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Kapitel 1 

1.1 Terminologi 

Förkortning - Abbreviation Förklaring Explanation 

USB Universell Seriebuss Universal Serial Bus 

DAQ Datainsamling Data Acquisition 

µC Mikrokontroller Microcontroller 

DAC Digital till Analog omvandlare Digital to Analog Converter 

DCP Digitalt kontrollerad 
potentiometer 

Digitally Controlled 
Potentiometer 

MUX Multiplexer, Kanalväljare Multiplexer 

OP Operationsförstärkare Operational Amplifier 

I²C Seriell kommunikationsbuss Inter-Integrated Circuit 

ADC Analog till Digital omvandlare Analog to Digital Converter 

INL Integral olinjäritet Integral Nonlinearity 

DNL Differential olinjäritet Differential Nonlinearity 

LSB Minst signifikant bit Least Significant Bit 

PCB Kretskort Printed Circuit Board 

KVL Kirchoffs spänningslag Kirchhoff’s Voltage Law 

Tabell 1: Terminologi. 

1.2 Problembeskrivning 

På Acreo sker idag bland annat utveckling av organisk elektronik. För att styra och 
utvärdera komponenter behövs spänningar upp till 9 V. Eftersom det hela tiden utvecklas nya 
komponenter och system är det kostsamt och tidskrävande att anpassa testsystem till varje 
specifikt fall. Det som söks är en generell lösning, som kan kontrolleras från National 
Instruments mjukvara LabView, med möjlighet att koppla till (och från) några olika 
spänningar mellan –9 V och 9 V vid 32 stycken kontaktpunkter och samtidigt mäta strömmen 
till eller från vardera punkt. Detta skulle göra det möjligt för komponentutvecklarna att snabbt 
konfigurera om för ett nytt testfall, utan att elektroniksystemet måste konstrueras om. 

Kapitel 2 
Introduktion 

2.1 Bakgrund 

Acreo AB i Norrköping har under flertalet år tillsammans med Linköpings Universitet 
bedrivit forskning på området organisk elektronik och har idag en framstående internationell 
position, både inom forskning och tillverkning. Acreo arbetar även för att Norrköping i 
framtiden ska bli ett nationellt centrum för organisk elektronik.  
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2.2 Grunder 

Organisk elektronik kan produceras på olika sätt men det som utvecklas på Acreo innebär 
att ett kemiskt material, som är elektriskt ledande, trycks på en flexibel bärare som oftast är 
papper eller plast. Tryckningen sker med vanliga tryckpressar vilket innebär att produkterna 
snabbt kan produceras i stora volymer. Tekniken är lämplig för t.ex. etiketter, förpackningar 
och andra trycksaker. Men det går även att tillverka transistorer, batterier och interaktiva 
displayer. Det låga priset för processen öppnar för ett stort användningsområde i framtiden. 

Då det finns ett behov att undersöka spännings- och strömkaraktäristiken hos nya produkter 
behövs en styr- och mätutrustning som utvecklarna kan ta hjälp av. I denna rapport sker 
framtagning av en modell för denna utrustning. 

2.3 Grundläggande elektronik 

För att få bättre förståelse för hur lösningarna i de olika implementeringsförslagen är 
uppbyggda presenteras här några grundläggande elektroniska samband som används i 
rapporten. 

2.3.1 Operationsförstärkare 

Operationsförstärkaren har fått sitt namn för att den användes till matematiska operationer 
som addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Med en OP är det mycket enkelt att bygga 
förstärkarkopplingar med endast ett fåtal externa komponenter. Den interna uppbyggnaden 
varierar mellan olika OP och tillverkare, men de består mestadels av transistorer och motstånd 
i en komplicerad koppling. Oavsett innehåll kan modellen som ses i figur 1 användas. 

 

Figur 1: Modell av operationsförstärkare. 

Inresistansen bestämmer strömmens storlek till operationsförstärkaren och utresistansen har 
betydelse för hur mycket utspänningen sjunker vid belastning. En spänningsförstärkare ska ha 
hög inresistans och låg utresistans för bra egenskaper.  

För att förenkla beräkningarna på operationsförstärkare ses dessa som ideala. En ideal OP 
har oändlig förstärkning, oändlig inresistans samt en utresistansen på noll ohm. 

Ω=Ω∞=∞= 0,, utinv RRggrA  

Den höga inresistansen gör att det inte går någon ström på förstärkarens ingångar medan 
den låga utresistansen gör att spänningen inte sjunker vid belastning. Den höga förstärkningen 
innebär dock en överstyrning vilket innebär att det krävs en återkoppling för att få en praktisk 
användning. Några fall av återkoppling presenteras nedan.  

För mera läsning om operationsförstärkare och kopplingar rekommenderas boken Analog 
Elektronik[1] av Bengt Molin som varit en god ledning under arbetets gång. 
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2.3.1.1 Icke inverterande förstärkarkoppling 

En typ av förstärkarkoppling är den icke inverterande som kan ses i figur 2. 

 

Figur 2: Icke inverterande förstärkarkoppling. 

Genom beräkningar med Kirchoffs spänningslag och med ideala egenskaper erhålls 
följande matematiska samband: 
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Detta resulterar i att för en icke inverterande koppling är spänningsförstärkningen: 

1

21

R
RR

U
U

A
in

ut
V

+
== , Ekvation: 1 

2.3.1.2 Spänningsföljare 

Den icke inverterande kopplingen kan modifieras till en spänningsföljare. Om Ω∞→1R  
(avbrott) och Ω→ 02R  (kortslutning) fås förstärkningen ggrAv 1= . Denna koppling 
används som buffert då den har hög inresistans och låg utresistans. Egenskaperna ger en låg 
belastning på föregående steg och en ökad drivförmåga på efterkommande steg. En 
spänningsföljare kan ses i figur 3. 

 

Figur 3: Spänningsföljare. 
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2.3.1.3 Inverterande förstärkarkoppling 

En annan typ av förstärkarkoppling är den inverterande som kan ses i figur 4.  

 

Figur 4: Inverterande förstärkarkoppling. 

Då VUU 0== +− ( −U  blir virtuell jordpunkt) kommer hela inU  hamna över 1R  och hela 

utU  hamna över 2R .  

1

2

21

00
R
R

U
U

A
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R
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in

ut
V

utin −==⇒
−

=
−

, Ekvation: 2 

Som kan ses av beräkningarna är förstärkningen negativ vilket ger en inverterande 
funktion. Inresistansen för denna koppling är lika med 1R  medan utresistansen fortfarande är 
ideal. 

2.3.1.4 Differentialförstärkarkoppling 

En differentialförstärkarkoppling förstärker skillnaden mellan ingångarna. Spänningar som 
är lika på båda ingångarna, kallat common mode, ska inte förstärkas. Kopplingen utför med 
andra ord en subtraktion mellan de två ingångarna där skillnaden förstärks. Uppkopplingen är 
enligt figur 5.  

 

Figur 5: Differentialförstärkarkoppling. 

Följande beräkningar görs med hjälp av Kirchoffs spänningslag. 
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QSkillnaden mellan 1U  och 2U  förstärks med 
1

2

R
R

. 

2.3.2 Spänningsdelning 

Ibland önskas användning av en spänning som inte finns tillgänglig från matningen. Istället 
för att koppla in ytterligare en matningskälla så kan den önskade spänningen, om den är lägre 
än någon matningsspänning, ordnas genom spänningsdelning. Med hjälp av Ohms lag, U=RI, 
och Kirchoffs spänningslag, KVL, kan spänningsdelningen beräknas. Uppkoppling av en 
spänningsdelning sker enligt figur 6. 

 

Figur 6: Spänningsdelning. 

Enligt KVL erhålls sambandet: 

21
21 0

RR
VIIRIRV
+

=⇒=−− , Ekvation: 4 

Potentialen i 1V  är 11 RVV −=  eller 21 IRV = . För att uttrycka potentialen i 
matningsspänningen och motstånden sätts ekvation: 4 in i uttrycket 21 IRV = . 

V
RR

R
IRV

21

2
21 +
== , Ekvation: 5 

För dessa beräkningar kopplas sedan lasten in mellan 1V  och jord. Beroende på värdena på 

1R  och 2R  kan olika spänningar genereras för vidare användning. 

Kapitel 3 
Kravspecifikation 

Från början hade konstruktionen endast de krav som beskrivs i texten om 
problembeskrivningen. Övriga krav och önskemål fick tas fram genom samråd med 
användarna. De är här ordnade efter kategori. 
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3.1 Funktionalitet 

Tanken med projektet är att skapa ett kretskort som kan kopplas till och styras via dator 
med programmet LabView. Det ska då kunna leverera ett antal olika spänningar till de 32 
utgångarna samt även mäta den ström som går till eller från en specifik utgång. Denna 
generella konstruktion önskas för att underlätta vid arbete och utveckling av komponenter i 
organisk elektronik. Under arbetets gång framkom även önskemål att produkten ska ha ett 
antal digitala ingångar för att kunna konstruera knappar på testobjektet. 

3.1.1 Sammanfattning av funktionalitetskrav 

• 32 stycken utgångar. Strömmen som går till eller från respektive utgång ska kunna 
mätas. 

• Styrning från PC via LabView. 

• 5-8 stycken digitala ingångar. 

3.2 Fysiskt 

Storleken på den färdiga produkten, monterad i låda, har ej någon betydelse så länge den är 
portabel. Givetvis anpassas lådans storlek till hur stort kretskort som krävs. På denna låda 
önskas en strömbrytare för att kunna stänga av hela produkten. På kretskortet monteras någon 
typ av kontaktdon som är enkla att ansluta kablar till och ute på testobjektet används med 
fördel isolerade krokodil-klämmor för att minska risken för kortslutningar. Observera att 
förutom de 32 stycken utgångarna ska det även finnas (minst en) anslutning till jord.  

3.2.1 Sammanfattning av fysiska krav 

• Portabel. 

• Strömbrytare önskas. 

• Utgångar och ingångar via kontaktdon på kretskortet. 

• Minst en utgång för jord. 

3.3 Elektriskt 

Försörjning av produkten sker gärna via USB-kontakten. Fördelar med detta är att behovet 
av att handskas med batterier undviks vilket ger en mera långsiktig lösning då USB-
försörjningen inte mattas med tiden som batterier gör. Till övriga fördelar hör att produkten 
kan anslutas till i stort sett alla moderna datorer utan modifikationer, till skillnad mot t.ex. en 
traditionell DAQ-konstruktion. Nackdelar är att försörjningen från USB-kontakten är 
begränsat till 500 mA vid 5 V. USB är för övrigt en överdimensionering med avseende på 
hastigheten, då USB 2.0 har en överföringshastighet på 480 Mbit/s. Denna 
överdimensionering innebär att det säkert finns billigare och dessutom enklare alternativ för 
anslutning men Acreo önskar ändå att använda USB. 

Det är tidigare nämnt att produkten ska leverera ett antal olika spänningar mellan -9 V och 
9 V. De önskade spänningarna är ±9 V, ±6 V, ±3 V, ±1,5 V. Dessutom ska kanalen kunna 
brytas för att den laddning som testobjektet har laddats upp med inte ska laddas ur. Det finns 
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behov av stabila spänningar för att kunna göra bra analyser på testobjekten därför önskas 
spänningens noggrannhet till en decimal.   

Idag är mätningsområdet på strömmen 1 µA till 300 µA. Men då denna produkt 
förhoppningsvis ska användas i framtiden väljs en designmarginal så att högre strömmar än 
300 µA kan mätas. Noggrannheten på mätningarna önskas ske i intervallet 1 µA till 10 µA. 
Avläsningar på strömmen görs ej kontinuerligt utan önskas ske var hundradels sekund på 
varje kanal. Det innebär att mätfrekvensen måste vara 3,2 kHz då det är 32 stycken kanaler 
som ska avläsas. En bonus skulle vara om det åtminstone finns möjlighet att läsa av kanalerna 
var tusendels sekund, en frekvens på 32 kHz. 

För att produkten inte ska gå sönder vid skadliga spänningar och strömmar som kan uppstå 
vid t.ex. felaktigt handhavande behöver konstruktionen skyddas. Detta skydd ska vara enkelt 
att på egen hand reparera. 

3.3.1 Sammanfattning av elektriska krav 

• Försörjning via USB. 

• Leverera spänningarna ±9 V, ±6 V, ±3 V, ± 1,5V samt avbrott. Noggrannheten på 
dessa spänningar är en decimal. 

• Strömmens mätområde är 1-300 µA. Inkludera designmarginal. 

• Strömmätningens tidsintervall är 1-10 ms på varje kanal. 

• Skydd för utgångarna och de digitala ingångarna. 

Kapitel 4 
Implementeringsförslag 

För att möta specifikationen gjordes ett antal implementeringsförslag. Då blocken för 
mätning och skydd ligger utanför själva spänningsgenereringen tas dessa block inte upp här 
utan först i Kapitel 5. 

4.1 Multiplexerad spänning 

Detta förslag bygger på att den spänning som önskas på utgången väljs via en kanalväljare, 
multiplexer. Alla spänningar genereras då en gång och matar alla multiplexrar. Beroende på 
vilken spänning som önskas på utgången skickas styrsignaler till multiplexern som då ställs 
in. Blockschemat blir då enligt figur 7. 

 

Figur 7: Blockschema över implementeringsförslaget. 

Mera detaljerat implementeringsförslag kan byggas upp enligt figur 8. 
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Figur 8: Blockschema med komponenter. 

För- och nackdelar presenteras i tabell 2. 

Fördelar Nackdelar 

Enkel konstruktion med multiplexrar och 
operationsförstärkare. 

Låst vid de spänningarna, som förvisso kan 
genereras olika. 

 Många styrsignaler, fyra stycken till varje 
multiplexer. 

Tabell 2: Bedömning av multiplexerad spänning. 

4.2 Återkopplad DAC/DCP 

Det andra förslaget bygger på att använda sig av en seriell digital till analog omvandlare, 
DAC. Den kan kopplas och programmeras för att erhålla olika förstärkningar av en insignal. 
Blockschema enligt figur 9. 

 

Figur 9: Blockschema över implementeringsförslaget. 

Ett mera detaljerat implementeringsförslag kan byggas upp enligt figur 10. 

 

Figur 10: Blockschema med komponenter. 

En referensspänning matas in och DAC:en programmeras för en viss förstärkning. För att 
få tillgång till negativa spänningar måste en invertering ske. Det behövs även en switch som 
avgör om det positiva eller negativa värdet ska läggas ut. Utspänningen ställs in genom att 
variera förstärkningen. Detta innebär att antalet steg i intervallet begränsas av DAC:ens 
noggrannhet. För att reducera antalet dyra komponenter kan man gruppera utgångarna som i 
figur 10. Nackdelen är då att dessa grupperade utgångar bara kan ställas in till samma värde, 
men de kan dock väljas endera positivt eller negativt. 
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En snarlik lösning är att istället för DAC:en använda en DCP (Digitally Controlled 
Potentiometer) samt en operationsförstärkare. Funktionen och kopplingen blir samma men 
man är inte låst att använda en viss DAC (som klarar –9 V till 9 V) utan kan mera fritt välja 
DCP samt OP. Nackdelen är att det då blir något fler komponenter.  

För- och nackdelar presenteras i tabell 3. 

Fördelar Nackdelar 

Förstärkningen styrs av DAC/DCP och ger då 
upphov till mera fritt val. 

Mycket komponenter eller gruppering av 
utgångarna. 

 Behov av både spänningsväljare och avbrott. 

 Komplicerad konstruktion. 

Tabell 3: Bedömning av återkopplad DAC/DCP. 

4.3 Spänningsdelning med DCP 

Det tredje förslaget använder sig även det av en DCP. Men uppkopplingen sker som en 
spänningsdelning istället för en förstärkarkoppling. En DCP fungerar som en vanlig 
potentiometer men med skillnaden att den ställs in digitalt. Blockschemat blir enligt figur 11. 

 

Figur 11: Blockschema över implementeringsförslaget. 

Ett mera detaljerat implementeringsförslag kan byggas upp enligt figur 12. 

 

Figur 12: Blockschema med komponenter. 

Potentiometern kopplas upp med två stycken stabila spänningar, en positiv och en negativ. 
Inställningen av potentiometern sker digitalt och för att inte utgången ska påverka 
spänningsdelningen placeras en OP kopplad som spänningsföljare där. 

För- och nackdelar presenteras i tabell 4. 
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Fördelar Nackdelar 

Valfrihet i utsignalen. Potentiometerns 
noggrannhet styr antalet steg i utsignalen. 

Spänningarna till spänningsdelningen måste vara 
stabila annars blir utsignalen felaktig. 

Enkel konstruktion med DCP och 
operationsförstärkare. 

 

Tabell 4: Bedömning av spänningsdelning med DCP. 

4.4 Sammanfattning 

Efter att ha vägt de tre förslagens för- och nackdelar mot varandra valdes det att arbeta 
vidare på förslaget med spänningsdelningen. Förslaget har troligen bäst potential av dessa tre 
att kunna resultera i en väl fungerande produkt. Förslaget kan arbeta friare i 
spänningsintervallet och inställningsmöjligheterna begränsas bara av hur många steg DCP:n 
har. Dessutom har förslaget en enkel uppbyggnad bestående av digitala potentiometrar och 
operationsförstärkare. 

Kapitel 5 
Implementering 

Det valda implementeringsförslaget bygger på användning av digitalt kontrollerade 
potentiometrar, DCP:er. Istället för en vanlig potentiometer som ställs in manuellt så 
programmeras en DCP via digitala signaler. I förslaget används en DCP som spänningsdelare 
där utspänningen kan styras mellan matningarna. Antalet steg begränsas av noggrannheten 
hos potentiometern. Efter spänningsdelningen placeras en OP kopplad som spänningsföljare 
för att få en buffert. Kopplingen kan även modifieras så potentiometern matas med lägre 
spänningar då en digital potentiometer som klarar så stora spänningar som 9 V kan vara svår 
att hitta, alternativt väldigt dyr. OP-kopplingen görs då om från en spänningsföljare till en 
icke inverterande förstärkare som förstärker till rätt intervall. Ett blockschema för 
implementeringen kan ses i figur 13. 

 

Figur 13: Blockschema över implementeringen. 

Implementeringen kan delas upp i följande block. 

• DCP-block. 

• Spänningsgenereringsblock. 

• Mätningsblock. 

• Kanalbrytningsblock. 

• Skyddsblock. 

• Skydd av digitala ingångar. 

Då försörjningen från USB är begränsad eftersöks strömsnåla lösningar till samtliga block. 
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5.1 DCP-block 

DCP-blockets uppbyggnad, som är en spänningsdelning bestående av digitala 
potentiometrar och operationsförstärkare, kan ses i figur 14.  

 

Figur 14: DCP-blockets uppbyggnad. 

5.1.1 Digital potentiometer 

För att reducera antalet ledare önskades seriella komponenter. Det finns ett antal olika 
seriella gränssnitt, men då mängden kanaler resulterar i 32 stycken potentiometrar behövdes 
ett gränssnitt med bra adressering och få ledare. Det gränssnittet som ansågs mest passande 
för uppgiften var I²C, då det finns en mängd olika komponenter som stöder detta. I²C är 
dessutom ofta implementerat i styrchip. Då spänningsdelningen ska kunna ge både positiva 
samt negativa utspänningar krävs det att DCP:n klarar både positiva och negativa spänningar 
på ingångarna.  

Det var svårt att hitta en komponent som klarade upp till ±9 V på sina ingångar, men som 
tidigare nämnt kan OP-kopplingen göras om från en spänningsföljare till en icke inverterande 
förstärkarkoppling som ser till att utsignalen hamnar i rätt intervall. För att underlätta 
adressering och sänka priset söktes dessutom dual- eller quad-kapslingar av digitala 
potentiometrar. Alla dessa krav och önskemål ledde slutligen fram till AD5254[2] från Analog 
Devices. AD5254 är en quad-kapsling som vid matningsspänningen ±2,5 V (±10 %) kan ha 
±2,5 V som insignal till spänningsdelningen. Den ställs in via I²C-gränssnittet och finns i ett 
antal olika resistansvärden, samtliga har dock 256 steg. 

Varje AD5254-kapsel innehåller fyra stycken digitala potentiometrar vilket innebär att det 
behövs åtta stycken kapslar för att kunna styra de 32 utgångarna. AD5254 har bara två bitars 
adressering vilket begränsar till maximalt fyra kapslar per buss, därför behöver I²C-bussen 
delas upp med hjälp av en buss-multiplexer[3]. Det finns en familj I²C-komponenter som 
sköter denna funktion, PCA954x. Då det eventuellt kan komma att bli flera seriella 
komponenter väljs PCA9544A[4] från Texas Instruments. PCA9544A delar upp en I²C-buss på 
fyra delar och styrs själv via signaler på bussen. En principiell uppkoppling med AD5254 och 
PCA9544A kan ske enligt figur 15. 



 

12 

 

Figur 15: Uppkoppling med I²C. 

5.1.2 Operationsförstärkare 

För att förstärka signalen efter DCP:n behövs en OP-koppling. Kravet som finns är att den 
ska kunna täcka hela utintervallet på ±9 V och måste därför matas med minst de 
spänningarna. Det behövs en OP per kanal, d.v.s 32 stycken totalt. En strömsnål och relativt 
billig lösning eftersöktes och quad-kapseln TL034CN[5] hittades. Quad-kapslingen resulterar i 
att åtta stycken kapslar behövs. 

5.1.2.1 Beräkningar 

TL034CN[5] är inte rail-to-rail vilket innebär att den behöver matas med spänningarna ±12 
V eller ±15 V för att kunna leverera ±9 V. Enligt databladet är den maximala avvikelsen från 
matningsspänningen 2,5 V när matning sker med ±15 V. Om avvikelsen är samma för 
matning på ±12 V kommer operationsförstärkaren endast att kunna leverera precis över det 
avsedda utintervallet på ±9 V. För att få mera marginal väljs istället matning på ±15 V.  

Operationsförstärkarna får en signal inom intervallet ±2,5 V från de digitala 
potentiometrarna, denna signal ska förstärkas till ±9 V. Det ordnas med hjälp av en icke 
inverterande förstärkarkoppling, figur 16.  

 

Figur 16: Icke inverterande förstärkarkoppling. 

Förstärkningen för en icke inverterande förstärkarkoppling är:  

1

21

R
RR

A
+

= , Ekvation: 6 

Den förstärkning som erfordras beräknas enligt följande: 
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ggr
V
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9
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Om ekvation 2 och 3 sätts samman erhålls förhållandet mellan 1R och 2R : 

6,2*6,3 12
1

21 RRggr
R

RR
=⇒=

+
, Ekvation: 8 

2R  ska vara minst 2,6 ggr större än 1R  för att erforderlig förstärkning ska uppnås. Med 
hänsyn på toleranserna är en ökning av förstärkningen att föredra för att eliminera risken att 
inte kunna täcka hela intervallet. Om motstånden väljs till 34 kΩ respektive 100 kΩ beräknas 
förstärkningen enligt ekvation: 6:  

ggr
k

kkA 94,3
34

10034
≈

Ω
Ω+Ω

=  

De motstånd som används under testning och beräkning har en tolerans på ±1 % vilket 
teoretiskt innebär att utsignalen kan variera mellan 9,70 V och 10,0 V om 2,5 V matas in. Den 
nominella spänningen är 9,85 V. Om –2,5 V matas in erhålls negativa motsvarigheter. 
Motståndet på 34 kΩ kan bytas ut mot ett motstånd på 36 kΩ och då varierar istället 
utsignalen mellan 9,30 V och 9,58 V medan det nominella värdet ändras till 9,44 V. 
Anledningen till att motståndet väljs till 34 kΩ istället för 36 kΩ under testningen är att för 
det större motståndet räcker det om spänningen på 2,5 V varierar med 3 % för att hamna 
farligt nära att inte kunna täcka intervallet.  

Inställningsnoggrannheten på DCP:n är innan förstärkning 19,6 mV. Efter förstärkning 
motsvarar det 76,8 mV och 73,8 mV för förstärkning där 34 kΩ respektive 36 kΩ används. 
Det innebär att för den mindre förstärkningen kan utsignalen ställas in med steg som är 3 mV 
mindre än vid användning av den större förstärkningen. Inställningsmöjligheten kan ge högre 
noggrannhet vid spänningsdelningen. Vid den slutgiltiga implementeringen får motstånden 
bättre anpassas så utintervallet blir som önskat. 

5.1.3 Sammanfattning av blocket 

DCP-blocket kan realiseras enligt figur 17. Motstånden väljs under testning till 34 kΩ och 
100 kΩ för 1R  respektive 2R . 

 

Figur 17: Sammanfattning av DCP-blocket. 



 

14 

5.2 Spänningsgenereringsblock 

Om man studerar DCP-blocket kan man konstatera att vissa spänningar behövs för att 
funktionaliteten ska bli den avsedda. De är ±15 V och ±2,5 V. Enligt USB-specifikationen är 
spänningen från kontakten 5 V ±5 %. 

5.2.1 Generering av ±15 V 

Det vore önskvärt att använda spänningen från USB-kontakten för att konvertera till ±15 V. 
För att göra detta används en DC-DC konvertering med TMA0515D[6]. Matningen sker i 
intervallet 5 V ±10 % och den kan dra upp till 260 mA. Komponenten kan leverera upp till 
±35 mA vid ±15 V. 

5.2.2 Generering av ±2,5 V 

Spänningarna till matningen av spänningsdelningen måste vara noggrann. I detta fall 
genereras en spänning med hög precision. Den negativa spänningen erhålls med hjälp av en 
inverterande förstärkarkoppling. För att inte lastens variationer ska påverka 
spänningsreferensen placeras en spänningsföljare på både positiv och negativ ledare för att 
fungera som buffert. För att realisera denna generering valdes spänningsreferensen 
REF43GPZ[7]. Matningsspänningen är 4,5-40 V och den levererar 2,5 V ±0,2 %. En kapsel 
TL034CN[5] används även i detta block då det behövs tre stycken OP. 

I den inverterande förstärkarkopplingen ska motstånden vara lika för att förstärkningen 
ggrA 1−= ska uppnås. Motstånden väljs till 100 kΩ. Om motstånd med tolerans på ±1 % 

används innebär detta att inverteringens utsignal kan variera med ±2 % vilket inte är önskvärt. 

5.2.3 Sammanfattning av blocket 

Spänningsgenereringsblocket kan realiseras enligt figur 18. 1R  och 2R  väljs till 100 kΩ. 

 

Figur 18: Sammanfattning av spänningsgenereringsblocket. 

Vid behov skulle man kunna sätta en spänningsföljare även innan den inverterande 
kopplingen för att ge båda grenarna i kopplingen samma inresistans. För detta finns en OP 
ledig i den kapsel som används till resten av spänningsgenereringen. 
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5.3 Mätningsblock 

Mätningsblocket är det block som sköter mätningen av den ström som passerar till eller 
från utgången. Blocket kan implementeras enligt figur 19.  

 

Figur 19: Blockschema över mätningsblocket. 

Blocket är uppdelat på fyra delar. 

• Shunt. 

• Förstärkning. 

• Multiplexer. 

• ADC. 

I mätningsblocket sitter ett shuntmotstånd i serie med spänningsledaren. När det passerar en 
ström genom motståndet ger det upphov till ett spänningsfall. Om detta spänningsfall 
förstärks och sedan görs om till digitala signaler kan man mäta hur stor strömmen är. 

Toppströmmen idag är 0,3 mA. Men då denna implementering förhoppningsvis ska 
användas i framtiden inkluderas en designmarginal på ungefär 3 ggr, vilket innebär att 
toppströmmen blir 1 mA. Den lägsta strömmen som önskas detekteras är 1 µA. 

5.3.1 Shunt 

Då olika motstånd ger olika spänningsfall måste ett värde på shunten väljas efter 
beräkningar. 

5.3.1.1 Beräkningar 

Då motståndet samt strömmen är känd beräknas spänningsfallet via Ohms lag, U=RI. 
Beräkningarna kan ses i tabell 5. 

Shunt (Ω) Spänningsfall för 1 mA (mV) Spänningsfall för 1 µA (mV) 

100 100 0,1 

50 50 0,05 

10 10 0,01 

5 5 0,005 

1 1 0,001 

Tabell 5: Beräkningar på shunten. 
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Av beräkningarna går det att utläsa att om shuntens värde ökas resulterar detta i ett högre 
spänningsfall. Om spänningsfallet är stort ger det bra förutsättningar till korrekta avläsningar 
då störningar och variationer endast påverkar marginellt. Om spänningsfallet istället är litet så 
påverkar störningar mycket och förstärkningen måste vara hög vilket troligen innebär stora 
variationer på signalen efter förstärkningen. Dock så medför spänningsfallet att utsignalen 
förändras med samma värde. 

5.3.1.2 Sammanfattning 

I och med att noggrannheten på utgången enligt kraven är satt till en decimal, är det en 
shunt på 50 Ω som är bäst lämpad för uppgiften. Spänningsfallet påverkar inte utsignalen 
alltför mycket medan värdet fortfarande kan ge bra avläsningar. Under testningen användes 
motstånd ur RM0207S-familjen. Där finns dock inte värdet 50 Ω utan shunten valdes istället 
till 51 Ω ±1 %. 

5.3.2 ADC 

Vid valet av ADC behövs det ta hänsyn till ett antal saker. 

• Då det kommer vara både positiva samt negativa spänningsfall över shunten måste 
ADC:n klara positiva och negativa insignaler. 

• Det underlättar om spänningar som redan är tillgängliga kan användas för att 
försörja komponenten. 

• Intervall och antalet bitar är avgörande för vilken noggrannhet som kan uppnås. 

• Hur kan komponenten kommunicera? Seriellt eller parallellt. 

5.3.2.1 Beräkningsexempel 

För att demonstrera hur man beräknar på noggrannheten sker här ett beräkningsexempel. 
Antag att man vill beräkna noggrannheten hos en ADC med 8-bitar och ett insignalsintervall 
på ±5 V och då en shunt på 51 Ω används. För att täcka upp hela intervallet måste 
förstärkning av spänningsfallet ske. För en shunt på 51 Ω och strömmen 1 mA blir 
spänningsfallet 0,051 V.  

ggr
V

VA 98
051,0
5

≈= , Ekvation: 9 

Det största spänningsfallet, 0,051 V, blir efter förstärkning 5 V. Spänningsfallet för 1 µA, 
0,051 mV, blir efter förstärkning 0,005 V. Den minsta spänningsförändring som kan 
detekteras hos AD omvandlaren är. 

VV
Bitar

IntervallU MIN 04,0
2

10
8 ≈== , Ekvation: 10 

Av beräkningarna framkommer att den minsta spänningen som kan detekteras är cirka åtta 
gånger större än det minsta spänningsfallet över shunten efter förstärkning. Omvandlaren 
uppfyller alltså ej kravet på noggrannhet i detta exempel. Antalet bitar behöver ökas för att 
tillräcklig precision ska ges. 
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5.3.2.2 Beräkningar 

Då eftersökningar efter passande komponenter påbörjades användes beräkningsexemplet 
ovan som en ledning. ADS7824[8] från Burr-Brown hittades. Den har 12-bitar, går att köra 
seriellt eller parallellt, matningsspänningen är 5 V och omvandlingsintervallet är ±10 V. 
Dessutom har den en inbyggd 4:1-multiplexer. Då intervallet är ±10 V behöver 
spänningsfallet förstärkas. 

ggr
V

VA 196
051,0
10

≈= , Ekvation: 11 

Spänningsfallet för 1 µA, 0,051 mV, blir efter förstärkning 0,01 V. Den minsta 
spänningsförändringen som kan detekteras hos ADS7824 är. 

VV
Bitar

IntervallU MIN 005,0
2

20
12 ≈== , Ekvation: 12 

Beräkningarna visar att den valda AD omvandlaren uppfyller kravet på noggrannhet. 

5.3.2.3 Sammanfattning 

ADS7824[8] uppfyller noggrannhetskraven som finns på AD omvandlaren. Underlättande är 
att matningsspänningen för komponenten är 5 V ±5 % och att den innehåller en 4:1-
multiplexer. Dessutom kan det väljas om kommunikationen mot styrchippet ska ske seriellt 
eller parallellt. Inställnings- och konverteringstiden för AD omvandlaren är 25 µs. 

5.3.3 Multiplexrar 

För att slippa använda sig av flera AD omvandlare för att kunna göra avläsningar på de 32 
kanalerna kan man istället välja spänningarna som ska omvandlas med multiplexrar. Generellt 
räcker det då med endast en ADC och fem stycken 8:1-multiplexrar. Men då ADS7824[8] har 
en inbyggd 4:1-multiplexer behövs endast fyra stycken 8:1-multiplexrar för att kunna 
realisera funktionen. 

Kravet på dessa multiplexrar är att de ska klara åtminstone ±10 V på ingångarna då de ska 
föra vidare spänningar i den storleken till ADS7824. Eftersökningar resulterade i DG408[9] 
från Intersil. Det är en 8:1-multiplexer som kan matas med den tillgängliga spänningen ±15 V 
och kan då hantera ±15 V på ingångarna. Inställningstiden för DG408 är 250 ns. 

5.3.3.1 Uppkoppling 

Då det är tänkt att mäta varje kanal minst var hundradels sekund så får styrsignalerna 
svepas varefter mätning sker. Den valda AD omvandlaren har dessutom en inbyggd 
multiplexer med fyra ingångar som med fördel kan utnyttjas genom att i LabView göra 
mätningar från en multiplexer i taget. Uppkoppling kan då ske enligt figur 20. 
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Figur 20: Uppkoppling med ADS7824[8] och DG408[9]. 

Adresseringssignalerna till multiplexrarna ställs in så att kanalerna 1, 9, 17 samt 25 pekas 
ut. När kanalerna 1 och 9 är konverterade ändrar man A0, A1 samt A2 för att peka ut kanalerna 
2 och 10. Därefter omvandlas kanalerna 17 och 25. Fördelen med detta avläsningssystem är 
att man slipper en viss del av inställningstiden eftersom detta sker medan en annan signal 
konverteras. DG408[9] ställs in under 250 ns medan ADS7824[8] har en inställnings- och 
konverteringstid på 25 µs. ADS7824 har även ett läge för kontinuerlig mätning och då 
fungerar adresseringssignalerna istället som utsignaler vilket visar vilken kanal som 
konverteras. 

5.3.3.2 Sammanfattning 

DG408[9] är en 8:1-multiplexer som passar för uppgiften, då den vid matning på ±15 V 
klarar spänningar upp till ±15 V på ingångarna. 

5.3.4 Förstärkning 

För att kunna göra mätningar på spänningsfallet måste detta förstärkas så det anpassas till 
AD omvandlarens intervall. Det finns ett antal olika alternativ för att göra detta men det är 
endast valt att behandla två olika i detta dokument. Det första alternativet, 
differentialförstärkarkoppling, är en enkel och billig konstruktion som dessvärre har brister i 
noggrannheten om motstånden som används ej är perfekt matchade. Problemet går att lösa 
genom att använda motstånd med väldigt låga toleranser men då ökar priset till samma nivå 
som det andra alternativet, instrumentförstärkare. I en instrumentförstärkare finns oftast alla 
motstånd, utom förstärkningsmotståndet, internt i kapseln där de trimmas med laser för 
nästintill perfekt matchning vilket resulterar i hög noggrannhet. 

Anledningen till att båda alternativen tas upp är för att undersöka om en 
differentialförstärkare har den noggrannhet som krävs då lite billigare motstånd används eller 
om instrumentförstärkaren är ett bättre alternativ. 

Mer om operationsförstärkare och kopplingar kan studeras i Kapitel 2. 
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5.3.4.1 Differentialförstärkarkoppling 

En differentialförstärkarkoppling består av en OP och fyra stycken motstånd. Den kopplas 
upp enligt figur 21. 

 

Figur 21: Differentialförstärkarkoppling. 

Utsignalen har följande ekvation. 
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Som OP används, som tidigare i implementeringen, TL034CN[5]. Enligt beräkningarna för 
AD omvandlaren som gjordes i 5.3.2.2 Beräkningar framkom det att förstärkningen behöver 
vara 196 ggr. För att inte förstärkas utanför intervallet på ±10 V väljs här 1R  och 2R  till 6,25 
kΩ respektive 1200 kΩ vilket resulterar i en förstärkning på 192 ggr. 

5.3.4.2 Instrumentförstärkare 

Gruppen instrumentförstärkare ser ut och kopplas ofta upp på samma sätt, även fast de 
internt kan ha olika uppbyggnad. Motstånden som är placerade internt i komponenten har hög 
noggrannhet och det behövs endast ett externt motstånd för att styra förstärkningen. Då 
lämpliga instrumentförstärkare eftersöktes till implementeringen hittades AD627A[10], som 
kan matas med ±15 V och är väldigt strömsnål. Den kopplas upp enligt figur 22. 

 

Figur 22: Instrumentförstärkare. 
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Enligt databladet beräknas utsignalen för AD627A med följande ekvation: 
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För att kunna göra rättvisa jämförelser mellan testresultaten för instrumentförstärkaren och 
differentialförstärkarkopplingen bör förstärkningen vara lika, 192 ggr. Därför väljs RG till 
1070 Ω. 

5.3.4.3 Sammanfattning 

Då det är osäkert om den billigare lösningen, differentialförstärkarkopplingen, uppfyller 
kraven på noggrannheten som finns i strömmätningen måste detta först undersökas. Istället 
för att använda dyrare komponenter för att uppnå kraven kan istället en instrumentförstärkare 
komma att användas. Beslut om vilken förstärkning som kommer att användas till 
implementeringen tas efter att testning genomförts. 

5.3.5 Sammanfattning av blocket 

Mätningsblocket är det största och mest omfattande blocket i denna implementering. Mera 
detaljer för varje enskild del har redovisats tidigare i kapitlet. 

5.4 Kanalbrytningsblock 

I specifikationen ingick möjligheten att det ska kunna gå att bryta kanalen. Detta för att den 
laddning som testobjektet har laddats upp med ej ska laddas ur. Avbrottet behöver dock ej ske 
fysiskt med relä utan det räcker med en analog switch. Denna switch ska kunna hantera 
spänningar från –9 V till 9 V. En lämplig komponent är DG411[11] från Intersil. Det är en 
quad-kapsel med analoga switchar som önskar matningsspänningen ±15 V. Denna komponent 
har även inbyggt överspänningsskydd, mer om detta i 5.5 Skyddsblock. 

För att styra den analoga switchen behövs 32 stycken signaler. För att slippa använda så 
många pinnar på styrchippet kan I²C-bussen utnyttjas även till detta. Det finns nämligen en 
komponent från Philips som heter PCF8575[12] som tar emot värden via I²C-bussen och 
omvandlar dessa till 16-bitar. Då behövs endast två stycken PCF8575 användas för att styra 
de 32 kanalbrytningarna.  

5.5 Skyddsblock 

För att inte implementeringen ska ta skada om något oväntat inträffar på utgångarna måste 
det finnas skydd som motverkar skadliga spänningar och strömmar. Från början var det tänkt 
att implementera ett enkelt överspänningsskydd med dioder som begränsar 
ledningsspänningen till ungefär 0,6 V över respektive under matningsspänningen. 
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Figur 23: Planerat överspänningsskydd. 

Men då det framkom att den analoga switchen, DG411[11], har överspänningsskydd med 
dioder inkluderat i kretsen är det onödigt att konstruera ett identiskt skydd som placeras 
externt. Därför konstrueras ej något överspänningsskydd utan skyddet består istället av det 
inbyggda skyddet i den analoga switchen. 

För att skydda mot stora strömmar placeras en säkring på 50 mA i serie med ledaren efter 
den analoga switchen. 

5.5.1 Sammanfattning av blocket 

Det sammanlagda skyddet kan sammanfattas enligt figur 24. Dioderna är placerade internt i 
den analoga switchen, DG411[11]. 

 

Figur 24: Skydd mot stora strömmar och överspänningar. 

5.6 Skydd av digitala ingångar 

Produkten behöver ett antal digitala ingångar för att kontakter ute på testobjektet ska kunna 
användas. För att inte skador ska uppstå vid felkoppling behöver ingången skyddas från stora 
spänningar. En kontakt på testobjektet kan kopplas upp enligt figur 25. 
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Figur 25: Konstruktion av knapp. 

När kontakten är öppen är spänningen till styrchippet 0 V, när den sedan sluts ökar 
spänningen till 5V. Styrchippet känner då av denna ändring på ingången och kan 
programmeras för att utföra vissa åtgärder. 

Skyddet av de digitala ingångarna kan konstrueras på liknande sätt som skyddet av 
utgångarna först var planerat. För att strömmen till styrchippet, eller över dioderna, inte ska 
bli skadligt stor placeras ett motstånd på ledaren enligt figur 26. Ett pulldown-motstånd 
placeras även mellan matning och jord så den strömmen begränsas.  

 

Figur 26: Ingångsskydd mot höga spänningar. 

Dioderna ser till att spänningen begränsas till ungefär 0,6 V över respektive under 
matningen vilket här motsvarar 5,6 V respektive –0,6 V. Värdet på 1R  ska väljas stort så 
strömmen som går från matning till jord när knappen sluts blir liten. Uppgiften för 2R  är att 
hindra strömmen till styrchippet från att blir för stor. I liknande konstruktioner[13] har 1R  valts 
till 82 kΩ och 2R till 1 kΩ. 



 

23 

Kapitel 6 
Beräkningar 

På vissa delar av konstruktionen behöver beräkningar genomföras innan konstruktionen 
testas. 

6.1 Spänningsdelning 

För att kunna välja utsignalen används en potentiometer som kopplats som en 
spänningsdelning. Uppkoppling enligt figur 27. 

 

Figur 27: Uppkoppling av spänningsdelning. 

För att kunna erhålla negativa spänningar kopplas Vss in istället för jord. Potentiometerns 
totala motstånd, PR , delas upp på 1R  och 2R  för att underlätta beräkningarna. Ekvationen 
för uppkopplingen ovan blir enligt ekvation: 15.  
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2 , Ekvation: 15 

I denna implementering är VVDD 5,2=  medan VVSS 5,2−= . 

De digitala potentiometrarna kan inte ställas in helt fritt utan har 256 stycken steg på hela 
intervallet. Därför krävs beräkningar för att först hitta de ideala inställningarna, därefter 
beräknas vilken potentiometerinställning som ger den bästa approximationen. Detta ger 
upphov till en differens i spänningen som man måste ha i åtanke när den slutgiltiga 
konstruktionen testas. Differensen från den ideala spänningen varierar mellan –25 mV och 25 
mV beroende på vilken spänning som ställs in. Närmare beräkningar för 
potentiometerinställningarna samt vilken differens de orsakar kan ses i Appendix A. 

6.2 Generering av strömmar 

För att under testningsförfarandet kunna styra strömmen används en motståndsdekad som 
last, enligt figur 28. Sambandet Ohms lag, U=RI, används här för att beräkna vilket motstånd 
som erfordras för att en viss ström ska belasta utgången vid en känd spänning.  
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Figur 28: Generering av strömmar. 

Om t.ex. utspänningen, U, är 5 V och en ström, I, på 0,25 mA önskas får motståndsdekaden 
ställas in till följande: 
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Under testning mäts dock strömmen upp för att få mer noggranna mätningar. Men 
motståndet som krävs för att generera den önskade strömmen avviker inte mycket från det 
ideala värdet. 

6.3 Strömförbrukning 

Då matningen via USB är begränsad till 500 mA vid 5 V (± 5%) krävs att komponenterna 
ej överstiger den tillgängliga matningen. För att få en översikt vilka komponenter som 
används görs en sammanfattning av dessa i tabell 6. 

Uppgift Komponent Matningsspänning Övrigt 

Spänningsreferens REF43GPZ[7] 4,5-40 V Levererar 2,5 V ±0,1 % 

Spänningsomvandlare TMA0515D[6] 4,5-5,5 V Levererar ±15 V (±3 %) och 
±35 mA. 

DCP AD5254[2] ±2,5 V Till 32 kanaler. 

OP TL034CN[5] ±15 V Till 32 kanaler samt till 
spänningsgenereringen.  

Förstärkning TL034CN ±15 V Till 32 kanaler. 

 AD627A[10] ±15 V Till 32 kanaler. 

I²C Mux 1:4 PCA9544A[4] 2,3-5,5 V  

I²C to 16bit parallell PCF8575[12] 2,5-5,5 V Till 32 kanaler. 

Mux 8:1 DG408[9] ±15 V Till 32 kanaler. 

ADC ADS7824[8] 4,75-5,25 V  

Analog switch DG411[11] ±15 V Till 32 kanaler. 

Tabell 6: Sammanfattning av komponenter. 

Då förstärkningen i mätningen ej är testad ännu finns både alternativet med 
differentialförstärkarkopplingen, som använder TL034CN[5], och alternativet med 
instrumentförstärkaren, som använder AD627A[10], med i dessa beräkningar. 

Komponenterna ordnas efter matningsspänning och strömförbrukningen summeras i tabell 
7,8 och 9. 
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Komponent Maximal 
förbrukning 

Antal Summa Begränsning 

REF43GPZ[7] 0,6 mA 1 0,6 mA  

TMA0515D[6] 260 mA 1 260 mA  

PCA9544A[4] 0,1 mA 1 0,1 mA  

PCF8575[12] 0,2 mA 2 0,4 mA  

ADS7524[8] 10 mA 1 10 mA  

Sammanlagd förbrukning på 5 V 271,1 mA 500 mA 

Tabell 7: Maximal strömförbrukning på 5 V. 

Komponent Maximal förbrukning Antal Summa 

ADS5254[2] 0,015 mA 8 0,12 mA 

Sammanlagd förbrukning på ±2,5 V 0,12 mA 

Tabell 8: Maximal strömförbrukning på ±2,5 V. 

Komponent Maximal 
förbrukning 

Antal Summa Begränsning 

TL034CN[5] 1,12 mA 9 10,08 mA  

DG408[9] 2 mA 4 8 mA  

DG411[11] 0,01 mA 8 0,08 mA  

Förstärkning TL034CN 1,12 mA 8 8,96 mA  

 AD627A[10] 0,085 mA 32 2,72 mA  

Sammanlagd förbrukning på ±15 V om TL034CN används till 
förstärkning 

27,12 mA 35 mA 

Sammanlagd förbrukning på ±15 V om AD627A används till 
förstärkning 

20,88 mA 35 mA 

Tabell 9: Maximal strömförbrukning på ±15 V. 

Då det är planerat att använda OP för att invertera samt buffra spänningen 2,5 V kommer 
idealt sett inte REF43GPZ[7] leverera någon ström då en OP inte drar någon ström på 
ingången. I verkligheten kommer dock en liten ström att finnas. Belastningen som finns på 
±2,5 V kommer att drivas av TMA0515D[6], därför kommer REF43GPZ troligen bara dra 
något mer ström än det som krävs för att driva kretsen. Belastningen på ±2,5 V adderas därför 
till belastningen på ±15 V. Den maximala strömförbrukningen för REF43GPZ är specificerad 
till 0,6 mA i databladet. Hur mycket TMA0515D kommer att dra är svårare att gissa sig till då 
det ej finns några värden eller tabeller över detta i databladet. Det beror även på vilken typ av 
förstärkning som väljs. Men denna spänningsomvandlare ska i alla fall vid matning på 260 
mA klara av att driva ±35 mA vid spänningen ±15 V. 

6.3.1 Sammanfattning 

Den begränsande faktorn för implementeringen är det som USB klarar att leverera, 5 V och 
500 mA. Då komponenterna som genererar ±2,5 V och ±15 V drivs av en matningsspänning 
på 5 V kan den maximala strömförbrukningen för implementeringen sammanfattas till 271,1 
mA. I teorin finns det alltså 228,9 mA kvar för att driva övriga delar av konstruktionen som ej 
har behandlats här, t.ex. styrchippet.  
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Kapitel 7 
Testningsförfarande 

För att kontrollera att konstruktionen är korrekt genomtänkt testas med fördel de funktioner 
som är möjliga att testa. Scheman på uppkopplingarna finns i bilagorna.  

7.1 Test av spänningsgenerering 

Då många av de andra blocken är beroende av de spänningar som genereras, börjar man 
med att testa just spänningsgenereringsblocket. Spänningsreferensen, REF43GPZ[7], och 
DC/DC omvandlaren, TMA0515D[6], kopplas upp och kontrolleras. Därefter kopplas en OP, 
TL034CN[5], in dels för att erhålla den negativa spänningen och dels för att vara buffert för 
både den positiva och negativa signalen. Kopplingsschema med pin-numrering är placerat i 
Bilaga 1.  

7.2 Test av DCP 

Vid testningen av detta block uppstår ett hinder. Den DCP som är vald, AD5254[2], 
programmeras nämligen seriellt. Men för att kunna testa att blocket åtminstone principmässigt 
fungerar byts den digitala potentiometern mot en vanlig vrid-potentiometer. Funktionen blir 
då densamma även om justeringen sker via vridning istället för programmering. 
Potentiometern kopplas in mellan matningen på ±2,5 V och efter denna placeras en 
förstärkarkoppling som förstärker upp spänningen till rätt intervall. Då AD5254 finns att välja 
i olika resistansvärden testas vanliga vrid-potentiometrar med samma värden för att testa om 
de elektriska egenskaperna skiljer sig. Kopplingsschema med pin-numrering är placerat i 
Bilaga 2. 

7.3 Test av mätning 

För att testa att mätningsblocket fungerar som det är avsett så kopplas det först upp ett 
shuntmotstånd i serie med ledaren. För att under testning kunna variera strömmen så kopplas 
en resistansdekad från ledaren efter shunten till jord. Strömmarna ger upphov till ett 
spänningsfall som ska förstärkas för att passa ingången på ADC:n. Förstärkningen kan ske 
t.ex. via en differentialförstärkarkoppling eller en instrumentförstärkare. På grund av detta är 
denna testning uppdelad i olika moment. Kopplingsschema med pin-numrering för båda 
typerna av förstärkning är placerat i Bilaga 3. 

7.3.1 Differentialförstärkarkoppling 

Testar om en differentialförstärkarkoppling med TL034CN[5] uppfyller kraven på 
noggrannhet. Uppkopplingen sker med motståndsvärdena 1R  och 2R  som 1200 kΩ 
respektive 6,25 kΩ, vilket resulterar i en förstärkning på 192 ggr. 

7.3.2 Instrumentförstärkare 

Efter att differentialförstärkarkopplingen är testad byts den mot instrumentförstärkaren, 
AD627A[10], och samma mätningar genomförs. Uppkopplingen sker med motståndsvärdet 

Ω= 1070GR , vilket resulterar i en förstärkning på ungefär 192 ggr.  
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7.3.3 Multiplexrar 

Oavsett vilken typ av förstärkning som väljs fungerar multiplexern identiskt. Komponenten 
testas genom att spänningen från förstärkningen väljs ut och ska då hamna på multiplexerns 
utgång. Detta sker genom att välja ut olika kanaler och aktivera valet med enable-signalen för 
multiplexern. 

7.3.4 ADC 

ADS7824[8] måste dessvärre styras med en puls på 40 ns-12 µA för att starta en 
omvandling. Att sköta denna puls och övriga styrsignaler är komplicerat att göra manuellt på 
kopplingsplattan. Enklare är istället att använda styrchippet. Men då detta ej finns tillgängligt 
går det ej att verifiera omvandlingssteget på labbplattan på ett enkelt sätt. 

7.4 Test av kanalbrytning 

Detta block har ej verifierats. 

7.5 Test av skydd 

Detta block har ej verifierats. 

7.6 Test av skydd av digitala ingångar 

Detta block har ej verifierats. 

Kapitel 8 
Testresultat 

Nedan presenteras resultatet av de delar som testats. 

8.1 Resultat av spänningsgenerering 

TMA0515D[6] och REF43GPZ[7] kopplas upp med matning från ett spänningsaggregat. 
Båda spänningsomvandlarna mäts utan last i ett matningsintervall på 5 V ±6 %, vilket är lite 
bredare än intervallet som USB kan leverera, 5 V ±5 %. Samtliga mätningar kan ses i 
Appendix B. Komponenterna drar tillsammans 20-22 mA från matningskällan vid tomgång. 
REF43GPZ levererade 2,4999 V över hela inspänningsintervallet medan de spänningar 
TMA0515D levererade ligger mellan ±21,4 V och ±24,5 V.  

Anledningen till att spänningarna är felaktiga beror på att TMA0515D måste lastas med 
minst 10 % av den maximala utströmmen för leverera korrekta spänningar. Den maximala 
utströmmen är ±35 mA, vilket innebär att lastning med minst ±3,5 mA måste ske. Detta löses 
genom att placera ett motstånd från utgångarna till jord enligt figur 29. 
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Figur 29: Lastning av TMA0515D[6]. 

Lastmotstånden beräknas med Ohms lag. 
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För att undvika att ligga precis på gränsen ökas strömmen genom att välja ett mindre 
motstånd som last. I dessa tester valdes 3,3 kΩ vilket resulterar i en lastström på 4,5 mA. De 
nya mätningarna visade att TMA0515D nu levererar spänningar mellan ±14,7 V och ±16 V 
beroende på inspänningen. Tack vare lastmotstånden levererar alltså TMA0515D de avsedda 
spänningarna. Notera att strömmatningen från spänningsaggregatet ökade från 20-22 mA i 
obelastat tillstånd till 50-56 mA med lastmotstånden på 3,3 kΩ. Spänningarna som 
TMA0515D levererar behöver ej vara så noggranna utan huvudsaken är att de är över ±12 V 
så inte klippning uppstår i OP-förstärkarna. Spänningarna får inte heller avvika för mycket 
från varandra då matningen av komponenter kan bli skev. Lastmotstånd behövs inte i den 
slutgiltiga implementeringen då komponenter som TL034CN[5] istället belastar. Bara 
typvärdet på strömförbrukningen hos de TL034CN-kapslar som behövs överstiger 
sammanlagt 7,5 mA. 

Efter detta kopplades operationsförstärkaren in för att invertera 2,5 V samt agera buffert. 
Enligt mätningar över inspänningsintervallet varierade den positiva spänningen 0,1 mV 
medan den negativa varierade 0,3 mV. När denna del kopplades in ökade strömförbrukningen 
till 54-61 mA. 

8.1.1 Sammanfattning 

Spänningen 2,5 V genereras med hög noggrannhet och den är dessutom väldigt stabil över 
matningsintervallet. Även –2,5 V visar bra värden. Det torde ge bra förutsättningar för att 
spänningsdelningen senare ska ge bra värden. Spänningen ±15 V behöver ej vara så 
noggrann, det som behövs är att den är större än ±12 V så inte klippning uppstår i 
operationsförstärkarna och att den är jämn så inte komponenter ger felaktigt resultat för att 
matningen är skev. Mätningarna visar att de spänningar TMA0515D[6] ger är jämna, således 
kan den användas till matning av resterande komponenter. 

8.2 Resultat av DCP 

Den riktiga DCP:n, AD5254[2], går ej enkelt att använda här då den programmeras seriellt 
via I²C, därför ersätts den med en vrid-potentiometer. Då AD5254 finns i olika storlekar testas 
här vrid-potentiometrar med de olika alternativen 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ och 100 kΩ. För att 
kunna få rätt utintervall krävs en förstärkning med en OP-koppling. Motstånden 1R  och 2R  
är här valda till 34 kΩ respektive 100 kΩ. Det resulterar i en förstärkning på ca 3,94 ggr. 
Syftet med testet är att kontrollera att de olika potentiometrarna fungerar över intervallet och 
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om strömmatningen skiljer sig. Under testning av de två potentiometrarna sker justering och 
mätning av den ena medan den andra står i positivt maxläge, funktionaliteten hos båda är 
dock kontrollerade. Den fullständiga uppkopplingen, men där potentiometrarna är borttagna, 
drar 60,4 mA från spänningsmatningen. Mätdata kan studeras i Appendix C. 

Mätningarna visade att samtliga motståndsalternativ, utom 1 kΩ, går att ställa in över hela 
intervallet. De visar även att strömförbrukningen sjunker med stigande resistans. Därför väljs 
100 kΩ till fortsatt användning i implementeringen. 

De tidigare mätningarna genomfördes med en nästintill fast matningsspänning på 5 V men 
då matningen från USB är 5 V ±5 % behöver kopplingen testas om matningen ändras. Två 
stycken potentiometrar på 100 kΩ används och de ställs in på positivt max. När 
matningsspänningen ändras så är potentiometerspänningen konstant. Ur testet går även att 
konstatera att strömförbrukningen höjs med ökad spänning.  

8.2.1 Sammanfattning 

Testerna på detta block visar att användning av en potentiometer på 100 kΩ är det bästa 
alternativet då detta medverkar till en låg strömförbrukning. Den är även mycket stabil i 
spänningarna då matningsspänningen varieras över sitt intervall. 

8.3 Resultat av mätning 

Mätningen kan konstrueras på olika sätt med hänsyn på förstärkningen. I denna rapport 
presenteras två alternativ och för att se vilken som ger bäst resultat genomförs samma 
mätningar på båda uppkopplingarna. För att kunna variera strömmarna kopplas en 
motståndsdekad som last. Övriga kopplingar i detta block är oberoende vilken 
förstärkningsmetod som används. Mätdata kan studeras i Appendix D. 

8.3.1 Differentialförstärkarkoppling 

Uppkoppling av differentialförstärkarkopplingen sker enligt figur 30. 

 

Figur 30: Uppkoppling av differentialförstärkarkoppling. 

Spänningen 1U ställs in till 5 V med ena potentiometern medan den andra står i positivt 
maxläge. Motstånden 6,25 kΩ och 1200 kΩ används och det resulterar i en förstärkning på 
192 ggr. Shunten är 51 Ω. 
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Mätningen visar att den maximala avvikelsen på 3U , mellan den största och minsta 
differensen, är 99 mV. Det maximala spänningsfallet som det motsvarar beräknas enligt 
ekvation: 18. Detta görs för att kunna se hur bra noggrannhet kopplingen har. 

mV
ggr
mV

Gain
DifferensallSpänningsf 516,0

192
99

≈== , Ekvation: 18 

Differentialförstärkarkopplingen har alltså en felmarginal på ett spänningsfall på 0,516 mV 
över shunten. Då storleken på shunten är känd kan strömmens felmarginal beräknas: 

AmV
R

allSpänningsfStröm
SHUNT

μ11,10
51

516,0
≈

Ω
== , Ekvation: 19 

Samma mätningar genomförs för den negativa mätserien nedan men då negativa strömmar 
ska erhållas ändras spänningen 1U  till -5 V. Då erhålls en maximal avvikelse på 98 mV för 

3U .  

mV
ggr

mV
Gain

DifferensallSpänningsf 510,0
192
98

≈== , Ekvation: 20 

Felmarginalen på spänningsfallet över shunten är 0,510 mV. Strömmens felmarginal 
beräknas: 

AmV
R

allSpänningsfStröm
SHUNT

μ01,10
51

510,0
≈

Ω
== , Ekvation: 21 

Noggrannheten på strömmätningen med differentialförstärkarkopplingen är för positiva 
respektive negativa strömmar 10,11 µA och 10,01 µA. 

8.3.2 Instrumentförstärkare 

Då mätningarna ska vara jämförbara ställs potentiometrarna in som för 
differentialförstärkarkopplingen. Uppkopplingen av instrumentförstärkaren sker enligt figur 
31.  

 

Figur 31: Uppkoppling av instrumentförstärkare. 

Spänningen 1U  ställs till 5 V med den ena potentiometern medan den andra står i positivt 
maxläge. Förstärkningsmotståndet, GR , väljs till 1070 Ω vilket resulterar i en förstärkning på 
ungefär 192 ggr. Shunten är 51 Ω. 
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Mätningen visar att den maximala avvikelsen, mellan den största och minsta differensen på 
3U , är 6 mV. Det maximala spänningsfallet beräknas: 

mV
ggr

mV
Gain

DifferensallSpänningsf 031,0
192

6
≈== , Ekvation: 22 

Instrumentförstärkaren har alltså en felmarginal på ett spänningsfall på 0,031 mV över 
shunten. Strömmens felmarginal beräknas: 

AmV
R

allSpänningsfStröm
SHUNT

μ61,0
51
031,0

≈
Ω

== , Ekvation: 23 

Den negativa mätningen har en maximal avvikelse i 3U  på 23 mV.  

mV
ggr
mV

Gain
DifferensallSpänningsf 120,0

192
23

≈== , Ekvation: 24 

Felmarginalen på spänningsfallet över shunten är 0,120 mV. Strömmens felmarginal 
beräknas: 

AmV
R

allSpänningsfStröm
SHUNT

μ35,2
51

120,0
≈

Ω
== , Ekvation: 25 

Noggrannheten på strömmätningen med instrumentförstärkaren är för positiva respektive 
negativa strömmar 0,61 µA och 2,35 µA. 

8.3.3 Multiplexrar 

Då man i testningen av förstärkningen kan se att differentialförstärkarkopplingen, med sin 
felmarginal, inte uppfyller kravet på mätningen genomförs inkoppling av multiplexern endast 
för instrumentförstärkaren. Mätningar på in- och utsignalen för multiplexern visar att 
spänningarna följs åt. Viss avvikelse förekommer dock. För att beräkna effekten av 
avvikelsen antas att multiplexerns utspänning avviker från instrumentförstärkarens spänning 
(multiplexerns inspänning) med maximalt ±2 mV. Strömförändringen över shunten beräknas 
på samma sätt som för förstärkningen. 

mV
ggr
mVV 01,0

192
2

±≈
±

= , Ekvation: 26 

Skillnaden i spänningsfallet över shunten är ±0,01 mV och detta innebär att förändringen i 
strömmen över shunten är: 

AmVI μ2,0
51
01,0

±≈
Ω

±
= , Ekvation: 27 

Då denna förändring är mycket liten kommer mätningarna endast påverkas marginellt. 
Dessutom är oftast spänningsavvikelsen inte så stor som ±2 mV utan mätningar visar att en 
maximal avvikelse på ±0,5 mV är mer trolig. 
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8.3.4 ADC 

Då ADS7824[8] måste styras med ett antal signaler och en puls på 40 ns-12 µA för att starta 
en omvandling är denna komponent svår att testa utan ett styrchipp inkopplat. Något sådant 
finns ej i dagsläget därför verifieras själva omvandlingssteget inte på labbplattan. Men då 
komponenten får en spänning i avsett intervall och endast har som uppgift att konvertera 
analoga signaler i det intervallet till 12-bitar torde komponenten lösa sin uppgift.  

ADS7824 har som alla andra ADC:er två typer av linjärt fel vilket påverkar 
omvandlingarna[14]. Den första typen av fel är Integral Nonlinearity, INL, och det är den 
maximala avvikelsen från den verkliga överföringskaraktäristiken till en rät linje. Den andra 
typen av linjärt fel är Differential Nonlinearity, DNL, och motsvarar felet som fås av 
olinjäriteten mellan de 4096 stegen (12-bitar) som ADS7824 har. Dessa fel mäts ofta i 
variationer i LSB och för ADS7824 är maxvärdena ±1 LSB för både INL och DNL. En LSB 
är det minsta värdet som kan detekteras, för ADS7824 är detta 4,88 mV. Det värsta tänkbara 
fallet är om dessa två linjära fel inträffar samtidigt. Felet det medför i strömmätningen 
beräknas på samma sätt som för förstärkningen. 

mV
ggr

mV
ggr
LSBV 05,0

192
88,4*2

192
2

±≈
±

=
±

= , Ekvation: 28 

AmVI μ1
51
05,0

±≈
Ω

±
= , Ekvation: 29 

Denna beräkning är för det maximala felet som ADS7824 orsakar, typvärdet för dessa fel är 
enligt databladet ±0,15 LSB vilket innebär att mätningsfelet på strömmen blir mycket lägre.  

8.3.5 Sammanfattning  

Vid val av förstärkning har instrumentförstärkaren en högre noggrannhet än 
differentialförstärkarsteget. Då ett av kraven var att mäta strömmen med en upplösning på 1-
10 µA väljs instrumentförstärkaren för att sköta förstärkningen då denna har en maximal 
avvikelse på 2,35 µA i strömmätningen. 

Multiplexern fyller sin uppgift, spänningsvariationerna är så små att den endast påverkar 
strömmätningen med upp till ±0,2 µA. Tyvärr har sista delen, ADC:n, ej kunnat testas på 
labbplattan men som tidigare nämnt så borde den utan större problem sköta sin uppgift. Det 
måste dock tas hänsyn till olinjäriteter som kan orsaka en felmätning på upp till ±1 µA. 

Att tänka på i detta block är att om möjligt öka storleken på shunten. Det ger ett system 
som är mindre känsligt för störningar och borde därför ge bättre avläsningar för små 
strömmar. Det innebär även att förstärkningen ej behöver vara fullt så stor utan den anpassas 
till utintervallet på ±10 V. En nackdel är dock att spänningsfallet ökas ju större shunt som 
väljs. En shunt på 100 Ω ger det maximala spänningsfallet 0,1 V för 1 mA och om detta kan 
accepteras används med fördel detta motstånd. 
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Kapitel 9 
Analys 

Nedan görs analys på de avgörande delarna i konstruktionen. 

9.1 Utspänningsanalys 

Villkoren för att utspänningen ska bli korrekt beror på egenskaper hos följande block. 

• Spänningsgenereringsblocket. 

• DCP-blocket. 

• Mätningsblocket. 

9.1.1 Spänningsgenereringsblocket 

Detta block ska dels kunna leverera en referensspänning på ±2,5 V till DCP-blocket. Denna 
spänning ska ha hög noggrannhet för att kunna göra en bra spänningsdelning. Blocket ska 
även leverera spänningarna ±15 V som används för att driva komponenter. 

Mätningar visar att referensspänningen på ±2,5 V har en maximal variation på 0,3 mV då 
inspänningen varieras. För att erhålla –2,5 V används en förstärkning med –1 ggr på 
spänningen 2,5 V. På grund av förstärkningsmotståndens toleranser på ±1 % kan dock denna 
spänning variera med maximalt ±2 %. Då en sådan variation teoretiskt kan påverka 
spänningsdelningens noggrannhet med ±50 mV innan förstärkning används helst motstånd 
med bättre toleranser för att motverka detta. Spänningen på ±15 V varierar men har inte några 
krav på noggrannhet förrutom att den positiva och negativa spänningen ska vara jämn. 
Mätningar visar att den maximala avvikelsen på absolutvärdet av spänningarna är 22 mV 
vilket får anses som jämnt. Utan problem uppfylls kravet på att spänningen ska vara över ±12 
V för att inte riskera att klippning ska uppstå i operationsförstärkarna. 

9.1.2 DCP-blocket 

Detta block ska kunna, efter att ha mottagit spänningarna ±2,5 V, leverera en utspänning 
som är något större än intervallet ±9 V. Mätningar på potentiometrarna visade att 100 kΩ gav 
lägst strömförbrukning därför valdes denna.  

Då AD5254[2] inte kan ställas in helt fritt fick beräkningar på dess inställningar ske. Efter 
att resistansinställningar valts erhölls en differens mellan –25 mV och 25 mV från den ideala 
spänningen beroende på vilken detta var. Dock så har de motstånd som förstärker spänningen 
en tolerans på ±1 % vilket gör att spänningen efter förstärkning kan variera med upp till ±197 
mV i värsta fall. 

9.1.3 Mätningsblocket 

Även mätningsblocket fyller en liten roll för noggrannheten på utspänningarna genom att 
det uppstår ett spänningsfall på maximalt 51 mV genom shunten då lasten drar 1 mA. Enligt 
ohms lag sjunker dock detta då strömuttaget minskas. 
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9.1.4 Sammanfattning 

Det värsta tänkbara fallet är om allt detta inträffar samtidigt. Avvikelsen på 
spänningsreferensen då matningsspänningen varierar är 0,3 mV och enligt beräkningar 
motsvaras det av en maximal avvikelse på 0,3 mV på utgången av potentiometern. Felet 
förstärks och blir då 1,2 mV. Beräkningar visar dock att felet på spänningsreferensen på 
grund av motståndstoleranserna i inverteringen kan vara så stort som ±50 mV. Detta fel 
fortplantas för att efter förstärkning motsvara ±197 mV. Vid testning upplevdes inte detta fel 
så stort och det beror antagligen på att referensspänningen var mycket noggrannare än värsta 
fallet vilket medförde att följdfelen även de blev mycket mindre. Troligen kan detta förklaras 
med att motståndens toleranser på ±1 % är specificerade i dess gränsområden för spänning 
och ström. Medan arbetsområdet för denna implementering är låga spänningar och strömmar. 

För att summera felkällorna adderas felet ovan med kvantiseringsfelet och 
förstärkningsfelet för de digitala potentiometrarna och även spänningsfallet som uppstår vid 
lastning. Alla maximala fel sammanlagda innebär en maximal avvikelse på 423 mV om inget 
åtgärdas. 

Idag är dock den maximala toppströmmen 0,3 mA och endast under en kort tidsperiod i 
början av förloppet. Om testobjekten i framtiden kommer ha samma egenskaper medför detta 
att den avvikelsen är högst 15 mV och dessutom minskar med tiden. Det går även att byta ut 
motstånden till inverteringen till några med lägre toleranser. Om motstånd med tolerans på 
±0,1 % används är den maximala påverkan istället ±0,2 % vilket motsvarar ±5 mV istället för 
±50 mV innan förstärkning. Om även motstånden till förstärkningen byts ut minskar den 
avvikelsen till ±15 mV. Den totala avvikelsen minskar då till 75 mV vilket är avsevärt bättre. 

9.2 Strömmätningsanalys 

Motstånden som används till shunt och för att styra instrumentförstärkarens förstärkning 
har en tolerans på ±1 % och en temperaturkoefficient på ±50 ppm/°C. Över shunten innebär 
toleransen en maximal skillnad på ±0,51 mV för en ström på 1 mA. Förstärkningen hos 
instrumentförstärkaren kan variera mellan 190 ggr och 194 ggr. Dessa fel måste tas om hand i 
mjukvaran efter kontrollmätning då dessa variationer kan ge upphov till en felmätning så stor 
som ±10 µA för en ström på 1 mA. Detta fel minskar dock med minskad ström. För 
strömmen 0,5 mA halveras felet till ±5 µA osv. Om motståndens tolerans bättras minskas 
felet, vid användning av ±0,1 % blir påverkan istället ±1 µA vid 1 mA. 

Mätningar efter förstärkning hos instrumentförstärkaren resulterade i att värdena varierade 
med 23 mV vilket motsvarar 2,35 µA. Mätningar visade även att multiplexern kan påverka 
strömmätningen med ±0,2 µA. På grund av olinjäriteter hos ADC:n, ADS7824[8], beräknas 
även denna kunna påverka strömmen med ±1 µA.  

9.2.1 Sammanfattning 

Om felen som beror på motståndstoleranserna ej åtgärdas blir mätningarna osäkra, 
åtminstone för stora strömmar. Maximala avvikelsen blir då 13,55 µA för en ström på 1 mA. 
Om de kompenseras fullständigt så kommer maximala avvikelsen sjunka till 3,55 µA. Då 
påverkan av avvikelsen som beror på toleranserna är så stor är det mycket viktigt att åtgärda 
detta genom kompensering i mjukvaran och genom att använda motstånd med bättre 
egenskaper. 
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9.3 Strömförbrukning 

Enligt beräkningar på strömförbrukningen kommer inte denna konstruktion att överstiga 
det tillgängliga. Kopplingen kommer, om alla komponenter drar sitt maximala, förbruka 
ungefär 271,1 mA av de tillgängliga 500 mA. Det finns teoretiskt 228,9 mA kvar för att driva 
övriga funktioner. Studera Kapitel 6 för noggrannare uppgifter. 

Kapitel 10 
Fortsättning 

10.1 Förbättringar i konstruktionen 

Under tester och analysering av implementeringen har ett antal brister i konstruktionen 
hittats. Det är främst motstånd som med sina toleranser orsakar fel i spänningsgenereringen 
och strömmätningen. Förslag till förbättringar listas i tabell 10. 

Block Komponent Fel och åtgärd 

Spänningsgenerering Motstånd till 
invertering. 

Toleransen på ±1 % innebär att spänningen -2,5 V 
har en maximal avvikelse på ±2 % vilket ger ett fel 
i utspänningarna. Åtgärda genom att förbättra 
toleransen. 

DCP Motstånd till 
förstärkning. 

Toleransen på ±1 % innebär att utspänningen kan 
variera med ±197 mV. Åtgärda i mjukvaran eller 
förbättra toleransen. 

Mätning Motstånd till shunt. Toleransen på ±1 % innebär att spänningsfallet kan 
variera vilket ger stora fel i strömmätningen. 
Åtgärda genom att förbättra toleransen. 

Mätning Motstånd till 
instrumentförstärkare. 

Toleransen på ±1 % påverkar förstärkningen med 
upptill ±2 ggr. Åtgärda i mjukvara eller förbättra 
toleransen. 

Tabell 10: Förslag till förbättringar i konstruktionen. 

10.2 Val av USB-chip 

I denna rapport väljs ej vilken krets som ska användas för att kunna kommunicera med 
USB. Implementeringen i denna rapport kräver dock ett antal pinnar för att funktionen ska bli 
korrekt, oavsett vilket chip som väljs. 

Behov av pinnar och funktioner. 

• I²C-gränssnitt, 2-bitar. 

• Åtminstone 8-bitar behövs för adressering av multiplexer och ADC. 

• Ytterligare 8-bitar behövs för styr- och kontrollsignaler för multiplexer och ADC. 

• Det behövs 5-8 bitar beroende på antalet digitala ingångar som önskas. 
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10.3 Arbetsplan 

För att underlätta vidare arbete med produkten presenteras här en lista över vilken 
arbetsordning som kan vara lämplig om arbetet med implementeringen återupptas. 

1. Läs rapport och om möjligt interna dokument. 

a. Studera blockscheman samt kopplingsscheman. 

b. Sök om komponenterna fortfarande finns tillgängliga, leta annars efter 
lämpliga ersättare. 

c. Genomför lämpliga val för ersättning av vissa motstånd som i denna 
rapport har presenteras som brister i konstruktionen. 

d. Gör om beräkningarna på förstärkningarna som finns. Anpassa dessa bättre 
mot implementeringen. 

2. Koppla upp testkopplingen med instrumentförstärkare. 

a. Genomför kontrollmätningar så funktionen är bibehållen. 

b. Undersök vilken noggrannhet som kan uppnås med den aktuella 
konfigurationen. 

3. Kontrollera så strömförbrukning, inställningsmöjligheter på spänningen samt 
noggrannheten på mätningen uppfyller kraven.  

4. Genomför ett val av styrchip till implementeringen. 

a. Kontrollera att styrchippet uppfyller de krav som finns på komponenten. 

5. Gör ett kopplingsschema över hela implementeringen. 

a. Studera datablad så komponenter kopplats in korrekt. 

6. Gör en PCB-layout. 

7. Gör ett program till styrchippet som sköter kommunikation mellan dator och 
produkt via USB, samt kan styra implementeringen. 

8. Gör ett program i LabView som kan kommunicera med implementeringen. 

a. Optimera kommunikationen mellan LabView och implementeringen och 
utöka antalet funktioner i programmet. 

9. Genomför kontrollmätningar av uppnådd strömförbrukning, inställningsmöjligheter 
på spänningen samt noggrannheten på mätningen. Jämför dessa mot kraven, 
designa om vid behov. 

10. Utvärdera systemet med hjälp av användarna. 
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Kapitel 11 
Slutsats 

Testerna visar att konstruktionsidén fungerar. Spänningsgenereringen ger bra värden som 
resten av kretsen matas av. De digitalt styrda potentiometrarna har ej testats men de vrid-
potentiometrarna som kopplats in har presterat som förväntat. Tyvärr har vissa andra delar ej 
kunnat verifieras. Hit hör ADC:n som kräver flera styrsignaler och dessutom en pulsning, 
kanalbrytningen samt skydd av både in- och utsignaler. De otestade blocken är dock 
konstruerade och förhoppningen är att lösningarna uppfyller kraven. Analysering av 
avvikelserna på spänningsgenereringen och strömmätningen visar att de inte riktigt uppfyller 
kraven men med vissa justeringar ökar precisionen på dessa moment och specifikationen kan 
uppfyllas.  

Det viktigaste steget av alla kvarstår dock, det finns ej något styrchipp för att kunna koppla 
konstruktionen mot en dator via USB. Chippet sköter dessutom styrning av 
implementeringen. Bland annat måste den sköta inställning av DCP:erna, styrning av 
kanalbrytningen samt styrning av ADC samt mottagning av mätdata från denna. 

En mängd arbete kvarstår tills en färdig produkt är redo att användas men en mängd arbete 
är avklarat och verifierat. 
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Appendix A 
Beräkningar på spänningsdelning 

Beräkningar av de ideala inställningarna på potentiometrarna för att erhålla korrekt 
spänning. Förstärkningen ordnas med en icke inverterande förstärkare med motstånden 34 kΩ 
och 100 kΩ, det resulterar i en förstärkning på ca 3,94 ggr. 

Önskad 
spänning (V) 

VOUT 
(V) 

R2/RP Idealt 
RP=1 kΩ 
(Ω) 

Idealt 
RP=10 kΩ 
(Ω) 

Idealt 
RP=50 kΩ 
(Ω) 

Idealt 
RP=100 kΩ 
(Ω) 

9 2,28 0,957 957 9567 47836 95672 

6 1,52 0,804 804 8045 40224 80448 

3 0,76 0,652 652 6522 32612 65224 

1,5 0,38 0,576 576 5761 28806 57612 

-1,5 -0,38 0,424 424 4239 21194 42388 

-3 -0,76 0,348 348 3478 17388 34776 

-6 -1,52 0,196 196 1955 9776 19552 

-9 -2,28 0,043 43 433 2164 4328 

Tabell 11: Beräkning av ideala potentiometerinställningar. 

För att erhålla differensen väljs den potentiometerinställningen som är närmast det ideala 
värdet. Beräkningar sker för att se vilken differens inställningen ger upphov till. Nedan följer 
beräkningarna för de olika storlekarna på potentiometern som finns att tillgå.  

Inställning för 
RP=1 kΩ (Ω) 

VOUT 
(V) 

Efter 
förstärkning 
(V) 

Önskad 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

956,9 2,28 9,003 9 -3 

803,9 1,52 5,989 6 11 

651,0 0,75 2,975 3 25 

576,5 0,38 1,507 1,5 -7 

423,5 -0,38 -1,507 -1,5 7 

349,0 -0,75 -2,975 -3 -25 

196,1 -1,52 -5,989 -6 -11 

43,1 -2,28 -9,003 -9 3 

Tabell 12: Beräkningar för 1 kΩ. 
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Inställning för 
RP=10 kΩ (Ω) 

VOUT 
(V) 

Efter 
förstärkning 
(V) 

Önskad 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

9568,6 2,28 9,003 9 -3 

8039,2 1,52 5,989 6 11 

6509,8 0,75 2,975 3 25 

5764,7 0,38 1,507 1,5 -7 

4235,3 -0,38 -1,507 -1,5 7 

3490,2 -0,75 -2,975 -3 -25 

1960,8 -1,52 -5,989 -6 -11 

431,4 -2,28 -9,003 -9 3 

Tabell 13: Beräkningar för 10 kΩ. 

Inställning för 
RP=50 kΩ (Ω) 

VOUT 
(V) 

Efter 
förstärkning 
(V) 

Önskad 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

47843,1 2,28 9,003 9 -3 

40196,1 1,52 5,989 6 11 

32549,0 0,75 2,975 3 25 

28823,5 0,38 1,507 1,5 -7 

21176,5 -0,38 -1,507 -1,5 7 

17451,0 -0,75 -2,975 -3 -25 

9803,9 -1,52 -5,989 -6 -11 

2156,9 -2,28 -9,003 -9 3 

Tabell 14: Beräkningar för 50 kΩ. 

Inställning för 
RP=100 kΩ (Ω) 

VOUT 
(V) 

Efter 
förstärkning 
(V) 

Önskad 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

95686,3 2,28 9,003 9 -3 

80392,2 1,52 5,989 6 11 

65098,0 0,75 2,975 3 25 

57647,1 0,38 1,507 1,5 -7 

42352,9 -0,38 -1,507 -1,5 7 

34902,0 -0,75 -2,975 -3 -25 

19607,8 -1,52 -5,989 -6 -11 

4313,7 -2,28 -9,003 -9 3 

Tabell 15: Beräkningar för 100 kΩ. 
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Appendix B 
Resultat av spänningsgenerering 

Först sker mätningar av REF43GPZ[7] och TMA0515D[6] i tomgång. Som kan ses i tabell 
16 levererar REF43GPZ den spänning som avsett medan spänningarna TMA0515D levererar 
avviker mycket från de ±15 V som de ska vara. 

Inspänning 
(V) 

REF43GPZ 
utspänning 
(V) 

TMA0515D 
Positiv 
utspänning (V) 

TMA0515D 
Negativ 
utspänning (V) 

Total ström-
matning (mA) 

4,703 2,4999 21,453 -21,300 20 

4,803 2,4999 21,706 -21,556 21 

4,903 2,4999 22,123 -21,971 21 

5,002 2,4999 22,656 -22,498 21 

5,102 2,4999 23,264 -23,096 22 

5,201 2,4999 23,915 -23,735 22 

5,301 2,4999 24,590 -24,396 22 

Tabell 16: Mätningar på spänningsgenerering utan belastning. 

När lastmotstånd sedan kopplats in levererar TMA0515D spänningar som är mer korrekta.  

Inspänning 
(V) 

Positiv 
utspänning 
(V) 

Negativ 
utspänning 
(V) 

Total 
ström-
matning 
(mA) 

4,701 14,758 -14,757 50 

4,801 15,081 -15,059 51 

4,900 15,403 -15,401 52 

5,001 15,733 -15,731 53 

5,101 16,056 -16,054 54 

5,200 16,380 -16,377 55 

5,300 16,703 -16,701 56 

Tabell 17: Mätningar på TMA0515D[6] vid belastning. 



 

41 

Efter att invertering och buffert kopplats in till 2,5 V:s spänningen kontrolleras att ±2,5 V 
erhålls. 

Inspänning 
(V) 

+2,5 V 
Referens 
(V) 

-2,5 V 
Referens 
(V) 

Total ström-
matning (mA) 

4,702 2,5004 -2,5001 54 

4,802 2,5004 -2,5002 55 

4,902 2,5004 -2,5002 56 

5,002 2,5004 -2,5002 57 

5,101 2,5004 -2,5003 58 

5,201 2,5004 -2,5003 60 

5,300 2,5005 -2,5004 61 

Tabell 18: Mätningar på REF43GPZ[7] samt invertering. 
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Appendix C 
Resultat av DCP 

Då det finns olika storlekar på den valda potentiometern testas de här för att se så det 
fungerar som avsett. Varje potentiometer ställs in till sex olika värden. Positivt och negativt 
max, ±2 V samt ±1 V. Det som kontrolleras är inställningsintervallet samt hur stor 
strömmatning som krävs. 

1 kΩ Inställning 
potentiometer 
(V) 

Utspänning 
(V) 

Matnings-
spänning 
(V) 

Total ström-
förbrukning 
(mA) 

+ Max 2,110 8,3276 5,005 115 

 2,002 7,9015 5,000 115 

 1,004 3,9596 5,000 115 

 -1,004 -3,9699 5,000 115 

 -2,002 -7,9104 5,000 115 

- Max -2,481 -9,8048 5,000 115 

Tabell 19: Testdata med användning av 1 kΩ potentiometer. 

10 kΩ Inställning 
potentiometer 
(V) 

Utspänning 
(V) 

Matnings-
spänning 
(V) 

Total ström-
förbrukning 
(mA) 

+ Max 2,5004 9,8710 5,000 66 

 2,0039 7,9104 5,001 66 

 1,0080 3,9766 4,999 66 

 -1,0088 -3,9873 5,001 66 

 -2,0009 -7,9049 5,001 66 

- Max -2,4995 -9,8737 5,001 66 

Tabell 20: Testdata med användning av 10 kΩ potentiometer. 

50 kΩ Inställning 
potentiometer 
(V) 

Utspänning 
(V) 

Matnings-
spänning 
(V) 

Total ström-
förbrukning 
(mA) 

+ Max 2,5006 9,8709 5,002 61 

 2,0045 7,9121 5,001 61 

 1,0033 3,9585 5,001 61 

 -1,0016 -3,9589 5,001 61 

 -2,0012 -7,9063 5,001 61 

- Max -2,4998 -9,8751 5,001 61 

Tabell 21: Testdata med användning av 50 kΩ potentiometer. 



 

43 

 

100 kΩ Inställning 
potentiometer 
(V) 

Utspänning 
(V) 

Matnings-
spänning 
(V) 

Total ström-
förbrukning 
(mA) 

+ Max 2,5007 9,8712 5,004 60 

 2,0095 7,9318 5,001 60 

 1,0046 3,9636 5,001 60 

 -1,0000 -3,9525 5,001 60 

 -2,0004 -7,9029 5,001 60 

- Max -2,4999 -9,8755 5,001 60 

Tabell 22: Testdata med användning av 100 kΩ potentiometer. 

Efter att ha jämfört de olika storlekarna och konstaterat att varianten på 100 kΩ drar minst 
ström från nätaggregatet och fungerar över hela intervallet väljs den storleken till vidare 
användning i implementeringen. För att kontrollera om den är känslig mot variationen på 
matningsspänningen genomfördes ett test för detta. Båda potentiometrarna var inställda till 
positivt max. 

Inställning 
potentiometer 
(V) 

Utspänning 
(V) 

Matnings-
spänning 
(V) 

Total ström-
förbrukning 
(mA) 

2,5006 9,8710 4,703 57,4 

2,5006 9,8711 4,803 58,5 

2,5006 9,8712 4,902 59,6 

2,5006 9,8712 5,002 60,7 

2,5006 9,8712 5,101 61,8 

2,5006 9,8712 5,201 62,8 

2,5006 9,8713 5,300 63,9 

Tabell 23: Testdata för känslighet mot variationer i matningsspänning. 
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Appendix D 
Resultat av mätning 

Mätdata för de två alternativa förstärkningsmetoderna som testades presenteras här. Först 
två tabeller med mätdata från testet med differentialförstärkarkopplingen.  

Ström 
(μA) 

Spänningsfall 
över shunten 
(mV) 

Spänning 
(V) 

Ideal 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

1000 50,787 9,637 9,792 -155 

750 38,148 7,217 7,344 -127 

500 25,505 4,794 4,896 -103 

250 12,862 2,369 2,448 -79 

125 6,542 1,156 1,224 -68 

100 5,274 0,913 0,979 -66 

75 4,010 0,671 0,734 -64 

50 2,746 0,428 0,490 -61 

25 1,148 0,186 0,245 -59 

15 0,976 0,089 0,147 -58 

10 0,724 0,040 0,098 -58 

5 0,472 -0,008 0,049 -57 

3 0,370 -0,028 0,029 -57 

1 0,271 -0,047 0,010 -56 

Tabell 24: Mätdata för positiva strömmar med differentialförstärkarkoppling. 

Ström 
(μA) 

Spänningsfall 
över shunten 
(mV) 

Spänning 
(V) 

Ideal 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

-1000 -50,770 -9,926 -9,792 -134 

-750 -30,122 -7,502 -7,344 -158 

-500 -25,484 -5,080 -4,896 -184 

-250 -12,839 -2,656 -2,448 -208 

-125 -6,520 -1,444 -1,224 -220 

-100 -5,253 -1,201 -0,979 -222 

-75 -3,991 -0,959 -0,734 -225 

-50 -2,725 -0,717 -0,490 -227 

-25 -1,462 -0,474 -0,245 -230 

-15 -0,956 -0,377 -0,147 -231 

-10 -0,702 -0,329 -0,098 -231 

-5 -0,449 -0,280 -0,049 -231 

-3 -0,349 -0,261 -0,029 -232 

-1 -0,247 -0,242 -0,010 -232 

Tabell 25: Mätdata för negativa strömmar med differentialförstärkarkoppling. 
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Därefter två tabeller med mätdata från testet med instrumentförstärkaren. 

Ström 
(μA) 

Spänningsfall 
över shunten 
(mV) 

Spänning 
(V) 

Ideal 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

1000 50,982 9,781 9,788 -7 

750 38,236 7,334 7,341 -6 

500 25,494 4,883 4,894 -10 

250 12,749 2,440 2,447 -7 

125 6,375 1,217 1,223 -6 

100 5,100 0,973 0,979 -6 

75 3,827 0,729 0,734 -5 

50 2,552 0,484 0,489 -5 

25 1,278 0,240 0,245 -5 

15 0,767 0,142 0,147 -5 

10 0,514 0,094 0,098 -4 

5 0,259 0,045 0,049 -4 

3 0,157 0,025 0,029 -4 

1 0,055 0,006 0,010 -4 

Tabell 26: Mätdata för positiva strömmar med instrumentförstärkare. 

Ström 
(μA) 

Spänningsfall 
över shunten 
(mV) 

Spänning 
(V) 

Ideal 
spänning 
(V) 

Differens 
(mV) 

-1000 -51,987 -9,810 -9,788 -22 

-750 -38,237 -7,374 -7,341 -34 

-500 -25,491 -4,921 -4,894 -27 

-250 -12,745 -2,462 -2,447 -15 

-125 -6,372 -1,237 -1,223 -13 

-100 -5,096 -0,992 -0,979 -13 

-75 -3,822 -0,747 -0,734 -13 

-50 -2,550 -0,502 -0,489 -13 

-25 -1,275 -0,257 -0,245 -12 

-15 -0,762 -0,158 -0,147 -12 

-10 -0,509 -0,110 -0,098 -12 

-5 -0,255 -0,061 -0,049 -12 

-3 -0,152 -0,040 -0,029 -11 

-1 -0,051 -0,022 -0,010 -12 

Tabell 27: Mätdata för negativa strömmar med instrumentförstärkare. 
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Bilaga 1 
Uppkoppling för test av spänningsgenerering 
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Bilaga 2 
Uppkoppling för test av DCP 
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Bilaga 3 
Uppkoppling för test av mätning 

Uppkoppling vid användning av differential förstärkarkoppling 
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Uppkoppling vid användning av instrumentförstärkare 
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