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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, i samarbete 

med Acreo Swedish ICT AB. Acreo är ett forskningsinstitut som sysslar med forskning inom 

bl.a. optik, elektronik och informationsteknologi. Examensarbetet har gått ut på att designa 

konstruera elektronik som ska kunna läsa av en passiv fuktsensoretikett, som är konstruerad 

med tryckt elektronik. Dessa etiketter ska kunna placeras inuti väggar på husbyggen, för att på 

ett enkelt sätt kontrollera fukthalten och på så vis kunna förebygga kostsamma fuktskador. 

Arbetet har bestått av komponenttester, kretsschemaritande, kretskortsdesign och 

programmering av mikrodatorer. Allt detta har i slutändan lett fram till en enkel prototyp som kan 

läsa av fuktsensoretiketterna.  

 

Abstract: 

This bachelor thesis has been written at Linköping University in collaboration with Acreo 

Swedish ICT AB. Acreo is a research institute that performs applied research in optics, 

electronics and information technology. The goal of the thesis has been to design and construct 

electronics that can read a passive humidity sensor label, which is produced with printed 

electronics. These labels are to be placed inside walls at construction sites, to provide an easy 

method of determining the level of moisture inside the walls, and thereby prevent costly 

damages due to moisture. The work has consisted of component tests, schematic design, PCB 

design and programming of microprocessors. This project has led to a working prototype of a 

humidity sensor label reader. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Detta examensarbete är utfört på Acreo AB i Norrköping. Acreo är ett svenskt oberoende och 

icke vinstdrivande forskningsföretag inom informations- och kommunikationsteknik. Acreo 

bedriver tillämpad forskning inom bredbandsteknik, fiberoptik, nanoelektronik, tryckt elektronik 

och sensorsystem. Acreo finns i Göteborg, Norrköping, Hudiksvall och i Kista, där de har sitt 

huvudkontor. 

 

Fuktskador orsakar årligen stora kostnader för byggbranschen. Dessa kostnader skulle kunna 

minskas väsentligt om det fanns ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att mäta fukt inuti 

byggelement. ITN (institutionen för teknik och naturvetenskap) och Acreo har utvecklat en tryckt 

fuktsensor som möjliggör just detta. Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att 

tillämpa denna teknik i en kommersiell produkt. 

 

Tillsammans med ITN har Acreo patent på en fuktsensor baserad på jonisk rörelse. Denna 

fuktsensor kan tryckas på plastfilm tillsammans med en antenn som möjliggör trådlös avläsning. 

Byggföretaget PEAB är ett av flera företag som stöttar detta projekt. 

 

1.2 Projektets målsättning 

Målet med projektet är att konstruera en fuktsensor som ska kunna byggas in i väggar och läsas 

av trådlöst. Fuktsensorn ska vara en helt passiv krets, som inte kräver något underhåll eller 

strömförsörjning. Eftersom fuktsensor och antenn är tryckt på en tunn plastfilm kan den enkelt 

klistras fast på gipsskivor eller reglar inuti väggar. Fuktavläsningen ska kunna göras genom att 

svepa en antenn längs en vägg. När en sensor hittas ska dess fuktnivå visas på en skärm och 

sparas i ett minne, så att mätvärden kan laddas ned till en dator och därefter utvärderas. 
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1.3 Examensarbetets målsättning 

Målet med examensarbetet är att konstruera elektronik som kan läsa av fuktsensorn, trådlöst. 

Under vårterminen påbörjades projektet av två studenter från Elektronikdesign i Norrköping. 

Arbetet de åstadkommit består bland annat av ett kretsschema, mjukvara till mikrodatorer och 

val av komponenter. Examensarbetet tar vid där Elektronikdesignstudenterna slutade. 

Kretsschema och mjukvara är inte helt färdiga och måste således utvärderas och färdigställas. 

De komponenter som valdes ut har inte testats fullt ut, och måste därför kopplas upp 

tillsammans och testköras för att verifiera deras funktion. Målet är att slutligen få fram ett färdigt 

kretskort, som skall användas i en produktdemonstration för att visa att fuktsensorn fungerar i 

praktiken. 

När utläsningselektroniken är färdig ska det gå att: 

● Utföra frekvenssvep mellan 3,155 och 3,4 MHz samt mellan 7,4 och 8,8 MHz. 

● Välja svepområde. 

● Utföra 10 svep per sekund. 

● Lagra 100 mätvärden. 

● Ändra inställningar via PC. 

● Ladda ned mätvärden till PC via USB. 

● Läsa av fukthalten på en display. 

● Välja mellan spänningsmatning via batteri eller DC-jack. 

 

1.4 Frågeställning 

För att nå fram till ett fungerande kretskort behöver flera frågor besvaras, bl.a: 

● Fungerar utvalda komponenter tillsammans, på önskat sätt? 

● Är kretsschemat korrekt uppritat eller måste ändringar göras? 

● Fungerar mjukvaran som den bör? 

● Hur minimeras störningar på PCB? 

 

1.5 Avgränsningar 

För att hålla examensarbetet på en rimlig nivå och för att kunna få fram en fungerande prototyp i 

tid har följande krav ignorerats: 

● Utföra 10 svep per sekund. 

● Lagra 100 mätvärden. 

● Ändra inställningar via PC. 

● Ladda ned mätvärden till PC via USB. 

 

Målet blir således att få fram elektronik som kan demonstrera att tekniken för att läsa av 

fuktsensoretiketterna trådlöst fungerar. Mätning ska kunna utföras, resultatet ska skrivas ut på 

en LCD-display, och strömförsörjning via batteri ska vara en möjlighet.  
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2. Metod 

I kapitel 2 förklaras teorin bakom avläsning av fuktsensoretiketterna. Detta efterföljs av 

information om systemets olika komponenter, störningar och deras inverkan, hjälpmedel, 

mjukvara och de kommunikationsprotokoll som används. 

2.1 Fuktmätning 

Fuktsensoretiketten är en helt passiv krets, och mäter inte fukthalt direkt i %rh, istället är det 

kretsens resonansfrekvens som ska mätas1. Sensorn består av en elektrolyt vars reaktans 

förändras med mängden fukt den tagit upp. Denna elektrolyt ingår i en krets med tryckta 

kondensatorer, och en magnetisk dipolantenn. Denna krets kan ses som en serieresonanskrets, 

vilket är samma grundidé som hos en RFID-tag. Kretsens resonansfrekvens kommer att 

förändras beroende på hur mycket fukt elektrolyten tagit upp. 

 
Figur 2.1.1. Fuktsensoretikett. 

 

Antennen på utläsningselektroniken (avläsningsantennen) har en näst intill konstant induktans, 

men en variabel kapacitans. Denna krets kan ses som en parallellresonanskrets. En 

parallellresonanskrets har som störst impedans vid sin resonansfrekvens, vilket innebär att 

signalnivån kommer att vara låg vid resonans. Då avläsningsantennen och sensorantennen 

befinner sig tillräckligt nära varandra påverkar de varandra genom ömsinduktans. Detta innebär 

att avläsningsantennen inducerar en ström i sensorantennen. Denna ström inducerar in sin tur 

en ström i avläsningsantennen, vilket kan ses som en impedansändring.  
1
Xiaodong Wang m.fl. An all-printed wireless humidity sensor label. 
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Figur 2.1.2. Ömsinduktans mellan två resonanskretsar. 

 

Den inducerade strömmen är proportionell mot kretsarnas induktanser och den så kallade 

kopplingskonstanten2, vilket visas i ekvation 2.1.1. 

 
Ekvation 2.1.1. Ström i en ömsinduktanskoppling 

 

Detta innebär att den upplevda impedansen i parallellresonanskretsen, som utgör 

avläsningsantennen, kommer att vara som minst då båda antenner har samma 

resonansfrekvens. Resultatet blir att den uppmätta signalamplituden kommer att vara som störst 

vid resonansfrekvensen. Figur 2.1.3 visar hur amplituden når sitt max då båda antenner har 

samma resonansfrekvens. Beroende på hur fuktig sensorn är kommer resonansfrekvensen, och 

därmed amplitudmaximum, att flyttas längs frekvensaxeln. 

 

 
Figur 2.1.3. Amplitudmax vid resonansfrekvensen. 

2
 N. Donaldson, T. A. Perkins, Analysis of resonant coupled coils. 
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Avläsningsantennens utformning diskuteras ej i denna rapport. För mätningar används en 

provisorisk antenn, med vanlig oskärmad kabel lindad ett par varv runt en träram. 

 

 
Figur 2.1.4. Provisorisk avläsningsantenn. 
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2.2 Systembeskrivning 

Här följer en kortfattad systembeskrivning, för att ge läsaren en översiktsbild över 

utläsningselektroniken. I figur 2.2.1 visas hur de olika komponenterna hänger ihop. De olika 

delsystemen beskrivs mer ingående i senare kapitel. 

 

Oscillatorn CFPS-39 är systemets referensklocka. CFPS-39 skapar en fyrkantvåg med 

frekvensen 16MHz. Denna fyrkantvåg används för att klocka två mikrodatorer av modell 

ATmega 1284P och en direkt digital syntiserare (DDS) AD9852. DDS multiplicerar 

systemklockan med 9, till 144 MHz och använder denna frekvens för att skapa ett analogt 

frekvenssvep mellan 3,155 och 3,4 MHz. Signalen skickas till fuktsensorn via 

avläsningsantennen. För att störningar inte ska uppstå mellan DDS och antennen 

lågpassfiltreras den först. Dessutom används en operationsförstärkare (OP-förstärkare) som 

buffert. Om signalen från DDS skulle ledas direkt till antennen skulle DDS uppleva en 

varierande last och signalamplituden skulle variera, vilket skulle ge felaktiga mätvärden. Med en 

OP-förstärkare som buffert upplever istället DDS en konstant last, och utsignalen blir stabil. 

Bufferten kan också användas för att justera signalnivån från DDS, så att den passar övriga 

komponenter. För att variera resonansfrekvensen används två kapacitansdioder och två 

förstärkare. Dessa kontrolleras av en mikrodator, slave, som även samlar in mätdata. Signalen 

från fuktsensorn är relativt svag, och måste därför förstärkas innan den kan läsas av. För att få 

en tydlig signal utan att tillföra en väsentlig mängd brus i mätningen används en 

lågbrusförstärkare, LNA. Signalen från fuktsensorn förstärks ca 30 gånger i LNA, och blandas 

sedan med signalen från DDS i en mixer. Mixern utför en direkt nedkonvertering av signalen, så 

kallad homodyn nedkonvertering. Mixerns DC-nivå läses av vid varje frekvenssteg och jämförs 

med föregående mätvärde. Resonansfrekvensen motsvaras av den högsta DC-nivå som 

erhållits från mixern, därigenom bestäms fukthalten i sensorn. Mätdatan skickas sedan över till 

den andra mikrodatorn, master, som skriver ut frekvensen på displayen. 

 
Figur 2.2.1. Förenklad systembeskrivning. 
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2.3 Komponentbeskrivning 

Här listas de komponenter som används, deras egenskaper och lite teori angående deras 

funktion. Samtlig information har hämtats ut respektive komponents datablad. Databladen finns 

listade i referenslistan. 

 

2.3.1 Oscillator CFPS-39 

Oscillator CFPS-39 skapar systemets referensklocka. Den används för att klocka de båda 

processorerna och DDS med en fyrkantvåg på 16 MHz. CFPS-39 drivs med 3,3 V, har en 

stabilitet på min  25 ppm, max  100 ppm och drar 7 mA ström vid 16 MHz.  

 

2.3.2 Mikrodator ATmega 1284P -PU 

ATmega1284P är en RISC-baserad mikrodator utrustad med bl.a: 0-20 MHz processor, 128 kB 

flashminne, 4 kB EEPROM, 12 kB SRAM, inbyggd SPI, I2C och USART. Två stycken 

mikrodatorer av modell Atmega 1284P används i utläsningselektroniken. En dator, master, 

sköter informationslagring och kommunikation med en LCD-display. Den andra datorn, slave, 

styr själva fuktläsningen och överför värdet till master-processorn. Båda processorerna klockas 

externt med en oscillator på 16 MHz. Kommunikationen mellan processorerna sker via I2C-

protokollet. Programmering av de båda processorerna sköts via en AVR Dragon via JTAG-

gränssnittet. Beskrivning av mjukvara finns i kapitel 2.5 Mjukvara. ATmega 1284P har en 

inbyggd analog-till-digital-omvandlare (ADC), med förstärkare på ingångarna. Denna används 

för att samla in signalen från mixern, som beskriver fukthalten i sensorn. Denna ADC har bl.a. 

följande egenskaper: 

● 8 single-end kanaler. 

● 0.5 LSB olinjäritet. 

● +/- 2 LSB noggrannhet. 

● 13-260 µs omvandlingstid. 

● Upp till 15 000 samples per sekund vid högsta upplösning. 

● Differentiellt läge med 1, 10 eller 200 gånger förstärkning. 

● Valbar intern referensspänning på 1,1 V eller 2,56 V. 

● Sample-and-hold på ingångarna.. 

 

ADC uppgift är att omvandla den analoga DC-spänningen från mixern till ett digitalt värde som 

kan behandlas i slave-processorn. ADC och mixer ansluts differentiellt, detta för att minska 

känsligheten för störningar och få så stor noggrannhet som möjligt. 

Signalen från mixern hålls konstant med hjälp av den inbyggda sample-and-hold-kretsen, 

medan successiv approximation av mätvärdet görs mot den interna 2,56 V referensen. Eftersom 

signalen från mixern inte är en ren DC, utan varierar med några få Hz, tas medelvärdet från 10 

mätningar. 
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2.3.3 Direct Digital Synthesizer (DDS) AD9852  

En DDS är en komponent som använder en extern oscillator för att på digital väg skapa analoga 

signaler med valbar frekvens. Beroende på hur DDS ställs in kan olika signaler fås. I 

utläsningselektroniken används DDS för att generera systemets frekvenssvep med hjälp av en 

så kallad chirp-signal. En chirp-signal är en signal vars frekvens varieras med tiden. I 

utläsningselektroniken används en linjär chirp för att variera frekvensen mellan 3,155 och 3,4 

MHz. Analog Devices 9852 DDS kan hantera interna klockfrekvenser på upp till 300 MHz, har 

dubbla inbyggda 12 bitars D/A-konverterare, inbyggd frekvensmultiplikator för upp till 20 

gångers multiplikation av extern klockkälla, och kan köras i flera operationslägen. AD9852 kan 

programmeras via en 36 pinnars parallellport eller seriellt med hjälp av t.ex. en mikrodator, mer 

om detta i avsnitt 2.5.1 programmering av AD9852. 

 
Figur 2.3.1. Funktionsbeskrivning av AD9852 

 

2.3.3.1 Operationslägen 

En DDS används för att sampla en högfrekvent analog utsignal med hjälp av en systemklocka 

på lägre frekvens och en multiplikator. AD9852 kan ställas in i ett flertal olika lägen för att ge 

olika typer av utsignaler. DDS har i detta projekt använts i två olika moder, single tone och chirp. 

 

2.3.3.1.1 Single tone 

I single tone-läge ställs DDS in för att sampla en utsignal med konstant amplitud och frekvens. 

Insignalen från oscillatorn på 16 MHz multipliceras med 9 för att ge en intern systemklocka på 

144 MHz. Denna frekvens används sedan för att sampla en utsignal med konstant amplitud och 

konstant frekvens på 3 MHz. Eftersom det är enklare att kontrollera egenskaperna hos en 

utsignal med konstant frekvens och amplitud användes single-tone för att kontrollera att DDS 

tagit emot korrekt inställningar från slaveprocessorn, och fungerar som den ska. För att 

kontrollera kvaliteten på DDS utsignal användes testkortet AD9852 PCB-Z och en 

funktionsgenerator (Agilent 33120A) för att skapa en insignal. DDS sattes i 

parallellkommunikations-läge och ställdes via 6st byglar in för att leverera single-ended signal. 

DDS programmerades sedan via PC. Insignalen sattes till 16 MHz sinusvåg, 2 V p-p med en 

offset på 1 V DC. DDS programmerades till att multiplicera insignalen med en faktor 9, till 144 

MHz, och att sampla en 3 MHz signal. Utsignalen från AD9852 kontrollerades sedan med ett 
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oscilloskop (Tektronix TDS 3034) och en spektrumanalysator (HP E4407B), och jämfördes med 

simuleringar från Analog Devices egna simuleringsmiljö. Signalen visade sig vara mycket 

renare än väntat och fullt tillräcklig för att användas i utläsningselektroniken. 

 

2.3.3.1.2 Chirp 

Chirp innebär att frekvensen varieras linjärt med tiden. Detta används för att åstadkomma ett 

frekvenssvep för att söka efter sensoretikettens resonansfrekvens. När DDS sätts i chirp-läge 

måste 3 parametrar sättas; startfrekvens, frekvenssteg (∆f) och tid vid varje frekvens(∆t). 

Startfrekvensen är den frekvens där svepet börjar. Frekvenssteg anger hur stor ändring i 

frekvens som ska göras vid varje steg. Tid vid varje frekvens anger hur lång tid varje frekvens 

ska ligga konstant mellan stegen. Chirp-svepet börjar på startfrekvensen, och håller denna 

konstant en förbestämd tid, ∆t. Därefter stegas frekvensen upp ett steg, ∆f, och ligger konstant 

tills det att tiden ∆t passerat. 

Detta illustreras i figur 2.3.2. 

 

 
Figur 2.3.2. Linjär chirp-signal. 
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2.3.4 Lågpassfilter 120 MHz 

Från fas 1 i projektet var ett odimensionerat bandpassfilter implementerat i kretsschemat för att 

filtrera utsignalen från DDS. Vid testkörning av DDS på testkortet PCB-Z kontrollerades 

utsignalen från det lågpassfilter som redan fanns på testkortet. Bedömningen gjordes att 

signalen var tillräckligt bra, och filtret med dess komponentvärden ersatte det tilltänkta 

bandpassfiltret i kretsschemat. 

 

2.3.5 Operationsförstärkare LM833 

Operationsförstärkare LM833 används som en buffert för antennsignalen och som förstärkare 

till varaktorspänningen. Eftersom LM833 bara fungerar som buffert utan förstärkning, har R1 

och R2 samma värde, 1 kΩ. 

    
  
  

 

Ekvation 2.3.1. Generellt uttryck för förstärkning hos inverterande operationsförstärkare3. 

 

 
Figur 2.3.4. Generellt kopplingsschema för inverterande operationsförstärkare. 

 

Operationsförstärkaren placeras så nära avläsningsantennen som möjligt, för att signalen inte 

ska hinna dämpas på vägen eller påverkas av andra störningar. Bufferten fungerar även som en 

stabil last för DDS. Om signalen från DDS gick direkt till antennen, skulle DDS känna av en 

varierande last. Detta på grund av den ömsinduktans som uppstår mellan avläsningsantenn och 

sensoretikett, där signaler dämpas olika mycket beroende på vilken frekvens de har. Detta 

skulle medföra störningar och opålitliga mätresultat. Buffertens ingång har en konstant 

impedans, vilket medför en stabil signal och att mätningarna blir mer pålitliga. 

 

 

 

 
3
Bengt Molin, Analog elektronik. 
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2.3.6 Varaktor BBY40 

En varaktor, eller kapacitansdiod, är en diodliknande komponent vars kapacitans varierar 

beroende på spänningen över den. 

Detta används i utläsningselektroniken för att justera avläsningsantennens resonansfrekvens så 

att den matchar fuktsensorns. Varaktorn är inte en linjär komponent. Detta medför att dess 

olinjäritet måste kompenseras för. Detta görs med hjälp av mjukvara i slave-processorn.  

 

 
Figur 2.3.5. Varaktorkapacitans som funktion av backspänning. 
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2.3.7 DAC 7611 

Två stycken digital-till-analog-omvandlare (DAC) används för att styra spänningen över 

kapacitansdioderna. DAC tar emot ett 12 bitars tal mellan 0 och 4095 från slave-processorn och 

gör om detta till en analog utspänning mellan 0 V och 4,095 V, upplösningen är således 1 

mV/bit. Kommunikationen mellan slave-processorn och DAC sker via SPI. DAC innehåller ett 

seriellt register där inkommen data sparas till dess att pinne 5, LD, sätts låg. När detta sker 

kommer utspänningen från DAC att sättas till det angivna värdet inom 7 µs. En av DAC används 

för att bestämma en grundnivå för frekvenssvepet, genom att lägga en konstant utspänning 

över ena varaktordioden. Den andra DAC varierar spänningen över den andra varaktordioden, i 

takt med att frekvensen sveps. Detta medför att kapacitansen, och därmed 

resonansfrekvensen, anpassas till den frekvens där svepet befinner sig. 

 

 
Figur 2.3.6. DAC och kapacitansdioderna. 

 

2.3.8 Low Noise Amplifier (LNA) LTC6404 

Lågbrusförstärkaren används för att förstärka signalen från antennen utan att tillföra en 

väsentlig mängd brus. Signalen in till LNA kopplas differentiellt över ett 50 Ω motstånd. 

Differentiell koppling medför att signalen kan förstärkas medan brus undertrycks. 

Från början var det tänkt att utsignalen skulle tas från de internt filtrerade utgångarna. Vid test 

att läsa ut signalen från det färdiga testkortet visade det sig att amplitudnivån på utsignalen var 

dämpad till ungefär en femtedel av dess egentliga amplitud. Orsaken till det var att 

utimpedansen från de filtrerade utgångarna inte matchade mixerns inimpedans. Lösningen blev 

att läsa ut signalen differentiellt från de ofiltrerade utgångarna. Mer detaljerat om detta i kapitel 

3.4.8.1 Impedansmatchning. 

             
      

  
  
  
(         )   

   
    

      
 

         
 
  
  

 

Ekvation 2.3.2. Formel för förstärkning. 
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Utöver förstärkaren bidrar även återkopplade resistorerna till brus. Vid lägre resistansvärden 

(<100 Ω) så kommer det resultera i mindre brus, men på bekostnad av ökad distorsion. Högre 

resistansvärden (< 400 Ω) kommer ge mer brus men mindre distorsion. Resistansvärden som 

tillämpats är   =3,3 kΩ resp.   =100 Ω, vilket ger ungefär 33 gångers förstärkning. Detta är 

utanför tillverkarens rekommendationer, men vid testkörning påverkas utsignalen inte nämnvärt 

av bruset från de återkopplade resistorerna. 

 

2.3.9 Mixer LT5512 och LT5560 

Mixerns uppgift är att blanda signalen från DDS med signalen från sensorantennen. Detta sker 

med såkallad homodyn nedkonvertering. Homodyn nedkonvertering innebär i korta drag att två 

signaler med samma frekvens blandas. Resultatet av denna blandning blir en DC-term (0 Hz) 

och en term med dubbla frekvensen. LT5512, som valdes i projektets första fas, är inte 

konstruerad för att kunna ge DC som utsignal. Efter korrespondens med Linear Technology, 

som tillverkar mixern, framgick att det eventuellt var möjligt att koppla pull-up resistorer på 

mixerns utgångar för att få en utsignal som nästan är DC. Dock hade detta inte testats av 

Linear, 

de rekommenderade istället mixern LT5560 som lämplig komponent för ändamålet. LT5560 

skulle enligt Linear inte ge en ren DC-signal, men i alla fall komma väldigt nära, därför byttes 

LT5512 mot LT5560. 

 Ekvationerna som visar homodyn nedkonvertering illustreras i ekvation 2.3.3. 

 

    (    )        (    )   
  

 
 (   (         )     (         )) 

Ekvation 2.3.3 1. Generell multiplikation av sinussignaler. 

 

 

.    (   )        (   )    
  

 
 (   (       )     (       )) = 

  

 
 (   ( )     (       ))   

  

 
 (     (     )) 

Ekvation 2.3.3 2. Multiplikation av sinussignaler med samma frekvens (homdyn nedkonvertering). 

 

DC-nivån motsvarar signalamplituden från fuktsensorns antenn vid en viss frekvens. Genom att 

filtrera bort dubbla frekvensen kan denna nivå läsas av genom mikrodatorns inbyggda ADC. 

Eftersom mixern har en differentiell utgång kan DC-nivån filtreras genom att koppla samma 

utgångarna med en tillräckligt stor kondensator. En kondensator på 1 µF räcker för att AC-

signalerna ska filtreras bort.  
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2.3.10 LCD W404B-NLW 

LCD-displayen som tillämpat styrs av kretsen HD44780. Displayen består av 40x4 tecken, där 

varje tecken är uppbyggd av 5x7 eller 5x10 punkter. För att driva displayen krävs en 

matningsspänning på 5 V. Två potentiometrar används för att begränsa spänningen till de två 

ingångar som styr ljusintensitet och kontrast, vilket medför att dessa kan justeras av 

användaren. 18 pinnar finns för att kunna koppla upp och styra med hjälp av en mikrodator. Mer 

detaljerat om uppkoppling mellan display och processor finns i avsnitt 2.4 Datakommunikation. 

 

2.3.11 Spänningsregulator ADP3338 (ADP3335) 

Kretskortet spänningsmatas av antingen batterier på 6 V eller en DC-adapter på 7,5 V. Eftersom 

komponenterna på kortet drivs av antingen 3,3 V eller 5 V måste spänningen från batteri/DC-

adapter regleras. I fas 1 valdes spänningsregulator ADP3335 för detta ändamål. ADP3335 

visade sig senare vara otillräcklig för att användas i utläsningselektroniken, varför den byttes 

mot spänningsregulator ADP3338. Mer om detta i kapitel 3.4.11 ADP 3338. Det finns flera olika 

modeller av ADP3338 som lämnar olika utspänningar. I utläsningselektroniken används 2 st 

ADP3338 för att leverera utspänningar på 3,3 V, och 2 st för att leverera utspänningar på 5,0 V. 

Detta för att kunna skilja på analog och digital spänningsmatning, för att undvika störningar. Mer 

om detta i kapitel 3.3 Störningar. Då de olika modellerna är identiska till utseende och 

uppkopplingsutförande, kopplades samtliga upp enligt uppkopplingsexemplet i figur 2.3.6. 

Respektive spänningsregulator levererar rätt spänning om de matas med en spänning mellan 

2,7 och 8,0 V. Det är viktigt att spänningsregulatorn har en så låg dropout-spänning som möjligt. 

Med dropout-spänning menas variationen i utspänning beroende på last. ADP3338 har en 

normal dropout-spänning på 190 mV vid en belastning på 1 A, vilket betraktas som mycket bra 

och beskrivs i databladet som “ultra low dropout voltage”. Att spänningsregulatorn har en låg 

drop-out-spänning är viktigt eftersom DDS utsignal kan bli instabil om den inte matas med 

korrekt spänning eller tillräckligt med ström. 

 

 
Figur 2.3.7. Uppkopplingsexempel ADP3335 och ADP3338. 
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2.3.12 Spänningsomvandlare MAX1044 

MAX1044 drivs av en spänning mellan 1.5 och 10 V. Beroende på uppkoppling kan spänningen 

dubblas, multipliceras, delas eller polvändas. För att kunna styra varaktordioderna över korrekt 

kapacitansområde måste en spänning på ca 10 V läggas över dem. Eftersom den största 

spänning som finns att tillgå på PCB är 7.5 V från DC-jacket, används MAX1044 för att dubbla 

denna spänning.  

 

2.3.13 USB-krets UM232R 

UM232R är ett utvecklingskort för att implementera USB-kommunikation med Future 

Technologies FT232R-chip. UM232R består av ett FT232R-chip, USB-kontakt typ B, pull-up-

motstånd och jumprar för att välja hur kretsen ska spänningssättas. Alla komponenter är 

monterade på ett kretskort med 24 pinnars anslutning. För att upprätta kommunikation mellan 

en mikrodator och UM232R behöver endast 4st ledningar dras mellan dem, detta gör UM232R 

väldigt enkel att implementera.  

De pinnar som behöver anslutas är: 

● TXD - Transmit asynchronous data output. 

● RXD - Receiving asynchronous data output. 

● RTS# - Request to send control output. 

● CTS# - Clear to send control input. 

Där de två sistnämnda är så kallade handskakningssignaler, som används för att meddela att 

det finns data att överföra och för att meddela att det är fritt fram att skicka data. 
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2.4 Datakommunikation 

2.4.1 Kommunikation mellan mikrodatorer 

ATmega1284P har fyra stycken kommunikationsportar, namngivna A, B, C och D, för 

kommunikation med annan hårdvara, till exempel digital-till-analog-omvandlare, DDS och 

display. Två av master-processorns portar, A och B, används för att kommunicera med 

displayen. Port B skickar styrsignalerna enable 1, enable 2, read/write och register select. Hela 

port A, 8 pinnar, används för att skicka parallell data till LCD. Port D används för USB-

kommunikation för att kunna ladda ned mätresultaten till PC. JTAG-interfacet är anslutet till port 

C, pinnar 2 till 5. Pinnarna 0 och 1 används för att kommunicera med slave-processorn via I2C-

protokollet. Slave-processorn tar emot I2C kommunikation på port C, pinnar 0 och 1, pinnar 2 till 

5 används för JTAG-kommunikation. Den inbyggda ADC ansluts till via port A, pinnar 0 och 1. 

Port D ansluts till 2 st DAC, som styr spänningen över varaktordioderna. Kommunikationen med 

DDS sker via port B. 

 
 

Figur 2.4.1. Kommunikation mellan mikrodatorer. 
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2.4.2 SPI 

SPI står för serial peripheral interface, och är ett kommunikationsprotokoll som namngetts av 

Motorola. SPI är ett full-duplex-gränssnitt, vilket innebär att data kan sändas och tas emot 

samtidigt. SPI-interfacet är inbyggt i mikrodatorn och använder pinnarna PB4-PB7. 

 

● PB4 Slave select: aktivt låg. Om fler än två enheter ska kommunicera med varandra 

används slave select för att välja vilka enheter som ska kommunicera med varandra. 

● PB5 MOSI: Master out, slave in. Kommunikation från en master till en slave. 

● PB6, MISO: Master in, slave out. Kommunikation från slave till master. 

● PB7, SCLK: Systemklocka. Växlar mellan hög och låg (togglar) när data finns i SPI-

protokollets dataregister. Data skickas på stigande flank om ej annat anges i SPI-

protokollets kontrollregister. 

 

För att implementera SPI-komunikation mellan mikrodatorn och DDS används tre pinnar, PB4 

(Chip Select), PB5 (MOSI) och PB7 (SCLK). 

 

2.4.3 Kommunikation mellan mikrodator och DDS 

Förutom SPI-protokollet måste DDS ta emot avbrottsbegäran från mikrodatorn. Dessa avbrott 

genereras som utsignaler på slave-processorns port B. De pinnar som används är PB0 - master 

reset, PB1 - I/O reset, PB2- I/O update, PB4 - hold. DDS kräver att ett I/O reset-avbrott görs 

innan data skickas. Vid I/O reset gör sig DDS beredd på att ta emot en kontrollbyte, 8 databitar. 

Kontrollbyten anger vilket register nästkommande bytes ska skrivas till, samt hur många bytes 

som ska tas emot. Skickas en kontrollbyte som anger att nästkommande data tillhör 

kontrollregistret, som är 4 byte stort, kommer 4 bytes att tas emot. Därefter kommer all data att 

ignoreras till dess att en ny I/O reset gjorts. De bitar som tagits emot av DDS ligger i ett 

buffertregister till dess att en I/O update-signal skickas till DDS. Den data som ligger i 

buffertregistret kopieras då till angivet register, utan att raderas från buffertregistret. Detta 

används för att enkelt starta om frekvenssvepet från startfrekvensen, då allt som behöver göras 

är att signalera I/O update. 

 

Kommunikationen sker enligt följande: 

● Master reset hålls hög i minst 10 klockcykler. 

● Master reset sätts låg →  DDS utsignal sätts till 0 V 0 Hz (0v DC). 

● Slave-processorn skickar 4 byte som ställer in DDS på att acceptera externa I/O update-

avbrott. 

● Vänta en I/O update-cykel, 8 µs, så att inställningarna klockas in i DDS kontrollregister. 

● Skicka I/O reset. 

● Slave-processor skickar 7 byte för att ställa in DDS i chirp-mode. 

 

DDS är från början inställd till att använda interna I/O update-signaler. Dessa signaler skickas 

med ett intervall av            
        

   
          , eller 8 µs. För att ställa in DDS till att 

acceptera externa I/O update-signaler måste denna inställning skickas över mellan två interna 

I/O update-signaler. Detta innebär att 4 byte data måste skickas till DDS inom 8 µs. Normalt är 

detta inte ett problem, men eftersom SPI-protokollet har en kort fördröjning mellan det att 



18 
 

 

databitarna skickas, måste det snabbaste SPI-läget,        (8 MHz), användas. Detta ger en 

teoretisk överföringstid på 4 µs, men fördröjningen medför att överföringen görs på precis under 

8 µs. Överföringen måste således påbörjas omedelbart efter det att I/O update-signalen gått låg, 

annars finns det risk att I/O update-signalen avbryter överföringen. I figur 2.4.2. visas 

dataöverföringen mellan slave-processor och DDS. De 32 databitarna överförs på 7 µs, vilket 

ses som en lyckad överföring. 

 

 
Figur 2.4.2. SPI-Överföring från slave-processor till AD9852 

 

2.4.4 I2C-kommunikation 

Inter-Integrated Circuit, I2C är ett kommuniktionsprotokoll som uppfanns av Philips 1982. I2C 

kan konfigureras för att köras i hastigheter från 100 kHz upp till 5 MHz. I2C använder sig endast 

av två ledningar för att kommunicera, SDL (Serial Data Line) och SCL (Serial Clock Line), och 

kallas ibland även för TWI, Two-Wire Interface. I2C använder sig av ett 7 bitar stort 

adressregister, vilket medför att det kan finnas        enheter på en I2C buss. I2C används 

för att överföra mätdata och textsträngar från master till slave, som sedan skrivs ut på display. 

 

2.4.5 JTAG-interface 

JTAG, joint test action group, är ett gränssnitt för att ansluta sig till en mikrodator. JTAG är även 

ett kraftfullt verktyg för att felsöka elektronik, och går under standarden IEEE 1149.1. Om 

hårdvaran konstrueras med JTAG i åtanke kan flera olika typer av fel hittas, t.ex trasiga och 

felvända komponenter. Ett annat användsningsområde för JTAG är att kommunicera med 

mikrodatorer. I detta projekt används JTAG för att programmera och debugga mikrodatorerna. I 

utläsningselektroniken används två stycken JTAG-kontakter, en för varje mikrodator. Det finns 

ingen standard för hur den fysiska JTAG-anslutningen ska se ut, däremot finns det specifierat 
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hur kommunikationen ska ske. En JTAG-anslutning består av 8st signaler, men endast 6 av 

dessa behövs för att programmera en ATmega-processor. 

De 6 signaler som behövs är: 

● TCK (test clock).  

● TDO (test data output). 

● TDI (test data input). 

● TMS (test mode select input).   

● VTref (target reference voltage).  

● GND (jord).  

 

På AVR Dragon finns en JTAG-anslutning i form av 2x5 stift. Två likadana anslutningar finns på 

utläsningselektroniken. För att ansluta AVR Dragon med mikroprocessorerna används en 

flatkabel. 
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2.5 Mjukvara 

2.5.1 Programmering av AD9852 

För att kunna programmera AD9852 är det viktigt att förstå följande signaler: 

● Master reset - Nollställning av DDS. Utsignalen blir 0 V DC. 

● I/O reset - Förbereder DDS för att ta emot data. 

● I/O update - Inställningar som skickats till DDS får effekt först efter att denna signal 

skickats. 

● Hold - DDS pausar. Utsignal och interna register hålls konstanta när denna signal är 

hög. 

 

DDS programmeras av slave-processorn via SPI-gränssnittet. För att ställa in DDS i önskat läge 

skickas först en I/O reset-signal. Denna signal talar om för DDS att nästa 8 bitar som tas emot 

är en adress till ett internt register, en så kallad kontrollbyte. DDS olika register har olika storlek, 

därför bestäms också hur många bitar som ska tas emot av kontrollbyten. Till exempel 

innehåller DDS kontrollregister 4 byte och har addressen 0x07. För att skicka data till 

kontrollregistret görs först en I/O-reset som talar om för DDS att en kontrollbyte är på väg. När 

kontrollbyten, 0x07 tagits emot gör sig DDS beredd på att ta emot kontrollregistrets 4 byte. När 

dessa 4 byte tagits emot ignoreras ytterligare data tills en ny I/O reset gjorts. Kontrollbiten och 

databitarna lagras i DDS buffertregister tills en I/O update-signal skickas. Vid I/O update skiftas 

innehållet i buffertregistret in i DDS interna register och inställningarna får genast effekt. 

Data skickas till DDS via SPI-interfacet och matas in i något av dess funktionsregister. DDS har 

12st funktionsregister som bestämmer hur utsignalen ska bete sig samt ett buffertregister, där 

data som tagits emot lagras innan det skiftas in i funktionsregistren. 

 

För att åstadkomma ett frekvenssvep behöver följande 4 register ändras: 

 

2.5.1.1 Frequency tuning word  

Detta register är 6 byte stort och innehåller den frekvens som utsignalen ska ha. Eftersom 

frekvensjusteringen har 6 byte = 48 bitars upplösning finns möjlighet att finjustera utsignalens 

frekvens ner till 1 µHz. Detta register sätts till att ge en utfrekvens på 3,155 MHz. 

 

2.5.1.2 Delta frequency word  

Detta register är liksom frequency tuning word 6 byte stort. Delta frequency word, eller 

deltafrekvensen, är storleken på de steg som tas i chirp-läget, mätt i Herz. 

Delta frequency word tolkas som ett tvåkomplementtal, vilket innebär att den mest signifikanta 

biten bestämmer om frekvensen ska vara positiv eller negativ. Är den mest signifikanta biten 1 

är således frekvensen negativ. Detta medför att frekvensen stegas nedåt, mot lägre frekvenser.  

Detta register ställs in för att ge ett positivt frekvenssteg på 2,45 kHz. Frekvensen kommer alltså 

att öka med 2,45 kHz per steg. 
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2.5.1.3 Ramp rate clock  

Detta register är 3 byte stort, där de 4 mest signifikanta bitarna ignoreras. Ramp rate clock 

bestämmer hur länge chirp-läget ska ligga still på en frekvens genom att räkna till 0 från det tal 

som matats in i registret. När räknaren når 0 skickas en intern puls som triggar ett frekvensskifte 

och räknaren börjar om. När hold sätts hög står räknaren still. Ramp rate clock sätts till 

0x008ca0, vilket ger en nedräkning som tar 250 µs vid 144 MHz. Det tal räknaren ska räkna ned 

från för att frekvensen ska ligga still en viss tid kan räknas ut genom                   där f 

är den interna frekvensen, 144 MHz. 

Detta värde kan justeras beroende på hur snabbt man vill att svepet ska utföras. 

 

2.5.1.4 Kontrollregistret 

Detta register är 4 byte stort och innehåller DDS inställningar. De bitar som sätts i 

kontrollregistret är Ref Mult 3 & 1, vilket ger 9 gångers frekvensmultiplikation. CLR ACC 1, clear 

accumulator 1. När denna bit sätts återgår utsignalens frekvens till det värde som är 

inprogrammerat i frequency tuning word. Detta är nödvändigt eftersom chirp-läget endast har en 

startfrekvens, men saknar slutfrekvens. Mode-bitarna sätts till 011, vilket sätter DDS i chirp-

läge. 

INT/EXT Update Clk sätts till 0 för att tillåta extern uppdateringssignal. SDO Active sätts till 1, 

vilket medför att pin A0 på DDS endast fungerar som ingång.

 
Figur 2.5.1. DDS kontrollregister. 

 

När DDS programmeras hamnar först all mottagen data i ett buffertregister. Först när en I/O 

update signal skickas kommer den mottagna datan att klockas in i respektive register. 

Buffertregistret nollställs inte, mottagen data ligger kvar till dess att en I/O reset görs. Detta 

medför att en I/O update-signal återställer chirp-funktionen till ursprungsfrekvensen. 

 

Slave-processorn programmeras så att hold sätts hög i det tidsintervall då frekvensen hålls 

konstant. Under denna tid görs de datainsamlingar, A/D- och D/A- omvandlingar som krävs. När 

detta är klart släpps hold i 250 µs, vilket medför att frekvensen stegas upp ett steg. Denna 

procedur upprepas till dess att slutfrekvensen är nådd. På detta sätt undviks timing-problem 

som annars kan uppstå om enbart fördröjningar styr när data ska samlas in. 
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2.5.2 Programmering av LCD W404B-NLW 

För att kunna programmera och initiera LCD-displayen måste en fördröjning ske efter uppstart 

så att spänningen hinner stiga tillräckligt, vilket illustreras i figur x,y. 

 

Initiering av LCD-display görs i 4 steg. Först initeras rad 1-2: 

1 “Function set mode” 

Bit 4 = DL, bestämmer om det ska vara 4 eller 8 bitars kommunikation. DL sätts hög   

8-bitars kommunikation. 

Bit 3 = N, betämmer hur många rader som skall aktiveras. N sätts hög   två rader. 

Bit 2 = F, bestämmer hur många punkter ett tecken ska bestå av, 5x10 eller 5x7. F sätts 

hög   5x7 punkter. 

2 “Display on” 

Bit 2 = D, display on/off. Sätts hög   display aktiverad. 

Bit 1 = C, markör synlig/ej synlig. Sätts hög   synlig. 

Bit 0 = B, blinkning av markör eller ej. Sätts hög   markör blinkar. 

3 “Clear display” 

Alla bitar utom den minst signifikanta sätts till noll. 

4 “Entry set mode” 

Bit 1 = I/D, automatisk inkrement/dekrement av DDRAM-adress som bestämmer position 

på display. Sätts hög   inkrement. 

Bit 0 = S, shiftning/ingen shiftning. S sätts låg   ingen shiftning. 

 

Rad 3-4 initieras på samma tillvägagångssätt som rad 1-2. Bitarna RS och R/W skall vara 

ständigt låga under initiering. Bitarna E1 (rad 1-2) och E2 (rad 3-4) är de bitar som styr vilka av 

raderna som är aktiverade. 

 

För att displayen skall hinna med att bearbeta information måste en fördröjning ske mellan varje 

registerinmatning. Detta kan ske med hjälp av manuell fördröjning, men det kan lätt orsaka 

problem då displayen är känslig för felaktiga fördröjningar. En mer lämplig metod är att använda 

sig av busy-flaggan som hela tiden håller koll om displayen är upptagen eller ej. Kontroll av 

busy-flaggan är den enda instruktion som kan utföras under tiden displayen bearbetar 

information. För att kunna initiera och använda busy-flaggan måste tre instruktionsregister 

skickas med en viss fördröjning mellan varje. Detta måste ske innan huvudinitiering exekveras, 

vilket illustreras i figur 2.5.2. Efter initieringen är utförd är displayen klar att användas för utskrift. 
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Figur 2.5.2. Flödesschema för initiering av LCD-display. 

 

 

 

 

 



24 
 

 

2.5.3 Programkod ATmega 1284P 

Mjukvaran som styr utläsningselektroniken har delats upp i två program, ett för slave och ett för 

master. Programmen är avbrottsstyrda, vilket innebär att händelser i datorernas omgivning 

kommer att påverka programexekveringen. De båda processorerna initierar sina register och 

portar, och väntar sedan på avbrott. Master-processorn väntar på att en knapp trycks ned på 

PCB. När knappen trycks ned startar en avbrottsrutin som togglar PB2. Detta reagerar slave-

processorn på och startar en avbrottsrutin. Denna rutin styr frekvenssvepet och mätningarna. 

En mätning går till som så att frekvensen stegas, data samlas in, högsta signalamplituden hittas 

och resonansfrekvensen beräknas. När slave-processorn beräknat resonansfrekvensen 

omvandlar den talet till en serie tecken. Dessa tecken lagras i ett teckenfält och skickas sedan 

över till master-processorn via I2C, tecken för tecken. Master-processorn reagerar på att slave-

processorn vill skicka data över I2C och startar en andra avbrottsrutin. Så länge slave-

processorn har tecken att skicka kommer master-processorn att ta emot, och genast skriva ut 

tecknet på displayen. 

 

Förenklade blockscheman över programkod 

 
Figur 2.5.3. Blockschema över masterprocessorns programkod. 
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Figur 2.5.4. Blockschema över slave-processorns programkod. 
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2.6 Hjälpmedel 

 

2.6.1 Dx Designer  

Dx Designer från Mentor Graphics är ett verktyg som möjliggör fullständig kretsdesign genom 

kretsschemaritande, simulering och en stor komponentdatabas. Utläsningselektronikens 

kretsschema har ritats helt och hållet i Dx Designer. Eftersom alla komponenter som används i 

utläsningselektroniken inte finns definierade i Dx Designer har ett flertal symboler och celler 

skapats för att kunna färdigställa kretsschemat. En symbol är det som används vid 

kretsschemaritandet. Symbolen har ingen koppling till komponentens fysiska utseende, utan 

visar de anslutningar komponenten har. Cellen är den del som representerar den fysiska 

komponentens utseende. Cellen definierar hur komponentens anslutningar ser ut på kretskortet. 

 

 
Figur 2.6.1. Jämförelse mellan symbol och cell. 

 

2.6.2 Land Pattern Wizard (LPW) 

LPW från Mentor Graphics innehåller ett stort bibliotek med komponenters celler. En cell tar i 

regel lång tid att konstruera från grunden. LPW används för att spara tid för användaren. 

Genom att specificera vilken typ av kapsel en komponent använder, samt måtten mellan 

kontaktytorna kan LPW generera celler som enkelt kan importeras till Dx Designers bibliotek, på 

bara några minuter. 

 

2.6.3 Expedition PCB  

Expedition PCB är Mentor Graphics layoutverktyg. I Expedition PCB designas själva kretskortet. 

Komponenter placeras och ledningar mellan dem dras. Allt layoutarbete har gjorts från grunden. 

I Expedition PCB finns även möjlighet att skapa egna komponenter. En komponent utgörs av en 

symbol sammankopplad med en cell. Att skapa egna komponenter från grunden är ett mycket 

tidskrävande arbete, därför har verktyget Land Pattern Wizard använts för detta. När 

kretsschemat är färdigt gör man en så kallad package. Denna package innehåller bl.a. 
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information om vilka komponenter som ingår i kretsen, vilka celler de har, och hur 

komponenterna är anslutna till varandra. När komponenterna sedan placerats ut och ledningar 

mellan dem dragits kan Expedition PCB skapa de filer som skickas till kretskortstillverkaren för 

produktion. 

 

2.6.4 Utvecklingskit AD9852 PCB-Z 

Utvecklingskit AD9852 PCB-Z består av ett kretskort med en AD9852 DDS, mjukvara och 

dokumentation om komponenten. Den tillhörande mjukvaran gör det möjligt att programmera 

DDS parallellt via en LPT-port. Den tillhörande mjukvaran är dock inte kompatibel med nyare 

operativsystem än Windows XP. För att lösa detta problem användes VMware Player, för att 

simulera en Windows XP-miljö. 

 
Figur 2.6.2. Mjukvara för test av AD9852. 
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På testkortet finns flera jumprar som kan kortslutas med en bygelkontakt. Dessa byglar används 

för att kunna välja inställningar på DDS, bl.a. om utgången ska kopplas till ett filter, om DDS ska 

programmeras seriellt eller parallellt och om signalen ska vara single ended eller double ended.  

 
Figur 2.6.3. Utvecklingskort AD9852 PCB-Z. 

2.6.5 AVR Dragon 

AVR Dragon är ett utvecklingskort för AVR-processorer. Kortet kan användas både för att 

programmera och debugga processorer under körning. Utvecklingskortet ansluts till PC via 

USB, sedan kan flera olika utvecklingsmiljöer användas, t.ex Atmel Studio som används i detta 

projekt. En AVR-processor kan kopplas till AVR Dragon via flera olika interface; ISP, JTAG, 

HVSP eller via parallellanslutning. Det som används i utläsningselektroniken är JTAG, som 

beskrivs nedan. 

 
Figur 2.6.4. Utvecklingskortet AVR Dragon. 
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2.6.6 Kopplingsplint 

En kopplingsplint är ett hjälpmedel för att testa uppkoppling av kretsar utan att behöva löda ihop 

komponenter. Kopplingsplinten är endast kompatibel med hålmonterade komponenter vilka 

oftast är mycket större än sina ytmonterade motsvarigheter, vilket gör dem lättare att hantera. 

Med hjälp av kopplingsplint har bl.a. kommunikationen mellan processorerna och med LCD-

skärmen testats. 

 

 
Figur 2.6.5. Kopplingsplint med två processorer och en oscillator, kopplade till LCD-display. 
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3 Resultat 

Kapitel 3 inleds med kortfattad information av kretsschemat, främst hur strukturen är uppbyggd. 

Därefter följer information om kretskortets fysiska attribut, och vilka metoder som har tillämpats 

för att minimera störningar. Avsnittet komponentresultat tar upp mer ingående information om 

hur varje komponent uppträder på det färdiga testkortet, även beskrivning av nödvändiga 

åtgärder på de problem som uppstod på PCB återfinns här. Till sist presenteras resultat där 

både antenn och sensoretikett används. 

 

3.1 Kretsschema 

Kretsschemat från fas 1 har färdigställts och ändrats i viss mån. Detta har lett fram till en så 

kallad package, som krävs för att påbörja design av själva kretskortet. För att göra kretsschemat 

mer överskådligt har det delats upp i 4 delar; antenn, master, slave samt strömförsörjning. 

Respektive del innehåller följande: 

 

Antenn: 

● Lågpassfilter 

● OP-förstärkare LM833 i form av buffert 

● Varaktordioderna 

● LNA LTC6404 

● Mixer LT5560 

 

Master: 

● Master-processorn 

● LCD-display 

● JTAG-kontakt 

● USB-kretsen UM232R 

 

Slave: 

● Slave-processorn 

● DDS AD9852 

● JTAG-kontakt 

● DAC7611 

● OP-förstärkare LM833 för spänningsstyrning av varaktordioderna 

 

Strömförsörjning: 

● Fyra olika spänningsregulatorer ADP3338 

● Spänningsdubblerare MAX1044 

● Batteri 

● Skyddsdioder och säkringar 
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3.2 PCB 

Kretskortet som utvecklats mäter 110x60 mm och består av 6 st lager. Komponenterna har 

placerats på kortets båda sidor för att minimera kortets storlek. Montering av komponenter har 

mestadels gjort av handledare Duncan Platt på Acreo. 5st komponenter har dock monterats av 

ett anlitat företag, då de tack vara sin jordpad är alldeles för svåra att löda fast med vanlig 

lödkolv. Dessa komponenter är de två processorerna, DDS, LNA och mixer.  

 

 
Figur 3.2.1. Kretskort utan monterade komponenter. 
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Figur 3.2.2. Kretskort med samtliga komponenter monterade. 
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3.3 Störningar 

3.3.1 Analoga signaler 

Eftersom de signalnivåer som erhålls från fuktsensorn är så pass låga är det viktigt att de inte 

förstörs av störningar på vägen. Genom att hålla isär analoga och digitala signaler undviks 

störningar i de känsliga analoga delarna. De komponenter som är mest känsliga är LNA och 

mixer. Eftersom signalen som läses från sensoretiketten är så pass svag och måste förstärkas 

innan den kan behandlas, är det viktigt att den förstärks utan att distorteras eller påverkas av 

brus. Alla komponenter i direkt anslutning till LNA har valts för att ge upphov till så lite brus som 

möjligt, samt att layout-tipsen från LNA datablad har tagits i åtanke. Mer om detta i kapitel 2.3.8 

Low Noise Amplifier. Mixern har placerats så nära LNA som möjligt, för att minska risken för att 

signalen ska påverkas på vägen. Tyvärr medför det fysiska utseendet på mixer och LNA att de 

differentiella ledarna måste korsas någonstans på vägen mellan LNA och ADC. Detta kan 

påverka signalen negativt, men då inga andra ledare dragits i närheten av korsningen bör det 

inte uppstå några problem. Kring mixer och ATmegas ADC har alla signaler lagts i det analoga 

signalplanet samt ledarlängden hållts så kort som möjligt. Detta är fullt tillräckligt för att undvika 

att signalen påverkas av störningar. Den digitala spänningsmatningen ligger avskild från de 

känsliga analoga komponenterna. Även signalerna kring buffertförstärkaren har placerats i 

samma lager och med kort ledarlängd i åtanke. 

 

3.3.2 Digitala signaler 

De digitala signalerna är inte lika störningskänsliga som de analoga, därför har inga särskilda 

åtgärder vidtagits för att minska störningar hos dessa signaler. De digitala signaler som finns på 

kortet är kommunikation mellan master- och slave-processorn, mellan ATmega och DDS, USB, 

LCD, DAC och oscillatorn.  
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3.4 Komponentresultat 

3.4.1 Oscillator CFPS-39 

CFPS-39 är paketerad i en standardkapsel för oscillatorer. Denna kapseltyp är ytmonterad, 

mäter 3,2x2,5mm och har 4st anslutningar. Signalen från oscillatorn håller hög kvalitet. I figur 

3.4.1 visas oscillatorns signalutseende. Avvikelsen i frekvens och spänningsnivå beror på 

mätfel, då pk-pk mätningen fångar upp signalens transienter. 

 
Figur 3.4.1. Utsignal från oscillator CFPS-39. 

 

3.4.2 ATmega 1284P 

För montering på PCB valdes kapseltypen VQFN-44. Detta är en ytmonterad kapsel med 44 

anslutningar och en jord-pad, som mäter 7x7x1 mm. Eftersom kommunikation med DDS och 

LCD-display fungerar, har de båda mikrodatorernas funktion verifierats på PCB. 

 

3.4.3 DDS AD9852 

AD9852 är paketerad i en ytmonterad LQFP-kapsel. Denna kapseltyp mäter 14x14x1,4 mm, har 

80 ben och en jordpad. Jordpadden hjälper till att sprida värmen som utvecklas inuti kretsen till 

kretskortets jordplan. Mätningar utfördes på kretskortet, för att kontrollera DDS utsignal, 

resultaten diskuteras nedan. 
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Figur 3.4.2 visar signalen från DDS, inställd för att ge en utsignal med konstant frekvens och 

amplitud (single tone). Resultaten är en mycket fin sinussignal. Detta visar att DDS fungerar 

som den ska även på PCB. 

 
Figur 3.4.2. DDS mätning på PCB.  

 

När DDS funktion verifierats genom att kontrollera single-tone signalen måste även chirp-

signalen verifieras. Detta gjordes genom att koppla DDS utsignal till spektrumanalysator 

E4407B från HP. Resultaten illustreras nedan. Figur 3.4.3 visar frekvensspektrumet vid 

frekvenssvep mellan 3,155 och 3,4 MHz. Resultatet är även här mycket gott och håller tillräcklig 

kvalitet för att användas i utläsningselektroniken. Signal observeras i det önskade 

frekvensbandet, därefter sjunker signalamplituden mycket fort. 
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Figur 3.4.3. Kontroll av DDS utsignal vid chirp-inställningar. 

 

Figur 3.4.4, visar att det inte uppstår några övertoner till följd av frekvenssvepet. 

 

 

 
Figur 3.4.4. Spektrum 1-10 MHz. Inga övertoner från DDS chirp. 

 

DDS interna multiplicering av systemklockan märks dock på utsignalen. 16 MHz och 

heltalsmultiplikationer av denna syns på DDS utsignal. Detta påverkar inte prestandan i 

mätsystemet, men är värt att notera ifall utläsningselektroniken ska CE-godkännas. Om dessa 

frekvenser skulle stråla ut från elektroniken kan de störa t.ex. FM-bandet. 



37 
 

 

 
Figur 3.4.5. De tydliga övertonerna från DDS klocka. 

 

3.4.4 Lågpassfilter 

Efter test av det färdiga kortet var brusnivån märkbart högre än väntat. Modifiering av filtrets 

tidigare komponentvärden gjordes för att sänka bandbredden från 120 MHz till ungefär 20 MHz, 

vilket visade sig vara effektivt för att filtrera bort många av de högfrekventa störningar som 

inträffade. 

 

3.4.5 Operationsförstärkare LM833 

För montering valdes en ytmonterad SO-8-kapsel. Denna kapseltyp har 8 ben och mäter 

5,1x6,2x1,7 mm. De båda operationsförstärkarna har testats, och fungerar som tänkt. 
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3.4.6 Varaktordiod BBY40 

För montering av varaktordioder valdes kapseltypen SOT-23. Denna ytmonterade kapseltyp har 

3st anslutningar och mäter 3x2,5x1,4 mm. Det visade sig att varaktorns grundkapacitans var 

något för låg för tillämpningen. Kapacitansen var då tvungen att varieras över det område där 

varaktorn är som mest icke-linjär. Denna icke-linjäritet måste kompenseras för i slave-

processorns mjukvara, vilket är svårt att utföra. Detta löstes genom att parallellkoppla ytterligare 

en varaktor med den första. Då kapacitanserna parallellkopplas räknas den totala kapacitansen 

ut genom ekvation 3.4.1. Detta innebär att man med två varaktorer kan variera kapacitansen 

över det mer linjära området, vilket är mycket enklare att realisera i mjukvaran. 

 

 

(
 

    
)
 

 

(
 

    
)
     (     ) 

Ekvation 3.4.1. Parallellkoppling av kapacitanser. 

 

3.4.7 DAC 7611 

För montering på PCB valdes en ytmonterad SO-8-kapsel. Denna kapseltyp har 8 ben och 

mäter 5,1x6,2x1,7 mm. Digital-till-analog-omvandlarna fungerar som tänkt. 

 

3.4.8 LNA LTC6404 

LTC6404 är paketerad i en ytmonterad 16 pinnars QFN-kapsel. Denna kapsel mäter 3x3x0,75 

mm. Mätningar visade att LNA fungerade mycket bra. Det visade sig dock att LNA inte kan 

hantera för stora signaler. Vid -10 dBm började distortion uppstå på utsignalen. LNA 

förstärkning kontrollerades med hjälp av en spektrumanalysator. Spektrumanalysatorn utförde 

ett frekvenssvep mellan 10 kHz och 100 MHz och den förstärka signalens spektrum 

kontrollerades.  Detta illustreras i figurerna 3.4.6, 3.4.7 och 3.4.8. 
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Figur 3.4.6. Förstärkning vid -30 dBm (7 mV) insignal. 

 

Signalens 3 dB-bandbredd uppmättes till 12,5 MHz. Vid -30 dBm insignal ser förstärkningen 

mycket bra ut. Insignalen får dock inte vara för stor. Vid -10 dBm började olinjäriteter uppstå på 

utgången, och vid 0 dBm var signalen så distorterad att den inte längre var användbar. På 

grund av detta är det viktigt att justera förstärkningar och impedanser så att rätt signalnivå 

erhålls. 
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Figur 3.4.7. Förstärkningskurva vid -10 dBm (70,7 mV). Notera olinjäriteten.  

 

 
Figur 3.4.8. Förstärkningskurva vid 0 dBm (223,6 mV). Grovt distorterad signal. 
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För att kontrollera signalens amplitudskillnad vid resonans kopplades kretskortet upp med 

antenn med konstant kapacitans. Amplituden vid resonansfrekvensen var -50 dBm, en sänkning 

på 35 dBm mot signalen som erhölls vid mätning utan antenn. Detta visas i figur 3.4.9. Jämför 

med figur 3.4.3 där frekvenssvep utfördes utan inkopplad antenn. 

 
Figur 3.4.9. PCB, allt inkopplat, LNA out, resonans från antenn. 

 

3.4.8.1 Impedansmatchning 

Uppkopplingen som testades på kopplingsplint visade sig inte fungera på PCB. Detta på grund 

av felaktig impedansmatchning. Då mixern har en låg inimpedans på 28,5 Ω, kombinerat med 

LNA låga utimpedans på 50 Ω, delades signalen från LNA ned till ungefär en femtedel av dess 

egentliga amplitud. Lösningen på detta problem var att koppla om LNA-utgången. En 

kondensator på 100 nF och en pull-down-induktans på 47 µH lades till på vardera utgång. 

 
Figur 3.4.10. Uppkoppling för impedansmatchning mellan LNA och mixer. 
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Även DDS utgångar var tvungna att impedansmatchas. DDS utgång är differentiell och består 

av ett transistorsteg. Då ursprungskopplingen var single-ended var ena transistorn oansluten, 

vilket skapade obalans. Lösningen var att koppla andra utgången till jord via ett motstånd på 47 

Ω samt att koppla av signalen efter filtret mot jord, via 150 Ω. Resultatet av detta var att DDS 

utimpedans matchade mixerns inimpedans på 28,5 Ω. Ett annat problem som upptäcktes på 

PCB var att signalen ut från mixern hade en offset på 4 V DC. Eftersom mikrodatorerna 

spänningsmatas med 3,3 V skulle ADC alltid tolka signalen som högsta möjliga värde. Detta 

löstes genom en enkel spänningsdelning till jord, via 2 st motstånd på 10 kΩ. Detta ledde till att 

offset-spänningen halverades. Dessa lösningar medförde att signalen betedde sig som väntat, 

hela vägen fram till ADC. 

 

3.4.9 Mixer LT5560 

LT5560 är paketerad i en ytmonterad 8 pinnars QFN-kapsel. Denna kapsel mäter 3x3x0,75 mm.  

Analog Devices uppkopplingsförslag för LT5560 testades med hjälp av två signalgeneratorer 

och ett oscilloskop. En sinussignal på (3 MHz 0,3 V p-p) kopplades in på mixerns ena ingång, 

på andra ingången kopplades en amplitudmodulerad sinussignal (3 MHz 1 V pk-pk, 0,3 V 10Hz 

modulering). De två insignalerna och den differentiella utsignalen observerades på 

oscilloskopet. Genom att variera amplitudmoduleringen kunde skillnader i utsignalens DC-nivå 

observeras. Detta verifierade funktionen, att en variation på insignalens AC-nivå ger en skillnad 

i utsignalens DC-nivå. Dock är det inte en signal på 0 Hz som erhålls från mixern, utan en signal 

på 10 Hz, det vill säga AM-frekvensen. När mixer och LNA monterats på PCB gjordes ett 

liknande test. En potentiometer anslöts mellan antennkontakterna på PCB, för att simulera den 

svaga signal som kommer från fuktsensorn. Oscilloskopet anslöts till LNA (grön och lila) och 

mixers (gul och blå) båda utgångar på PCB. Följande 3 figurer visar hur mixerns DC-nivå (röd) 

ändras då amplituden på signalen till LNA varierar.  

 

 

 
Figur 3.4.11.A. Verifiering av mixer och LNA. 
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Figur 3.4.11.B. Verifiering av mixer och LNA. 

 

 
Figur 3.4.11.C. Verifiering av mixer och LNA. 

 

 

Den erhållna DC-nivån varierade mellan 15,7 mV och 95,25 mV, vilket är fullt tillräckligt för att 

tolkas av slave-processorns inbyggda förstärkare och ADC. 
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3.4.10 LCD W404B-NLW 

Kommunikation mellan display och master-processorn har verifierats genom en testutskrift. Se 

figur 3.4.12. 

 

 
Figur 3.4.12. Exempelutskrift på LCD-skärm. 

3.4.11 Spänningsregulator ADP3338 

För montering på PCB valdes kapseltypen SOT-223.  

Detta är en ytmonterad kapsel som mäter 6,5x3,5x1,6 mm och har 4 anslutningar. 

Strömmätningar utfördes då endast DDS och mikrodatorerna var aktiva. När DDS var passiv var 

strömförbrukningen 0,173 A. Då DDS kördes i chirp-läge var strömförbrukningen 0,51 A. 

Spänningsmatningen kontrollerades även med oscilloskop för att undersöka mängden rippel. 

Då DDS var avstängd fanns ett rippel som varierade ungefär 16 mV pk-pk. När DDS sattes i 

chirp-läge ökade ripplet till ungefär 20 mV pk-pk. En ökad belastning på spänningsregulatorn 

ökar således ripplet en aning, men inte så mycket att det orsakar problem. 

 

 
Figur 3.4.13.A. Mätning med DDS i chirp-läge. 
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Figur 3.4.13.B. Mätning med DDS avstängd. 

 

Alla spänningar utifrån spänningsregulatorerna mättes, och låg mycket nära specifierat värde. 

● Vin = 7,22V från DC-jack efter säkring, switch och skyddsdiod.  

● A5V = 4,998V.  

● D5V = 4,993V. 

● A3V = 3,294V.  

● D3V = 3,293V. 
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3.4.12 Spänningsomvandlare MAX1044 

För montering valdes en ytmonterad SO-8-kapsel. Denna kapseltyp har 8 ben och mäter 

5,1x6,2x1,7 mm. Utspänningen som erhålls från MAX1044 mättes med hjälp av voltmeter till 

14,08 V då komponenten ej belastades. Då MAX1044 kopplades upp enligt kopplingsförslaget i 

3.4.15 märktes en stor mängd rippel på dess utspänning. Detta rippel var för lågfrekvent för att 

filtreras, även då stora 10 µF kondensatorer användes. För att åtgärda detta kopplades V+, 

spänning från DC-jacket, till pin 1, boost, vilket ökar MAX1044 interna klocka med faktor 6. 

Detta gör ripplet mer högfrekvent, vilket innebär att det kan filtreras bort av 

avkopplingskondensatorerna. 

 

 
Figur 3.4.15. MAX1044 uppkopplad som spänningsdubblare. 

 

3.4.13 USB-krets UM232R 

USB-kretsen UM232R har implementerats på PCB, dock inte i mjukvaran. USB-

kommunikationen har således inte testats, utan lämnas som vidarearbete. 
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3.5 Mätresultat med antenn och sensoretikett 

För att undersöka hur starka signaler som erhålls vid en mätning gjordes mätningar på LNA och 

mixer. DDS utför ett frekvenssvep mellan 3,155 och 3,4 MHz. Avläsningsantennens 

resonansfrekvens justeras ej med varaktordioderna, utan hålls konstant för tillfället. Den lila 

signalen visar DDS utsignal. Gul och blå signal motsvarar mixerns utgångar. Den röda signalen 

visar differensen mellan mixerns utgångar, tillika det som ska mätas av ADC. 

 

Då mätningar gjordes utan sensoretikett visade det sig att filtret, som behövs för att filtrera bort 

6 MHz-komponenten på mixerns utgång, har en tidkonstant som ger signalen en stig- och falltid. 

Detta förklarar signalens avrundade utseende. I idealfallet hade signalen ut från mixern (blå och 

gul) varit sågtandformad. Den långa stigtiden leder till att mätvärderna i detta område inte är 

tillförlitliga. 

 

De 10 första mätvärdena ignoreras, medan resten av mätningarna anses vara tillförlitliga. I 

övrigt ser signalen ut som väntat. Då en sensoretikett placerades i närheten av 

avläsningsantennen erhölls figur 3.5.2. Notera avvikelsen i den röda kurvan. Toppen som syns i 

mitten av den röda kurvan visar sensoretikettens resonansfrekvens. Om varaktordioderna 

använts, och avläsningsantennens resonansfrekvens hade justerats, hade denna topp varit mer 

framträdande.  

 
Figur 3.5.1. Frekvenssvep utan fuktsensoretikett. 
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Figur 3.5.2. Frekvenssvep med fuktsensoretikett. Notera den införda toppen mitt på den röda 

kurvan. 
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4. Diskussion 

I kapitel 4 diskuteras status efter avslutat projekt. Kortfattade svar på frågeställningen från 

kapitel 1 och diskussion kring vidareutveckling av utläsningselektroniken avslutar detta korta 

kapitel. 

4.1 Status efter exjobb 

Efter avslutat examensarbete finns en demonstrator med viss funktionalitet. Demonstratorn kan 

läsa av en fuktsensoretikett och skriva ut dess resonansfrekvens på en LCD-display. Ingen 

lagring av data eller omvandling mellan resonansfrekvens och %rh görs. Hårdvarustöd för detta 

finns, men det är inte implementerat i mjukvaran. Kommunikation mellan demonstrator och PC 

har inte implementerats i mjukvaran, men hårdvaran har stöd för det. 
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4.2 Svar på frågeställning 

 

● Fungerar utvalda komponenter tillsammans, på önskat sätt? 

En rad omkopplingar krävdes för att få samtliga komponenter att fungera 

tillsammans. Ett par komponenter byttes ut. 

 

● Är kretsschemat korrekt uppritat eller måste ändringar göras? 

Kretsschemat var inte färdigt, samt att vissa ändringar i det befintliga schemat 

krävdes. 

 

● Fungerar mjukvaran som den bör? 

Mjukvaran fungerade inte fullt ut. Ny mjukvara har utvecklats med funktioner från 

den gamla som grund. 

 

● Hur minimeras störningar på PCB? 

Separata jordplan för analog och digital jordning infördes, samt att 

layoutanvisningarna från komponentdatabladen följdes i den mån det var möjligt.  
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4.3 Vidareutveckling av utläsningselektronik 

För att gå vidare mot målet att få fram en produkt som kan säljas måste utläsningselektroniken 

vidareutvecklas. De ändringar som gjorts direkt på PCB måste införas i kretsschema och layout. 

Kortets fysiska storlek kan minskas genom att ta bort testpinnarna och genom att byta ut den 

hålmonterade UM232R-kretsen som används för USB-kommunikation. Att minska kretskortets 

storlek till ungefär ett kreditkorts storlek (85,60 x 53,98 mm), bör inte vara några problem. Det 

rekommenderas även att försöka byta ut de komponenter som drivs av 5 V matningsspänning, 

så att samtliga komponenter drivs av 3,3 V spänning. Det skulle dels minska den fysiska 

storleken på kortet om spänningsregulatorerna för 5 V kunde tas bort, och dels skulle 

kompatibiliteten mellan komponenterna förbättras. Ett bra exempel för detta är mixern, som i 

nuläget drivs av 5 V. Signalen ut från mixern har en offset på 4 V, vilket inte är kompatibelt med 

slave-processorns ADC, som tolkar allt över matningsspänningen på 3,3 V som maxvärde. 

Vidare kan införandet av ett extra minne vara lämpligt, då det inbyggda minnet snabbt kan bli 

fullt om många fuktmätningar ska göras, t.ex. i en stor fastighet. Vidare utvärdering av DDS-

inställningar bör också göras. Den interna frekvensen på 144 MHz är väl tilltagen för att ge en 

ren sinussignal utan distortion. Detta har lett till att strömförbrukningen blivit relativt hög, och att 

DDS blir väldigt varm då den körs en längre tid. Den 16 MHz oscillator som klockar de båda 

processorerna bör också bytas ut. Då ATmega 1284P matas med 3,3 V rekommenderas det i 

databladet att dess klockfrekvens inte överstiger 10 MHz. Det går att köra processorerna på 3,3 

V 16 MHz, men det är oklart hur stabila de är. Kalibrering är också en funktion som bör införas. 

Genom att kalibrera utläsningselektroniken innan användning kan noggrannare mätresultat fås. 

En kalibreringsmetod skulle kunna vara att göra en mätning utan inverkan av sensoretiketter 

eller andra föremål som stör signalen, och att använda denna mätning som referens. Vid 

mätningar med antennen inkopplad upptäcktes signaler på oönskade frekvenser. Dessa 

signaler orsakar inte problem för de tester som gjorts på utläsningselektroniken, men kan 

behöva lösas i framtiden. Detta visas i figur 4.1.1. Troligtvis beror de oönskade signalerna på 

medhörning i eller i direkt anslutning till antennen, och kan förmodligen lösas genom att 

lågpassfiltrera signalen innan den når LNA. Detta har dock inte undersökts vidare. 

 
Figur 4.1.1. Oönskade resonanstoppar. Notera den annars låga brusnivån. 
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Ordlista 

Ord / förkortning Utskrivet Förklaring 

A Ampere Standardenhet för elektrisk ström. 

AC Alternate current Växelström. 

ADC Analog-to-digital converter Analog-till-digital-konverterare. 

Komponent som omvandlar analoga 

signaler till ett digitalt värde. 

AM Amplitudmodulering Modulator som varierar bärvågens 

amplitud i takt med signalen man vill 

överföra. 

ATmega 1284P  Mikrodator från företaget Atmel 

Corporation. 

Avkopplingskondensator  Fungerar ofta som ett filter för att 

filtrera bort högfrekventa störningar. 

BNC Bayonet Neill–Concelman Kontakttyp som används på 

koaxialkablar. 

BP Bandpass Filtertyp som bara släpper genom 

signaler vars frekvens ligger mellan 

två olika brytfrekvenser. 

Byte  Måttenhet för informationsstorlek. En 

byte innehåller oftast 8 bitar. 

CE Conformité européenne Kvalitetsmärkning inom Europa. 

CHIRP  En signal vars frekvens varierar med 

tiden. 

DAC Digital-to-analog converter Digital till analog omvandlare. 

Komponent som omvandlar digitala 

värden till analoga signaler. 

dBm Decibelmilliwatt Decibel relativt 1 mW. 

DC Direct current Likström. 

 

DC-adapter 

  

Omvandlar växelström från t.ex. 

vägguttag till likström. 
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DDS Direct digital synthesizer Direkt digital syntiserare. 

DIP Dual inline package Hålmonterad kapseltyp 

Dipolantenn  Antenntyp anpassad för en viss 

våglängd. 

Distorsion  Avvikelse på signalutseende. 

EEPROM Electronically eraseable 

programmable read only 

memory 

Minne som går att läsa och skriva till 

elektroniskt 

FM Frekvensmodulering Modulator som varierar bärvågens 

frekvens i takt med signalen man vill 

överföra. 

HP Högpass Filtertyp som filtrerar bort frekvenser 

lägre än den valda brytfrekvensen 

Hz Hertz Standardenhet för frekvens. 

I2C Inter-integrated circuit Protokoll för datakommunikation. 

Induktans  Förhållande mellan magnetiskt flöde 

och elektrisk strömstyrka. 

Impedans  Elektriskt motstånd för växelström. 

Mäts i ohm. 

JTAG Joint test action group Standard för uppkoppling av 

mikrochip. 

Kapacitans  Mått på förmågan att lagra elektrisk 

laddning. 

Kondensator  Elektrisk komponent som har 

förmågan att lagra elektrisk laddning. 

LCD Liquid crystal display Skärmtyp som använder flytande 

kristaller för att visa bild 

LNA Low noise amplifier Lågbrusförstärkare. Förstärkare som 

förstärker signaler utan att tillföra 

brus 

 

LSB 

 

Least significant bit 

 

Minst signifikant bit. Den databit i en 

byte som är av lägst värde. 
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LP Lågpass Filtertyp som filtrerar bort frekvenser 

högre än den valda brytfrekvensen. 

Mentor Graphics  Företag som tillhandahåller 

programpaket för 

kretskortsutveckling. 

Mikrodator  Liten dator som används för att styra 

utläsningselektroniken. 

Mixer  Elektrisk komponent som blandar två 

signaler. 

MSB Most significant bit Mest siginifikant bit. Den databit i en 

byte som är av högst värde. 

OP-förstärkare Operationsförstärkare Elektrisk komponent som förstärker 

en signal. 

Oscillator  Elektrisk komponent som skapar en 

oscillerande signal. 

Oscilloskop  Mätinstrument för elektriska signaler. 

Parallellresonans  Krets med parallellkopplad spole och 

kondensator. Gör som störst 

motstånd vid resonansfrekvensen. 

PCB Printed circuit board Kretskort. 

PEA Printed electronics arena Företaget som trycker 

fuktsensoretiketterna. 

Pk-pk Peak-to-Peak Skillnaden mellan signalens högsta 

och lägsta värde. 

QFN Quad-flat no-leads Ytmonterad kapseltyp med 

kontaktytor istället för ben. 

Reaktans  Frekvensberoende impedans. 

Register  Samling med databitar som t.ex. kan 

ange en komponents inställningar. 

Resistans  Elektriskt motstånd. 

Resonans  Självsvängning. 

RFID Radio frequency 

identification 

Teknik för att läsa data via 

radiosignaler. 
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RISC Reduced instruction set 

computing 

En uppsättning instruktioner för 

processorer. 

Sampla  Samla mätvärden med ett visst 

tidsintervall. 

Sample-and-hold  Krets som håller en insignal på en 

konstant nivå medan den mäts. 

Serieresonans  Krets med seriekopplad spole och 

kondensator. Gör som minst 

motstånde vid resonansfrekvensen. 

SMA Subminiature version A Kontakttyp för koaxialkablar. 

Spektrumanalysator  Instrument som analyserar en 

signals frekvensspektrum. 

SPI Serial Peripheral Interface Protokoll för seriell dataöverföring. 

Spänningsregulator  Komponent som omvandlar en 

inspänning i ett visst intervall, till en 

konstant utspänning. 

SRAM Static read only memory Minnestyp som behåller data även 

utan ström. 

USART UniverSal Asynchronous 

Receiver/Transmitter 

Datorhårdvara som omvandlar 

parallell data till seriell data 

USB Universal Serial Bus Standard för en seriell databuss. 

V Volt Standardenhet för elektrisk 

spänning. 

„%rh Relative humidity Relativ fuktighet i procent, mängd 

vatten luften kan innehålla vid en 

viss temperatur. 

 


