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Förord 
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Abstract 
 
This master thesis has been carried out at Avantel AB where the assignment was to design 
hardware and software and with the aid of these collect data from gyro sensors. Because the 
industry demands lesser and cheaper sensors with increased precision new methods 
compensating for drift and temperature sensitivity are required. Methods that necessitate 
extensive evaluation and testing.  
 
The project began with a market overview of existing gyro sensors where certain 
characteristics such as drift and offset were examined. The next phase included design of 
hardware where amplifiers, power supply and A/D conversion are the major parts. Also, 
Universal Serial Bus, USB were implemented for connectivity. Software with the purpose of 
controlling the USB circuit and writing collected data to file was developed.         
 
This project run from September 2006 to January 2007 with the result of a working 
measurement instrument and collected data according to the criteria’s that was set.   



   
 
  

 

Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts hos Avantel AB i Stockholm där uppgiften var att konstruera 
hårdvara och mjukvara och med hjälp av dessa samla in data från gyrosensorer.  
 
Då industrin kräver allt mindre och billigare sensorer med högre precision krävs bättre 
metoder som kompenserar för drift och temperaturkänslighet. Metoder som kräver ordentlig 
utvärdering och stora mängder data att experimentera på. 
 
Arbetet inleddes med en marknadsöversikt där parametrar som t.ex. drift och offset samt pris 
studerades och jämfördes mellan olika gyrosensorer. Därefter påbörjades konstruktion och 
design av hårdvaran där förstärkning, strömförsörjning och A/D omvandling ingår. För 
anslutning till dator valdes ett USB-gränssnitt och den hårdvara som krävdes. Vidare 
utvecklades en programvara för att styra USB-kretsen samt att spara data till fil.  
 
Examensarbete pågick mellan september 2006 och januari 2007 och resulterade i ett 
fungerade mätinstrument samt insamlad data enligt de kriterier som ställdes. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Gyroeffekten upptäcktes i början av 1800-talet men dåtidens teknologi gav inte tillfälle att 
pröva teorierna i praktiken. Den första gyrokompassen konstruerades 1905 och i en tid då 
militär överlägsenhet var synonymt med en stor flotta insåg man dess stora potential.  
Traditionellt sett har gyroskopet bara utnyttjats inom just navigation till sjöss och den största 
anledningen till detta är kostnaden. Gyron är och har varit mycket dyra p.g.a. sin komplexa 
struktur. Ju lägre driftfel, desto dyrare sensor och idag finns laserbaserade högprecisionsgyron 
med driftfel ner till 0,01°/h men de kostar hundratusentals kronor.  
 
Historiskt sett har förmågan att mäta den så kallade Coriolis-effekten för en rotationsrörelse 
använts i flertalet produkter av olika material som t ex keramik, kvarts och metall.  
En sensor tillverkad i singelkristallin kisel med dagens mikroteknologi ger sensorer med bättre 
egenskaper och till en bråkdel av priset.  
 
För alla system som innehåller någon form av rotationsrörelse är det kritiskt att inte bara 
övervaka rotationshastigheten utan även felet i förhållande till den önskade vinkeln. 
Med dagens teknik kan känslighet och bandbredd skräddarsys för att passa just den typen av 
applikation som krävs. Gyron används i allt från verktyg och leksaker till antenner, bilar, 
medicinska instrument och helikoptrar. Intensiv forskning pågår för att lösa framtidens 
problem då industrin kräver högre precision, billigare komponenter samt mindre och digitalt 
styrbara kretsar. 
 
I de flesta fordon som har inbyggd GPS finns ett gyro som tar över då signalen blir för svag 
och räknar istället ut aktuell position och på så sätt kan GPS-funktionen ”fungera” även i 
tunnlar eller om signalen tappats. Allt fler produkter utnyttjar att gyron i kombination med 
accelerometrar kan användas som ett navigationsinstrument. De fel som uppstår på grund av 
instabilitet och temperaturberoende kan med relativt enkla metoder kompenseras om gyrot 
har en god driftupprepningsförmåga. Dessa metoder kräver dock ordentliga utvärderingar och 
därmed stora datamängder att experimentera på.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att skapa en hårdvarukonstruktion där data för utvärdering av 
gyron skall kunna samlas in. De gyron som ingår i konstruktionen väljs ut i en 
marknadsöversikt där viktiga parametrar såsom brus, offsetdrift och pris studeras. För att 
kunna samla in data krävs att prototypen kan kopplas till PC via ett USB-gränssnitt. En 
programvara skall skrivas som hanterar mätning av temperatur samt loggning av data. 
Examensarbetet skall fungera som plattform för utvärdering av nya metoder vid 
utvecklingsarbete med gyrokretsar. Om tid finns skall även en matematisk modell över hur 
gyrots signaler varierar beroende på tid och temperatur formuleras. 
 

1.3 Arbetsgång 
 
Examensarbetet kan delas upp i följande delar: 
 
• Marknadsöversikt 

För att få en uppfattning om tillverkare och produkter på marknaden gjordes en 
marknadsöversikt. En instudering på området gyro och dess elektriska samt fysiska 
parametrar krävdes för att förstå funktionen och kunna jämföra dessa mellan olika 
sensorer. Ett krav var att komponenterna hamnade inom prisintervallet 50-200 SEK. 

 
• Komponentval 

Med marknadsöversikten som utgångspunkt valdes ett antal gyrokretsar ut. Ett betydligt 
dyrare gyro köptes in för att kunna användas som referens.  

 
• Prototypbygge 

En prototyp baserad på utvalda gyrokretsar konstruerades. Apparaten kan kopplas till PC 
vilket möjliggör avläsning av gyrots utsignaler. A/D-omvandling sker med mycket hög 
upplösning. Ett gyro, ADXRS401, har inbyggd temperatursensor och därmed krävdes ingen 
yttre sensor. Här studerades även teorin bakom A/D omvandlare och förstärkare  

 
• Datainsamling 

Data från gyrokretsen har samlats in under dessa olika förhållanden. 
- Stillastående i tre olika temperaturer. 
- Stillastående i varierande temperatur. 
- Långsam rotation i jämn temperatur. 
- Snabb rotation i jämn temperatur. 
- Långsam ojämn rotation i jämn temperatur, 1 varv framåt och sedan 1 varv bakåt 
- Snabb ojämn rotation i jämn temperatur, 1 varv framåt och sedan 1 varv bakåt 
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1.4 Begränsningar 
 
Detta examensarbete omfattar design av elektroniken som behövs för att samla in önskad 
data samt att skriva den mjukvara som krävs. De metoder som skall användas för att 
utvärdera data ingår inte i examensarbetet.  
 

1.5 Rapportens upplägg 
 
Teorin i kapitel 2 behandlar de olika parametrar hos ett gyro och hur de är relaterade till 
varandra. Vidare ges i kapitel 2 en kortare genomgång av förstärkare som krävs för att förstå 
beräkningar vid design av förstärkare. Kapitel 3 redovisar de komponenter och dess 
parametrar som marknadsöversikten resulterade i. Hårdvaran, de komponentval och den 
konstruktion som gjorts beskrivs i kapitel 4. Mjukvaran, funktion och datahantering behandlas 
i kapitel 5. Kapitel 6 beskriver hur test och verifiering utförts och kapitel 7 redovisar hur 
datainsamlingen gått till. Resultat samt slutsatser och diskussion presenteras i kapitel 8 
respektive kapitel 9. 
 

1.6 Typografiska konventioner 
 
I rapporten används kursiverad stil både då ordet är utländskt och för att markera ord, t.ex. 
vad som står på en knapp i den mjukvara som utvecklades. Vidare används typsnittet Courier 
New då kodrelaterade funktioner beskrivs.  
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1.7 Ordlista 
 
A/D  Analog to digital 
 
D/A Digital to analog 
 
MPSSE Multi-Protocol Synchronous Serial Engine 
 
SAR Successive approximation register 
 
USB Universal Serial Bus 
 
FTDI Future Technology Devices International 
 
kSPS kilo samples Per second 
 
SNR Signal to noise ratio 
 
CMRR Common mode rejection ratio 
 
LDO Low drop out 
 
SIE Serial interface engine 
 
CS Chip select 
 
MEMS Micro Electro Mechanical Systems 
 
Rms Root mean square  
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2 Teori 
 

2.1 Gyro 
 

2.1.1 Olika typer av gyron 
 
Ett gyro är en, traditionellt sett, mekanisk konstruktion som används för att definiera en 
riktning eller bestämma en förändring av en riktning dvs. en vinkelhastighet.   
Gyron reagerar på vinkelförändringar mellan en axel och referensaxel, utifrån vilken man kan 
beräkna vinkeln.  
 
Ett gyro kan fungera på två olika sätt, stängd eller öppen. Stängd innebär att det finns en 
återkoppling från utsignalen som introducerar en återställande kraft för att hålla gyrot i sitt 
ursprungsläge. Ett öppet gyro tillåts att arbeta utanför sitt ursprungsläge när det reagerar på 
vinkelförändringar. Gyron använder olika fysiska fenomen för att detektera vinkelförändringar. 
Ett gyro med roterande massa känner av förändringar i vinkelmoment från Coriolis 
acceleration, resonansgyron reagerar på avvikelser från Coriolis acceleration och optiska gyron 
detekterar den så kallade Sagnac-effekten. Komponenter som inte har en roterande massa är 
tekniskt sett inga gyron utan rotationssensor men gyro är idag en vanligt använd term på alla 
typer av rotationskänsliga komponenter [39]. 
 
Ett gyro med roterande massa bygger på fenomenet att rotationsaxeln för den roterande 
massan pekar i en fast riktning om inte den utsätts för en yttre påverkan. Om man utsätter 
rotationsaxeln för ett moment som är vinkelrät mot rotationsvektorn börjar den rotera kring en 
tredje axel som är vinkelrät till rotationsaxeln och det pålagda momentet. Rotationsaxeln 
försöker alltså att rätta sig efter påverkande momentet. Detta är lagen om gyroskopisk 
precession och genom att mäta precessionen kan vinkelförändringarna bestämmas. Det finns 
även gyron med roterande massa som är fria, dvs. deras massa är isolerade från dess hölje 
och därmed håller den alltid samma position. Förhållandet mellan massan och dess hölje 
utnyttjas för att bestämma vinkeln. Dessa gyron är mer kända som gyrokompasser. 
 
Det finns även gyron som bygger på elektrostatiska och magnetiska konstruktioner. Det 
förstnämnda innehåller en sfärisk rotor som är ”svävande” i en sfärisk kammare av vakuum. 
Externa motorer roterar rotorn och på grund av den låga friktionen kan den snurra i dagar. För 
att registrera rotorns position används antingen optiska eller elektriska metoder. Denna typ av 
gyron är väldigt precisa och används för långsiktig navigering av flygplan och ubåtar. 
 
Optiska gyron bygger på Sagnac-effekten för att detektera rotation. Sagnac-effekten utnyttjar 
relativitetsteorin om att ljushastigheten är konstant oberoende av hastigheten på det medium 
det rör sig i. Om två identiska ljusstrålar cirkulerar längs en sluten väg så kommer ljuset som 
färdas i riktning med rotationsriktningen att ta längre tid då den färdas en längre väg. Detta 
resulterar i ett interferensmönster, dvs. en fasförskjutning mellan strålar uppstår och genom 
att mäta den kan man beräkna rotationshastighet och riktning. Det finns flera olika typer av 
optiska gyron men i generellt sett fungerar de på samma sätt. Optiska gyron är mycket 
avancerade och används till stor utsträckning inom militären i bl.a. missiler och vapensystem. 
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Resonansgyro eller vibrerande gyron utnyttjar en oscillerande massa, i många fall en 
gaffelliknande konstruktion, för att detektera rotation. Massan oscillerar fram och tillbaka 
enligt fig. 1 där amplituden är beroende av styvheten i materialet. När den utsätt för rotation 
startar en oscillation i ett annat plan enligt fig. 2 och med hjälp av elektroder kan man 
uppmäta rotationshastighet och riktning [18-19]. 
 
 

 

Figur 1. In-plane oscillation. 

 

 
Figur 2. Out-of-plane oscillation. 
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2.1.2 Parametrar hos ett gyro 
 
Grundidén med den här typen av instrument är att det ska ge en utsignal som är proportionell 
mot den rotation den utsätts för. Tachometer eller varvräknare är den vanligaste typen av 
rotationsmätare. En varvräknare finns idag i princip i varje bil och visar motorns varvtal för 
föraren. Rotationen visas som antal tusen varv per minut men det viktiga är att rotationen 
beskrivs i vinkelenhet per tidsenhet. En grammofonskiva roterar med 33,3 varv/minut vilket 
alltså motsvarar 33,3×360°/60s eller 200°/s. Varför kallas då ett gyro inte varvräknare eller 
tvärtom? En varvräknare mäter en rotation med avseende på en referenspunkt, alltså i bilens 
fall i förhållande till det stillastående motorblocket medan ett gyro mäter rotationen i 
förhållandet till resten av universum. Ett exempel är om vi placerar ett väldigt känsligt gyro på 
en sten vid nordpolen med den känsliga axeln riktad rakt uppåt. Trots att stenen inte roterar 
kommer gyrot att ge utslag med en rotation på 15°/h, eller ett varv/dygn. Detta beror just på 
att jorden i förhållande till universum roterar med hastigheten ett varv/dygn. Om vi däremot 
utför samma experiment vid ekvatorn krävs det att vi riktar den känsliga axeln mot norr för att 
erhålla samma utslag. Detta är ett viktigt fenomen som kan påverka gyron och leda till olika 
fel i mätningar beroende på var på jordytan man befinner sig.  
 

Skalningsfaktor 
Känsligheten hos en sensor bestämmer hur mycket utsignalen förändras för varje enhet som 
rotationen förändras. Denna enhet är oftast i millivolt per grad per sekund (mV/°/s). Om en 
sensor med 5V matningsspänning och känslighet 20 mV/°/s roterar med 10°/s ger detta en 
utsignal som är 0,2 V större än om sensorn var helt stilla. Låt oss anta att samma sensor 
snurrar med 500°/s skulle utsignalen då vara 10 V? Detta är naturligtvis omöjligt och beror på 
att alla gyron är aktiva dvs. de kräver en spänningskälla och genererar således ingen egen 
ström. Detta innebär alltså att man aldrig kan erhålla en större utsignal än den insignal som 
försörjer sensorn. De flesta sensorer går att rotera moturs och medurs vilket alltså kräver en 
bias [18-19] [39] .  
 

Bias/Offset 
Biasen för ett gyro är den utsignalen som ges då gyrot är helt stilla. För att erhålla lika stort 
mätområde medurs som moturs används vanligtvis halva spänningsförsörjningen som 
biaspunkt. Så om 5V används och gyrot är stationärt är den teoretiska utsignalen 2,5V. 
Det finns en hel del olika terminologier som kan vara förvirrande. Om utsignalen i stationärt 
läge är 2,5V så kan offseten anges som 2,5V. Offset används också för att beskriva felet som 
uppstår i stationärt läge. Om gyrot istället har utsignalen 2,6V i stationärt läge kan offseten 
anges som 0,1V. Ibland kan även offset anges i °/s vilket skulle ge den tidigare beskriva 
sensorn en offset på 5°/s (0,1V/20mv/°/s).  
 
För att kunna specificera hur en sensor skall mäta rotation krävs det att man definierar den 
maximala rotationshastigheten per sekund och hur exakt man vill mäta den. Antag att en man 
vill mäta hur fort en bil svänger i kurvorna på en platt bana. Om bilen maximalt kan svänga en 
gång var tredje sekund blir det en maximal svänghastighet på 360°/3s eller 120°/s. Bilen kan 
antingen svänga medurs eller moturs och mätområdet blir då ±120°/s.  
Om spänningsförsörjningen även i detta fall är 5V och på grund av begränsningar inom de 
flesta elektriska system bör man inte använda spänningar lägre än 0,5V eller spänningar högre 
än 0,5V från försörjningen. Spänningsområdet blir således från 0,5V till 4,5V vilket då ger en 
skalningsfaktor på (4,5-0,5)/(120-(-120)) = 16,67mV/°/s. Givetvis måste denna siffra 
avrundas neråt för att tillåta felkällor och i detta fall väljs 15mV/°/s. Vad blir då den största 
respektive minsta utsignalen som kan erhållas?  
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Om sensorn har ett biasfel på ±5°/s (±75mV) så ges den största utsignalen vid medurs 
rotation: 4,375V  (biasfel) 75mV  /s120/s15mV/  t)(stationär 2,5V =+°⋅°+  Vid moturs rotation 
blir utspänningen 2,5V-15mV/°/s×120°/s-75mV = 0,625V. Detta är dock inte hela sanningen 
utan fler faktorer som temperaturberoende, fel i skalningsfaktorn samt olinjäriteter påverkar 
också utsignalens amplitud [18-19].  
 

Bandbredd 
Bandbredd används för att beskriva hur en sensor fungerar när rotationen är tidsberoende dvs. 
en oscillerande rotation. Naturligtvis finns det en övre gräns på hur snabbt sensorn kan 
reagera, efter det uppstår fel i mätningen och vid höga frekvenser minskar känsligheten. 
Bandbredden kan definieras som ett mått på frekvenssvaret. Det finns olika sätt att mäta och 
beskriva bandbredden. -3dB bandbredden är frekvensen av mekanisk oscillation när 
känsligheten har halverats. Bandbredd anges även i grader, t ex -45° bandbredden är när den 
elektriska utsignalen släpar efter den mekaniska oscillationen med 45° fasförskjutning. Typiska 
bandbredder för gyron är mellan 10-80Hz men ju högre bandbredd desto mera brus skapas i 
systemet. Alla sensor producerar mer eller mindre brus och vad man bör tänka på är att välja 
en tillräcklig hög bandbredd för att inte förlora information men inte så hög att bruset blir ett 
problem [18-19].  
 

Brus/Drift 
Brus kan definieras som extra signaler som antingen kommer från enheten själv eller från 
andra elektroniska komponenter och därmed stör signalen man vill mäta. Brus brukar ofta 
anges som brusdensitet och är då en funktion av frekvensen. Generellt sett, desto större 
bandbredd desto mer brus innehåller mätningen. Som tidigare nämnt finns flera olika typer av 
gyron och dessa påverkas olika av yttre störningar som t ex chock, vibrationer och linjär 
acceleration [18-19].  
 
För gyron och alla andra typer av sensorer kan utsignalen påverkas utan att insignalen 
förändrats, så kallad drift. Drift uppstår pga. instabilitet i sensorn. Drift kan observeras vid 
konstant temperatur men även vid temperaturförändringar. Den viktiga aspekten när man 
väljer sensor är att kanske inte välja det gyro med lägst drift utan ett som har en god 
driftupprepning. Det innebär att även om gyrot visar fel med 90°/s och alltid gör det vid en 
viss temperaturförändring eller tidsperiod så kan man kompensera för det. Om man istället har 
en sensor som ibland visar -5°/s och nästa gång +5°/s blir kompensation mycket svårt. Hur 
man väljer att kompensera beror på applikation och hur gyrorörelserna kommer att se ut. 
Notera att drift ofta uttrycks i grader per sekund. Om gyrot har 2°/s i drift så innebär det inte 
att gyrot efter 30 sekunder kommer att visa 60° fel utan drift är direkt beroende av 
skalningsfaktorn och den tid under vilken driften är uppmätt. Dock specificeras inte alltid 
tidsintervallet vilket gör det svårt att jämföra olika gyron. En skalfaktor på 20 mV/°/s och en 
drift på 2°/s per ett 10 minuters intervall skulle alltså ge en drift, uttryckt i volt, på 
2°/s×20mV/°/s = 40mV [18-19].  
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2.2 A/D Omvandlare 
 
Den kanske allra viktigaste parametern för en A/D omvandlare är upplösning, eller antalet 
bitar som utsignalen består av. En A/D omvandlare med 12 bitar kan alltså representera en 
signal i 2ˆ12 = 4096 unika steg. För att bestämma vilken upplösning som krävs måste man 
först se till den signal som skall mätas. Låt oss anta att ett gyro med 200°/s maximal 
detektering och en minimal på 0,1°/s. Utsignalen antas variera mellan 0V och 5V där 0V 
motsvarar att gyrot står stilla.  För att inte tappa information krävs alltså 200/0,1 = 2000 steg 
dvs. 11 bitar (2ˆ11 = 2048).  
 
En annan viktig aspekt är samplingsfrekvensen. Denna parameter säger hur lång tid det är 
mellan två närliggande konverteringar. Den är mycket applikationsberoende där långsamma 
signaler inte behöver samplas lika snabbt som snabbt varierande signaler. Kravet som skall 
uppfyllas är Nyquist teoremet, som säger att samplingsfrekvensen skall vara minst två gånger 
så stor som högsta frekvensen hos signalen som skall mätas. Om detta kriterium inte uppfylls 
kan något som kallas aliasing uppstå. Det innebär att utsignalen får en lägre frekvens än vad 
insignalen egentligen har. Ett sätt att se till att aliasing inte sker är att placera ett lågpassfilter 
på ingången till A/D omvandlaren. Notera att Nyquistfrekvensen inte är någon fysisk gräns för 
vad A/D omvandlaren klarar av utan en gräns för när insignal-utsignal inte längre stämmer 
överens. I praktiken rekommenderas det att sampling sker med minst 5-10 gånger mer än den 
högsta frekvensen som insignalen innehåller [1].   
 
Nedan följer en redogörelse för olika A/D omvandlare och dess arkitektur. 

Flash A/D omvandlare har en unik komparator för varje digitalt värde som omvandlas. 
Komparatorn är kopplad till en logikkrets som genererar den binära kod som signalen 
motsvarar. Denna typ av omvandling är väldigt snabb men då 8 bitar kräver 256 komparatorer 
som är dyra och tar stort utrymme har de oftast inte mer än 8 bitar. Används för t ex 
videosignaler eller andra snabba signaler. 

SAR, Successive Approximation Register jämför insignalen med en känd referensspänning. 
Denna jämförelse upprepas tills en tillräckligt bra approximation är uppnådd. Vid varje 
jämförelse sparas ett binärt värde i SAR och beroende på dess värde så ökas eller sänks 
referensspänningen. Om insignalen är lägre än referensen så sparas en etta och om 
situationen är omvänd en nolla. Genom att göra tillräcklig många jämförelsecykler och öka 
eller sänka referensen i små steg kan en bra A/ D omvandlare erhållas. Denna typ är den mest 
komplexa och har oftast hög upplösning och ett stort användningsområde. 

Delta-kodad A/D omvandlare har en räknare kopplad till en D/A omvandlare. Insignalen och 
D/A-utsignalen jämförs i en komparator som styr räknaren. Kretsen har en negativ 
återkoppling så att D/A-utsignalen kan justeras tillräckligt nära insignalen. Det digitala värdet 
läses från räknaren. Delta-kodade A/D omvandlare har oftast hög upplösning men 
konverteringstiden är beroende av amplituden på insignalen vilket gör den speciellt bra för 
högfrekventa signaler med små amplituder. 

Integrerande A/D omvandlare (kallas även ramp eller slope A/D) utnyttjar en sågtandad signal 
för att för att detektera insignalen. Varje gång rampen börjar byggas upp startar en timer och 
när rampsignalen matchar insignalen signalerar en komparator och timervärdet sparas. Denna 
typ av A/D omvandlare är den som kräver minst antal transistorer. Oftast används en 
oscillator för att skapa rampsignalen vilket gör den mer känslig för temperaturförändringar.  
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Delta-Sigma A/D omvandlare översamplar kraftigt insignalen och filtrerar ut det önskade 
signalbandet. Oftast används en Flash A/D med färre bitar än det som krävs efter filtret och 
denna signal återkopplas till filtret för att subtraheras från den översamplade insignalen. 
Därefter utnyttjas ett decimeringsfilter som nersamplar signalen, tar bort brus och ökar 
upplösningen. Stort användningsområde. 
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2.3 Förstärkare 
 
Här följer en kortare repetition av grundläggande förstärkarteori som krävs för att följa 
beräkningarna i kapitel 4.3.2. 
Enligt Kirchoff´s första lag så är strömmen som flödar in i en nod alltid lika med strömmen 
som flödar ut. En förstärkarkrets kan brytas ner till flera noder där varje nod har en 
nodekvation. Dessa ekvationer kan sedan kombineras för att erhålla en överföringsfunktion. 
Om detta appliceras på kretsen i fig. 3 kan slutsatsen om att strömmen genom resistansen R1 
alltså är lika med strömmen genom resistans R2 om vi förutsätter en ideal förstärkare med 
oändlig resistans på ingången. Dock kan samma sak ej sägas om utgången på grund av att en 
förstärkare kan dra eller sänka ström.    

 

Figur 3. Differentiell förstärkare. 
 
För strömmen på den icke inverterande ingången kan följande samband tecknas [1-2]: 
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Om resistansen ersätts med konduktansen erhålls: 
 
Formel 2 

( )
2

12,
1

11,21
R

G
R

GdärGVGVVin ===− +++  

 
och +V  ges av: 
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För att hitta överföringsfunktionen används: 
 
Formel 5 
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Om formel 3 och formel 5 kombineras i formel 4 fås: 
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och förenkling och av formel 6 ger: 
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Utsignalen beror alltså av den differentiella spänningen på ingången och de resistorer som 
bestämmer förstärkningen.  
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3 Marknadsöversikt 
 
För att få en uppfattning om tillgängliga gyrokretsar gjordes en marknadsöversikt. Den skedde 
uteslutande via Internet vilket snabbt ger mängder med information men inte alltid den 
information man önskar. Prisuppgifter var mycket svårt att få tag i och krävde upprepade 
telefonsamtal och e-postmeddelanden samt utlämnande av allehanda uppgifter om syfte, 
applikation och årliga produktionsvolymer. Många tillverkare och återförsäljare är inte 
intresserade av att sälja volymer under 1000 enheter och då det inom detta examensarbete 
handlar om ett fåtal komponenter var svarsfrekvensen inte alltför entusiastisk.     
Offsetdrift visade sig också vara en parameter som tillverkarna inte gärna specificerade och 
därför har endast fåtalet av kretsarna en redovisad offsetdrift.  
 
De parametrar som studerades mer ingående var brus och offsetdrift. Då brus inte går att 
förutse önskas ett så lågt brus som möjligt. Däremot kan större driftvariationer tillåtas om 
dessa går att prediktera dvs. att upprepade mätningar visar att driften går att kompensera.  
 
Då tiden gick och allt fler komponenter tillfördes listan visade det sig att inte många hamnade 
inom intervallet 50-200 SEK. Detta beror mestadels på att styckpriset på en komponent är 
mycket högt jämfört med styckpriset på 1000 enheter. 
 
I kapitel 3.1 redovisas kortfattat respektive tillverkare och dess komponenter. Då många 
tillverkare har flertalet modeller har dessa sammanfattats. För att göra det möjligt att jämföra 
gyrona har bruset beräknats vid en bandbredd på 10 Hz. Då inte alla tillverkare redovisat vid 
vilken frekvens bruset är uppmätt kan det ibland ge felaktiga värden. Den bandbredd som 
anges är den dynamiska bandbredden hos komponenten och de flesta bandbredder kan med 
yttre kapacitanser justeras efter behov.   
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3.1 Presentation av komponenter 
 
Analog Devices – ADXRS401 
 
Vinkelhastighet [±°/s]: 75/150/300  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,06 
Bandbredd [Hz]: 40  
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris (ca): 280 SEK 
 

 
Figur 4. ADXRS401 från Analog Devices. 

Analog Devices är en relativt ny 
gyrotillverkare men har en lång erfarenhet 
av MEMS, Micro Electro Mechanical Systems 
och har levererat över 200 miljoner 
sensorer till bilindustrin. Gyrot har inbyggd 
temperatursensor och är tänkt att användas 
inom GPS navigering samt bild- och 
plattformsstabilisering. Sensorn är 
uppbyggd av två ”gafflar” bestående av 
kisel. [5]  

 
 
Silicon Sensing Systems – CRS03-01 
 
Silicon Sensing är ett samarbete mellan 
BAE Systems och Sumitomo Precision 
Products. SPP har tillverkat gyron och 
accelerometrar i över 80 år. De är 
ensamma om att använda en vibrerande 
kiselring som sensor. Komponenten saknar 
temperatursensor och används framförallt 
inom bilindustri samt autopilotsystem. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinkelhastighet [±°/s]: 100  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,02 
Bandbredd [Hz]: 10 
Offsetdrift [±°/s]: 0,55 
Pris: 1800 SEK 
 

 
Figur 5. CRS03-01 från Silicon Sensing. 
 

Systron Donner Inertial – LCG50 
 
Vinkelhastighet [±°/s]: 100  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,01 
Bandbredd [Hz]: 50 
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris: 4800 SEK 
 

 
Figur 6. LCG50 från Systron Donner. 

Systron Donner Inertial Division har i över 
40 år levererat sensorer och delsystem till 
flyg och bilindustri. Sensorn är komplett 
med inbyggd temperatursensor och inga 
yttre komponenter krävs. Priset är ganska 
högt då komponenten är tillämpad för 
flygindustri där höga krav på prestanda 
ställs. [7]  
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Murata – MEV50A 
 
Vinkelhastighet [±°/s]: 70  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,13 
Bandbredd [Hz]: 7 
Offsetdrift [±°/s]: 0,8 
Pris: 200 SEK 
 

 
Figur 7. MEV50A från Murata. 

Murata är en stor japansk tillverkare av 
keramikbaserade kretsar och är 
specialiserade på komponenter av 
keramiska material. Deras gyron är billiga 
och används till modellflygplan och andra 
radiostyrda leksaker. Murata tillverkar även 
gyron för bilindustrin, då främst för GPS 
navigering där MEV50A modellen är tänkt 
att användas. [8]

 
 
O-Navi – Gyropak3 
 
O-Navi är ett nytt företag och startades så 
sent som 2003. Deras produkter används 
inom robotik, navigation samt bilindustri. 
De erbjuder mer färdiga moduler än rena 
komponenter och satsar på att bli 
världsledande inom sensorer byggda på 
MEMS teknologi. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinkelhastighet [±°/s]: 150  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,09 
Bandbredd [Hz]: 40 
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris: 700 SEK 
 

 
Figur 8. Gyropak3 från O-Navi.  

 
Honeywell – GG1178 
 
Vinkelhastighet [±°/s]: 75  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,06 
Bandbredd [Hz]: 31 
Offsetdrift [±°/s]: 2 
Pris: 360 SEK 
 

 
Figur 9. GG1178 från Honeywell. 

Honeywell har i nästan 100 år varit aktiva 
inom militär- och civilflygplan. Idag är de 
den största leverantören till Boeing 777. 
Komponenten är främst avsedd för så 
kallade rollover-applikationer inom 
bilindustrin. [9] 
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Epson Toyocom – XV3500CB 
 
Epson Toyocom är ett väletablerat företag 
inom MEMS. Det här gyrot är en ny 
komponent i produktportföljen och fler 
inom denna kategori skall komma. Gyrot är 
främst avsett för användning inom 
bildstabilisering och rörelsedetektion. [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinkelhastighet [±°/s]: 100  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 4,74 
Bandbredd [Hz]: 200 
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris: ~50-100 SEK 
 

 
Figur 10. XV3500-CB från Epson.

 
Gyration – MG1101 
 
Vinkelhastighet [±°/s]: 500  
Brus @ 10 Hz [°/s]: 0,06 
Bandbredd [Hz]: 14 
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris: - 
 

 
Figur 11. MG1101 från Gyration. 

Gyration erbjuder fjärrkontroller, 
spelkontroller och datormöss innehållande 
gyroteknologi. Gyrot kan, utöver tidigare 
nämnda applikationer, användas inom 
rörelsedetektering av människor, robotik 
och autonom navigering. Komponenten har 
inbyggd A/D-omvandlare och två-trådars 
seriellt gränssnitt. [10]  

 
 
Nec-Tokin – CG-L53 
 
NEC-Tokin är, precis som Murata, ett 
japanskt storföretag inom keramikbaserade 
kondensatorer, reläer och sensorer. Detta 
gyro är i första hand tänkt för 
modellhelikoptrar, bildstabilisering och 
rörelsedetektering. [12] 
 
 
 
 
 
 
 

Vinkelhastighet [±°/s]: 100  
Brus @ 10 Hz [°/s]: - 
Bandbredd [Hz]: 100 
Offsetdrift [±°/s]: - 
Pris: 400 SEK 
 

 
Figur 12. CG-L53 från Nec-Tokin. 
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3.2 Utvalda komponenter 
 
Då en tabellsammanställning över marknadens tillgängliga sensorer gjorts valdes fyra gyron 
ut. Ett referensgyro önskades, där parametrarna brus och drift är låga, och som det valdes 
Silicon Sensings CRS03-01 trots att det ligger ganska långt över prisgränsen. Analog Devices 
ADXRS401 valdes på grund av det låga bruset till det låga priset samt att gyrot är enkelt att 
köpa hos flera svenska elektronikleverantörer. De övriga, Muratas MEV50A och Epsons XV-
3500CB, erhölls som gratisprover från tillverkarna. Båda är billiga och därmed tilltänkta 
kandidater för framtida produkter. Tabell 1 visar en mer detaljerad översikt av de fyra utvalda 
gyrokretsarna. [5-6] [8] [14] 
 
 

Tillverkare Analog 
Devices 

Silicon 
Sensing 

Murata Epson 

Modell ADXRS401 CRS03-01 MEV50A XV-3500CB 
Pris 280 SEK 1800 SEK 200 SEK 50-100 SEK 
Utsignal Analog Analog Analog Analog 
Bandbredd  40 Hz 10 Hz 7 Hz 200 Hz 
Brus (rms) 0,2°/s 0,05°/s 0,4°/s 15°/s 
Drift - 0,55°/s 0,8°/s - 
Vinkelhastighet ±75°/s ±100°/s ±70°/s ±100 °/s 
Temp. sensor Ja Nej Nej Nej 
Brus (10 Hz) 0,06°/s 0,02°/s 0,13°/s 4,74°/s 
Skalfaktor 15 mV/°/s 20 mV/°/s 25 mV/°/s 0,67 mV/°/s 

     Tabell 1. Utvalda gyrokomponenter. 
 
 
En del övriga komponenter var mycket intressanta men trots att de existerar så var de i 
praktiken inte möjliga att få tag i då författaren saknar de kontakter som krävs samt att vissa 
tillverkare inte är intresserade av att sälja ett fåtal exemplar. Informationen om komponenten 
var oftast presenterad på tillverkarens hemsida men återförsäljare eller leverantörer fanns ej 
specificerade. Flertalet stora svenska elektronikleverantörer som Arrow, Farnell och Avnet 
kontaktades men utan resultat. Detta gjorde att tillgänglighet blev en avgörande faktor och 
inte enbart de intressanta parametrarna.   
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4 Hårdvara 
 

4.1 A/D Omvandlare  
 

4.1.1 Komponentval 
 
Kraven som ställdes på A/D omvandlaren var följande: 
• Minst 16-bitars upplösning 
• En samplingsfrekvens på minst 1 kHz 
• Seriellt gränssnitt 
• Möjlighet till yttre referensspänning 
• 5V matning samt inspänningsintervall Vref ±Vref, dvs. 0-5 V 
 
Det visade sig dock att utbudet inte var lika stort som det förväntades vara. I tabell 2 visas de 
tre A/D omvandlare som var intressanta. Notera att pris inte redovisas då samtliga 
komponenter kan erhållas som gratisprover. [25] [30] [32] 
 

Tillverkare Texas Instruments Linear 
Technologies 

Maxim 
Semiconductors 

Modell ADS8321 LTC1864 MAX195 
Upplösning 16-bitar 16-bitar 16-bitar 
Hastighet 100 kSPS 250 kSPS 85 kSPS 
Kanaler 1 1 1 
Inspann Vref ±Vref 0-5 V Vref ±Vref 
Kapsel MSOP8 MSOP8 PDIP16 
SNR 85 dB 88 dB 90 dB 
Offset  60 μV 2 mV 300 μV 
Arkitektur SAR SAR SAR 

          Tabell 2. Sammanställning av A/D Omvandlare. 
 
Då kraven på samtliga modeller uppfylldes valdes ADS8321 dels för en liten krets önskades 
och att högre samplingshastigheter medför mer brus och störningar. Dessutom är kretsen utan 
tvekan bäst i avseendet offset. De gyron som används har en ungefärlig upplösning på 0,2°/s. 
En 16-bitars A/D Omvandlare ger en teoretisk upplösning på ca 76 μV och för t.ex. MEV50A 
där vinkelhastigheten är ±70°/s ger det en upplösning på  
 
Formel 8 

( ) 002,0
65536

7070
≈

−−
°/s  

 
vilket är ungefär 100 ggr mer än vad gyrot klarar. För de metoder som senare skall utvärdera 
data finns förhoppningar om en precisionsförbättring i storleksordningen 10-100 ggr och på 
grund av detta har så hög upplösning valts. 
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4.1.2 Funktion 
 
ADS8321 är naturligtvis en viktig del då det är denna komponent som omvandlar signalen till 
digital representation och således det data som skickas till datorn. Det finns många olika typer 
av A/D omvandlare som alla har sina för- och nackdelar och i kapitel 2.2 ges en närmare 
beskrivning på olika arkitekturer och deras tillämpningsområden. ADS8321 är en lågeffekts 
SAR A/D omvandlare som lämpar sig väl till små batteri-matade system. Även om så inte är 
fallet här så kan USB endast leverera 0,1 Ampere och därför har en så låg strömförbrukning 
som möjligt eftersträvats hos samtliga komponenter. Fig. 13 visar ett blockdiagram över de 
olika delarna i A/D omvandlaren. 
 

 
 

Figur 13. Blockschema för ADS8321. (Källa: Texas Instruments) 

 

ADS8321 kräver 6 klockcykler för att konvertera ett värde och en cykel därefter finns data 
tillgänglig på DCLOCK-utgången. Utdata representeras i 2-komplements form enligt tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning Analogt värde   
Max 2 Vref    
LSB 2 Vref/65536 2-komplement Hexadecimalt  
Max 2 Vref 0111 1111 1111 1111 7FFF 
Nollpunkt Vref 0000 0000 0000 0000 0000 
Nollpunkt- 1 LSB Vref – 1 LSB 1111 1111 1111 1111 FFFF 
Min 0 V 1000 0000 0000 0000 8000 
Tabell 3. Utdataformat från A/D Omvandlare. 
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4.1.3 Konstruktion 
 
ADS8321 är en relativt liten krets med åtta pinnar och 0,65mm bendelning. Den kräver nästan 
inga yttre komponenter förutom två avkopplingskondensatorer på matningsspänningen och 
referensspänningen. Genom att koppla referensspänningen 2,5 V till Vref och In- så kan In+ 
signalen tillåtas variera kring 0-5 V med 2,5V som referens. Kretsschemat för A/D 
omvandlaren visas i fig. 14. 

 
 

Figur 14. Kretsschema för ADS8321. (Källa: Texas Instruments) 
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4.2 Universal Serial Bus 
 

4.2.1 Komponentval 
  
Då Universal Serial Bus, USB, oftast ingår i de flesta datorer nuförtiden finns det naturligtvis 
mängder av olika alternativ att välja bland. Det finns mikroprocessor med inbyggt stöd för 
USB, mikroprocessorer utan USB som enkelt kan kopplas ihop med en yttre  
USB-transceiver. Texas Instruments med flera erbjuder dedikerade USB kretar t.ex. USB Audio 
Codec dvs. en krets där ingen programmering krävs vare sig i chipet eller på pc-sidan. 
Kretsarna har inbyggda A/D omvandlare och kräver endast ett fåtal yttre komponenter. När 
kretsen ansluts till datorn installeras det automatiskt som en USB ljudenhet. Funktionen blir då 
att man startar samplingen genom att i Windows välja enheten som standard för inspelning 
och i t ex ljudinspelaren starta en inspelning. Data sparas som en ljudfil i wavformat.   
 
Initialt i projektet valdes just en sådan krets från Texas Instruments [21]. Dock visade det sig 
att kretsen innehöll ett digitalt filter som filtrerar bort alla frekvenser utanför intervallet 0,3Hz-
40kHz vilket inte framgick av databladet. Att försöka sampla en DC-spänning med denna krets 
gick alltså inte. En ny genomgång av USB-kretsar gjordes där valet stod mellan en 
mikroprocessor med USB och ett chip från FTDI, Future Technology Devices International. 
FTDI erbjuder diverse olika chip för att t.ex. konvertera existerande lösningar till USB [20]. 
FT2232D är en krets som styrs helt och hållet från mjukvara i datorn och stöder MPSSE (Multi 
Protocol Synchronous Serial Engine) vilket är ett protokoll för att styra kretsar med seriella 
gränssnitt. Detta innebär att samplingsfrekvensen alltså kommer att bero av hur snabb läsning 
och skrivning som kan ske mellan dator och chip. 
  

 
 

 
Priset i det här fallet var ointressant då priserna är likvärdiga. FT2232D kan programmeras i 
flertalet språk (C#, C++, C++.NET, VB) och då författarens erfarenhet av dessa är ganska 
stor valdes FT2232D.  Dessutom krävs ingen direkt USB programmering eller erfarenhet av 
USB vilket krävs för TAS1020B [29].  Innan detta beslut togs studerades USB-protokollet och 
då tiden alltid är en begränsning ansågs valet vara det det mest självklara. För mer 
information om USB protokollet se [33-34]. 
 
 
 

Tillverkare Texas Instruments FTDI 
Modell TAS1020B FT2232D 
Typ Mikroprocessor med USB USB krets med MPSSE 
Typ av programmering Hårdvara och mjukvara Mjukvara 
Färdiga USB-drivrutiner Nej Ja 
Pris 30 SEK 70 SEK 
Tabell 4. Sammanställning av USB komponenter. 
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4.2.2 Funktion 
 
FT2232D är en så kallad multi-purpose krets då den har två stycken UART/FIFO controller som 
kan styras helt oberoende av varandra. USB protokollet hanteras av kretsen och FTDI erbjuder 
USB drivrutiner för Windows vilket eliminerar USB specifik programmering helt och hållet.  Fig. 
15 visar ett förenklat blockdiagram av kretsen. 
 

 
 

Figur 15. Blockschema för FT2232D. (Källa FTDI) 
 
 
I detta projekt används endast kanal A, se fig. 15, då det är den som stödjer MPSSE. Detta 
protokoll är mycket flexibelt och kan anpassas till olika standarder efter önskemål. Det behövs 
ingen hårdvarukonfigurering utan alla inställningar sker via mjukvara. Instruktioner skickas 
genom mjukvaran via USB till chipet. Instruktionerna placeras i ett transmit- respektive 
receive-register beroende på om en läsning eller skrivning önskas och tas bort allteftersom 
UART/FIFO Controllern exekverat dem. Serial Interface Engine, SIE utför konverteringen 
mellan parallell-seriell och vice versa för all data. USB Protocol Engine hanterar som namnet 
säger USB-protokollet och styr samtliga funktioner via SIE. Mer om datahantering behandlas i 
kapitel 5.2. 
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4.2.3 Konstruktion 
 
FT2232D kräver endast ett fåtal yttre komponenter vilket illustreras i fig. 16. 27 ohm 
resistorerna skapar rätt impedans mellan kretsen och dator. Information om värdet på dessa 
resistorer kan erhållas både från komponenttillverkaren samt från USB specifikationen. 
Kondensatorerna på 27pF används för att stabilisera kristallen och övriga kapacitanser 
fungerar som avkopplingskondensatorer, dvs. de absorberar högfrekventa störningar från 
matningsspänningen. Dessa skall placeras så nära komponentens ben som möjligt för att 
undvika parasitiska induktanser. Fig. 16 visar en schematisk bild hur FT2232D och yttre 
komponenter bör placeras när USB används som spänningskälla.  

 

 
Figur 16. Kretsschema för FT2232D. (Källa: FTDI) 
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4.3 FÖRSTÄRKARE 
 

4.3.1 Komponentval 
 
Då endast 5V från USB finns tillgängligt önskades enkelmatade förstärkare. För att erhålla 
bästa möjliga upplösning bör förstärkaren utnyttja hela spänningsområdet på 5V och därmed 
ha så kallad Rail-to-Rail både på ingången och utgången.  
 
Kraven som ställdes på förstärkaren var följande: 
• 5V enkel matning  
• Rail-to-Rail input/output 
• Så lågt brus som möjligt 
• Fungera både som buffert och förstärkare, dvs. stabil även vid förstärkningen 1. 
• Helst hålmonterad krets, då kretsen är större och lödning av resistorer och kondensatorer 

förenklas.  
 
 
Även här finns ett mycket stort utbud av komponenter som matchar kraven. På grund av att 
flera komponenter beställdes från Texas Instruments valdes i första hand förstärkare från 
samma tillverkare. Tabell 5 visar de mest tre intressanta komponenterna från Texas 
Instruments [22] [23-24].  

 
Tillverkare Texas 

Instruments 
Texas 

Instruments 
Texas 

Instruments 
Modell OPA340 OPA344 OPA350 
Rail-To-Rail In & Ut In & Ut In & Ut 
Offset drift 2,5 μV/°C 2,5 μV/°C 4 μV/°C 
Bandbredd 5,5 MHz 1 MHz 38 MHz 
CMRR 80 dB 80 dB 76 dB 
Ström per kanal 0,95 mA 0,25 mA 7,5 mA 
Slew rate 6 V/μs 1 V/μs 22 V/μs 

      Tabell 5. Sammanställning av förstärkare. 
 
Alla komponenterna i tabell 5 kan erhållas som gratisprov och därför har inga priser redovisas. 
Då gyrona klarar ungefär ±100 graders förändring per sekund innebär det att utsignalen 
kommer att variera med maximalt 5V per sekund. Alltså är kraven på parametern Slew rate 
väl uppfyllda. Vidare så är bandbredden hos ett gyro i storleksordningen 10-100 Hz vilket 
medför att även bandbreddskraven är uppfyllda. Då OPA350 är snabbare och har betydligt 
högre bandbredd valdes denna bort direkt då detta ställer högre krav på layout och 
komponentplacering. På grund av att OPA344 har en lägre strömförbrukning ansågs den vara 
bäst lämpad. Förstärkaren beställdes i dubbel-varianten, dvs. två förstärkare i samma kapsel.  
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4.3.2 Design 
 
Då MEV50A och CRS03-01 har samma utspänningsområde kan samma förstärkare användas 
till båda komponenterna. ADXRS401 och XV-3500CB kräver varsin förstärkare. Vidare krävs 
att referensspänningen från XV-3500CB och temperatursignalen från ADXRS401 buffras då de 
inte klarar leverera den ström som behövs. Utsignalen från MEV50A buffras för att få en stor 
belastningsresistans och därmed motverka spänningsfall. Det kräver alltså totalt sex stycken 
förstärkare.  

För att kunna beräkna respektive förstärkning krävdes att respektive gyros utspänning 
fastställdes. Detta gjordes genom att ackumulera samtliga felkällor och därmed erhålla en 
minimal respektive maximal utspänning. Följande ekvationer användes och resultatet visas i 
tabell 6 [1-2] [33]. 
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Noterbart är att Vout,max och Vout,min är så kallade worst-case. De kan aldrig inträffa samtidigt 
eftersom det antingen är Vbias,max eller Vbias,min som styr. Naturligtvis är det bästa att mäta 
respektive utsignal vid maximal rotation men det kräver dock en avancerad testutrustning som 
kan rotera med exakt den maximala rotationen. Någon sådan utrustning fanns inte tillgänglig 
samt att det var för tidskrävande att konstruera en egen utrustning för att omfattas av detta 
projekt.  
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Då CRS03-01och MEV50A båda har ett utspänningsområde på 0,3-4,7 V enligt datablad 
användes dessa. För ADXRS401 och XV-3500CB användes de beräknade 
utspänningsområdena. Då A/D omvandlaren har ett inspänningsområde på 0-5 V behövs alltså 
utspänningarna från gyrona förstärkas så att de passar i A/D omvandlarens spann. Formel 14 
visar hur beräkningen gjorts och tabell 7 redovisar förstärkningen som krävs för respektive 
gyro. 
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Gyro ADXRS401 CRS03-01 XV3500-CB MEV50A 
Vout,max (V) 4 4,7 1,5 4,7 
Vbias (V) 2,5 2,5 1,35 2,5 
Förstärkning (ggr) 1,667 1,136 16,667 1,136 

      Tabell 7. Förstärkning för utvalda gyron. 

Parameter ADXRS401 CRS03-01 XV-3500CB MEV50A 
Initial bias fel (±V) 0,06 0,06 0,03 0,3 
Bias förändring av 
temp.(±mV) 0,06 0,06 0 0,05 
Skalfaktor, initialt fel 
(%) 15 1 5 7 
Skalfaktor, förändring 
av temp (mV) 0,00 0,03 0,05 0,04 
Brus (mV) 3 1 15 10 
Olinjäritet (%) 0,1 0,5 5 0,5 
Vbias (V) 2,5 2,5 1,35 2,5 
Skalningsfaktor (mV) 15 20 0,67 25 
Rate range (°/s) 75 100 100 70 
     
Vbias,max (V) 2,62 2,62 1,38 2,85 
Vbias,min (V) 2,38 2,38 1,32 2,15 
Maximal skalfaktor 
(mV) 17,25 20,806 0,738675 27,82 
     
Vout,max 3,91675 4,7016 1,4688675 4,8074 
Vout,min  1,08325 0,2984 1,2311325 0,1926 
     
Avrundat Vout,max 4 4,7 1,5 4,7 
Avrundat Vout,min 1 0,3 1,2 0,3 
Tabell 6. Maximal respektive minimal utsignal för respektive gyro. 
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Programmet som användes för att skapa och simulera förstärkarkopplingar var SwitcherCAD 
III. Det är ett gratisprogram från Linear Technologies som klarar av de vanligaste typerna av 
simuleringar.  

Vout,min är större än noll för samtliga gyron vilket innebär att utsignalen skall vara förskjuten 
längs den positiva x-axeln och alltså vara på formen mxky −⋅= .  
Då gyrot XV-3500CB har en referensspänning på 1,35 V och de övriga tre en referens på 2,5 V 
önskades en förstärkarkoppling vars struktur fungerar för alla gyron. Fig. 17 visar en 
schematisk bild över den differentialförstärkare med två referensspänningar som användes 
[3].  

 

Figur 17. Generell förstärkarkrets. 

En analys av kretsen med antagandet att skillnaden i spänning mellan ingångarna på 
förstärkaren är noll ger följande samband: 
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1refV är alltså signalen som subtraheras, då den är kopplad till negativa ingången, från 

insignalen vilket innebär att 1refV skall ha samma förstärkning som inV .  

2refV  har då uppgiften att förskjuta signalen skall därmed föregås av faktorn 1, Detta ger 

följande: 
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Insättning av formel 21 i formel 18 ger: 
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De värden som sedan väljs på R1,R2,R3,R4 beror naturligtvis på de komponentvärden som 
existerar. Tabell 8 visar de komponentvärden och referensspänningar som används för 
respektive gyro samt det fel som uppstår i förstärkningen. Samtidigt har komponenterna en 
tolerans på ±1% som bidrar till ytterligare fel och för gyrona där det ideala förstärkningsfelet 
är 0 % blir felet 1,01/0,99 ≈ 2,02 %. För de övriga två gyrona finns två fall där worst-case 
kan inträffa, det första om R1 har ett maximalt värde och R2 ett minimalt och fall två där en 
omvänd situation gäller.  
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Parameter ADXRS401 CRS03-01 MEV50A XV-3500CB 
R1 = R4 100kΩ 68kΩ 68kΩ 30kΩ  
R2 = R3 60kΩ 60kΩ 60kΩ 1,8kΩ 
Vref1 2,5V 2,5V 2,5V 1,35V 
Vref2 2,5V 2,5V 2,5V 2,5V 
Önskad förstärkning 1,667 1,136 1,136 16,667 
Verklig förstärkning 1,667 1,133 1,133 16,667 
Idealt förstärkningsfel 0 % 0,26 % 0,26 % 0 % 
Fel, worst-case 2,02 % 2,29 % 2,29 % 2,02 % 

Tabell 8. Förstärkningsfel. 
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4.4 Strömförsörjning 
 

4.4.1 Komponentval 
 
Strömförsörjning sker genom USB-porten. I specifikationen för USB framgår att spänningen 
kan variera mellan 4,75-5,25 V. Då gyrona kräver 5V respektive 3,3V måste alltså USB 
spänningen alltid vara över 5V. Mätningar gjordes på de två datorer som var tänkt att 
användas vid datainsamling och de levererade mellan 5,08V och 5,14V. Då hårdvaran i detta 
projekt används i labbmiljö ansågs det vara tillräckligt att det fungerade på dessa datorer. 
Detta ställde dock högre krav på 5V regulatorn och då flertalet av övriga komponenter 
kommer från Texas Instruments gjordes den första eftersökningen där [27]. Övrigt krävdes 
också en 3,3V regulator till det fjärde gyrot samt en 2,5V regulator som referensspänning till 
A/D omvandlaren [26] [28].    

En 5V Low Drop Out, LDO regulator som redan vid inspänning 5,07V ger 5V ut samt en 3,3V 
och en 2,5V regulator beställdes från Texas Instruments. Även dessa komponenter erhölls som 
gratisprover varför pris ej redovisas. 
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4.4.2 Konstruktion 
 
Alla komponenterna är av typen fast positiv spänningsregulator. 2,5V regulatorn kräver inga 
yttre komponenter till skillnad från de övriga två som behöver åtminstone en kapacitans på 
utgången för att bli stabila. Dock användes kapacitanser på samtliga in- och utgångar för att 
filtrera bort brus enligt fig. 18 

 

Figur 18.  Kretsschema för samtliga spänningsregulatorer. (Källa: Texas Instruments) 
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4.5 Montering 
 

Då examensarbetet uteslutande har 
genomförts i Avantels lokaler har all 
utrustning tillhandahållits av dem.              
Då de flesta komponenterna är 
ytmonterade och överlag har små 
bendelningar har det i vissa fall krävts 
adapterkort enligt fig. 19   

 

 

Figur 19. Adapterkort för en QFP kapsel med 0,5 mm 
bendelning 
 

Till en början uppstod problem med lödning då erfarenheten av ytmonterade komponenter var 
liten men med tålamod och rätt utrustning löstes problemen. T.ex. användes mikroskop för att 
upptäcka eventuella lödbryggor och felplacerade komponenter. Spänningsregulatorerna har 
monterats på små kopparplattor där benmönstret ristats ut. Respektive komponent har sedan 
monterats på en kopparlaminatplatta enligt fig. 20. Detta plan har sedan utnyttjats som 
jordplan och till ledningsbanor har nollohmsmotstånd använts. Där längre ledare krävts har 
vanlig kopplingstråd placerats. Denna metod att bygga labbruskor är ett enkelt sätt att ta bort 
störningar och brus som annars kan uppstå utan jordplan.   

 
Figur 20. Kretskort med jordplan 
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4.6 Blockschema 
 
 
I fig. 21 visas ett blockschema över hur de olika delarna i hårdvaran är sammankopplade. Den 
reglerade spänningen strömförsörjer A/D-omvandlare, gyrot och förstärkaren.   
 
 
 
 

PC USB 
chip

A/D

Förstärkare

Regulator

Gyro

USB

kontakt

 
 
 

Figur 21. Blockschema för hårdvarukonstruktionen 
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5 Mjukvara 
 
Mjukvaran har utvecklats i Microsoft Visual Studio 2003 och skrivits i C++/C++.NET. Dessa är 
två varianter av samma språk som skiljer sig mycket lite i syntax. C++.NET är så kallad 
managed code dvs. det har en skräphanterare som tar bort allokerat minne automatiskt. 
Anledning till att dessa blandats är att de USB-funktioner som FTDI erbjuder är skrivna i C++ 
och att C++.NET erbjuder mycket enkla verktyg för att utveckla ett grafiskt gränssnitt. Det bör 
noteras att mycket lite tid och kraft lagts på det grafiska utseendet. Istället har tiden 
spenderats på att få ett stabilt program som enkelt kan mäta den data som önskas.  
 

5.1 Övergripande funktion 
 
När programmet startar visas en ruta enligt fig. 22. Genom att klicka på knappen List Devices 
anropas en funktion som returnerar antalet ansluta enheter och respektive beskrivning på 
enheten. Dessa presenteras sedan i en listruta. Då användaren klickar på Open Device initieras 
enheten, dvs. parametrar som samplingsfrekvens, klocka och vilka pinnar som är ingångar 
respektive utgångar sätts. Detta presenteras i en textruta för att på ett överskådligt sätt låta 
användaren se vad som händer. 

 

Figur 22. Grafiskt gränssnitt för mjukvara 

När initieringen är klar kan användaren välja att antingen starta en kontinuerlig läsning eller 
mäta temperaturen. Om temperaturmätning väljs görs en enkelläsning om 3 byte och 
resultatet presenteras. Vid kontinuerlig läsning däremot startas en timer som övervakar 
tidsåtgång samt presenterar status för läsning och skrivning. Utöver detta startas även en 
lästråd och en skrivtråd. Skrivtråden försöker att sampla så mycket data som möjligt och fylla 
bufferten och lästråden uppgift är att läsa och därmed tömma bufferten. Lästråden behandlar 
även data och skriver till utdatafilen. En begränsning på antalet skrivningar utan läsning har 
även implementerats för att undvika att bufferten blir full vilket oftast leder till att 
operativsystemet kraschar.  
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5.2 Datahantering 
 
För att undvika missuppfattningar förklaras nedan vad begreppen läsning och skrivning syftar 
på: 

• En skrivinstruktion skickas från mjukvaran till kretsen med information om hur många byte 
som skall samplas från A/D omvandlaren. 
 

• En läsinstruktion innehåller information om hur många byte som skall läsas från chipet till 
datorn. 

 

Figur 23. Timing diagram för ADS8321. (Källa: Texas Instruments) 

A/D omvandlaren har tre signaler, data, klocka och chip-select, CS. I MPSSE Mode beskrivs 
vilka pinnar som används till klocka och data samt CS redan specificerat, dock måste 
datariktning ställas in. Då 16 bitar skall läsas och A/D omvandlaren kräver totalt sex cykler, se 
fig. 21, för att konvertera ett värde användes en lässekvens på 3 byte, eller 24 bitar. Detta 
leder då till att de 16 bitarna är utspridda inom 24 bitar enligt fig. 23. 

 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 
- - - - - - 15 14 13 21 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - - 
Konverteringstid Data byte 1 Data byte 2  

 
Figur 24. Databitarnas position i de tre samplade byten 

För att få data till 16-bitars format används operationen ELLER mellan de 2 sista bitarna i byte 
1 och de 6 första i byte 2 förutsatt att nödvändiga vänster respektive högerskiftningar utförts. 
På samma sätt erhålls de minst signifikanta bitarna. Utdatafilen är i wavformat och för detta 
används en färdig klass, även den skriven i C++, där endast några mindre modifikationer 
krävdes. 16-bitars audiodata representeras från -32768 till 32767. Rådata erhålls på formen  
0-65535 enligt tabell 3 i kapitel 4.1.2. För värden motsvarande en spänning större än 2,5V 
behövs alltså ingen omräkning men för värden mellan 32768-65535 subtraheras 65535 och 
därmed fås data på audioformat.  
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Ingen databehandling som korrigering för kända felkällor, t.ex. förstärkning eller felaktiga 
referensspänningar, sker. Detta bör givetvis göras för att erhålla ett så bra resultat som 
möjligt men går naturligtvis att göra vid utvärdering av data.   

I kapitel 4.2.1 nämns att samplingshastigheten beror av datorns hastighet men det finns 
ytterligare en parameter som påverkar avsevärt mer. FT2232D kan maximalt ta emot en 
skrivinstruktion per millisekund. Dagens datorer är betydligt snabbare än så och detta innebär 
alltså att den maximala samplingshastigheten är 1000 samplingar per sekund. I detta projekt 
är det dock tillräckligt. Notera att en skrivinstruktion kan sampla upp till 64 kB vilket medför 
att detta chip passar bättre för stora datamängder som inte är tidskritiska. 
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5.3 Detaljerad funktion 
 
I fig. 25 visas flödesdiagrammet för hur mjukvaran är uppbyggd och den efterföljande texten 
förklarar mer detaljerat vad som sker i respektive process. 
 

 
Figur 25. Flödesschema för mjukvara 
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1. Start 
• Programmet startar och det grafiska gränssnittet visas. 

 
2. Lista enheter 

• Programmet ligger i vänteläge, dvs. väntar på att användare skall trycka på  
List Devices. När knappen trycks in anropas en funktion FT_ListDevices som 
returnerar antalet anslutna enheter och respektive beskrivning, t ex Dual 2232 A. 
Beskrivningen visas i en textruta där enheten som man senare vill använda kan väljas. 
 

3. Öppna enhet 
• När knappen Open Device trycks in anropas FT_Open, som öppnar den enhet som valts. 

En unik handle, hanterare, associeras med den öppnade enheten för att senare kunna 
initiera samt läsa och skriva till just den enheten.  

 
4. Initiera enhet 

• För att enkelt kunna visa användare vilka typer av anrop som sker används en timer 
som varje 0,3 sekunder utför ett nytt anrop. När initieringen är klar stängs timern av. 

 
• Först anropas FT_SetLatencyTimer som bestämmer hur lång tid data maximalt får vara 

i receive-registret. Denna parameter sätt till 1 millisekund för att få en så snabb 
respons som möjligt. 

 
• Om någonting går fel vid läsning eller skrivning finns en funktion FT_SetTimeouts som 

säger hur länge enheten maximalt skall vänta på att en läsning eller skrivning slutförs. 
 

• FT_SetBitMode används för att välja vilken typ av funktion man vill att enheten ska 
arbeta i. Här ställs MPSSE Mode in. 

 
• Därefter anropas FT_Write för att bestämma insignaler och utsignaler samt dess 

startvärden. Samma funktion ställer även in rätt klockhastighet och samplingsfrekvens.  
 

• Sedan utförs en läsning med hjälp av FT_Read för att försäkra sig om att läsbufferten är 
tom. 

 
5. Initiering OK 

• Då varje funktion anropas returneras en flagga som talar om vilken status enheten har. 
Om någonting i initieringen gått fel stänger programmet enheten. 

 
6. Typ av läsning 

• Då A/D omvandlaren bara har en kanal krävs en ombygling för att en temperaturläsning 
skall ske. En enkelskrivning till chipet sker där 3 byte läses och resultatet visas. 

 
• Om kontinuerlig läsning valts startas först en timer som varje sekund dels uppdaterar 

en textruta med hur många byte som efterfrågats och hur många som tagits emot samt 
statusen för enheten. Om statusen visar sig vara någonting annat än OK stoppas alla 
trådar och programmet återställs till ursprungsläget. Timern ser även till att den mättid 
som ställts in inte överskrids.  
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• Vid kontinuerlig läsning startas läs och skrivtrådarna. Skrivtråden är en loop som hela 
tiden upprepar en skrivning med samma instruktion. Då receive-registret maximalt kan 
innehålla 64 kB och varje skrivning resulterar i 3 byte finns en begränsning på maximalt 
20000 skrivningar utan läsning. Detta på grund av att datorn har ju trots allt bara en 
processor och kan inte utföra två saker exakt samtidigt utan tilldelar olika processer en 
så kallad timeslice. Denna timeslice är väldigt kort och datorn ”hoppar” alltså mellan 
dessa processer och det finns ingen chans att veta när en viss instruktion utförs. Till en 
början implementerades ingen skrivbegränsning vilket ledde till att bufferten blev full 
och datorn kraschade. Att datorn kraschade beror på de drivrutiner som används för 
chipet och att de tydligen inte kan hantera en full buffer.  

 
• Lästråden lyssnar genom funktionen FT_GetQueueStatus, som returnerar antal byte i 

receive-registret, om det finns data att läsa. Då ett värde består av 3 byte läses alltid 
data som multiplar av 3 dvs. om tio byte finns i bufferten hämtas endast nio byte då 
den sista byten är en del av ett värde som ännu inte samplats klart.  

 
 

 
 

 

 



  Test och Verifiering 

 

 40

6 Test och Verifiering 
 
Under hela projektets gång har test och verifiering skett kontinuerligt. Dels har varje 
komponent monteras på ett kopplingsbräde där önskad funktion kontrollerats. Vidare så har 
även vissa delsystem som gyro kopplat till förstärkare och USB krets med A/D omvandlare 
testats. Ett annat viktigt test är att analysera signalerna med oscilloskop. Detta ger bra 
information om störningar och brus som signalen kan innehålla och därmed eventuella fel som 
kan ha uppstått. 

Vartefter de grundläggande funktionerna i mjukvaran tog form verifierades läs- och 
skrivfunktioner. Enkla test som att koppla jord eller matningsspänning till A/D omvandlarens 
ingång och på så vis alltid mäta samma värde användes för att se om datahanteringen 
utfördes korrekt. Resultatet jämfördes också med oscilloskopbilder av klock- och datasignaler.  
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7 Datainsamling 
 

7.1 Olika typer av mätningar 
 
När en fungerande prototyp färdigställts var uppgiften att samla in en mängd data utifrån 
följande olika fall: 
 
• Stillastående i tre olika temperaturer. 

För att få en uppfattning om drift på grund av instabilitet genomförs en mätning där gyrot 
står helt stilla i 45 minuter. Mätningen upprepades tre gånger för respektive gyro för tre 
olika temperaturer (-20°C, 25°C, 55°C). 
 

• Stillastående i varierande temperatur. 
Denna typ av mätning utförs då temperaturberoendet hos ett gyro önskas studeras. 
Temperaturen höjs från rumstemperatur till ungefär 50°C med hjälp av en lampa. Gyrot får 
sedan svalna en tid och sedan öppnas ett fönster för att ytterligare sänka temperaturen till 
5°C.   

 
• Långsam rotation i jämn temperatur. 

Med långsam rotation menas hastigheter kring 30°/s. Mätningen skedde under en minut för 
respektive gyro. På grund av att enheten kräver en USB anslutning användes en bärbar 
dator som helt enkelt manuellt fick roteras med.  
 

• Snabb rotation i jämn temperatur. 
Med snabb rotation menas hastigheter nära maximal rotation för respektive gyro. Även här 
skedde mätningen under en minut för respektive gyro och i rumstemperatur (25°C). 
 

• Långsam ojämn rotation i jämn temperatur, 1 varv framåt och sedan 1 varv bakåt 
Anledning till denna mätning är att man genom att integrera signalen kan beräkna vinkeln 
och om en rotation med ojämn hastighet sker 1 varv framåt och ett varv bakåt skall man 
alltså kunna beräkna att gyrot är tillbaks till utgångsläget. Temperaturen som användes i 
denna mätning var rumstemperatur (25°C). 

 
• Snabb ojämn rotation i jämn temperatur, 1 varv framåt och sedan 1 varv bakåt 

Se punkten ovan för mer detaljer. 
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7.2 Mätutrustning 
 
För att kunna utföra mätningarna beskrivna i kapitel 7.1 krävs någon form av roterade 
instrument. Det finns inga krav på att rotationen exakt skall vara t.ex. 20°/s utan det är 
ungefärliga värden dels på grund av brist på sådan utrustning på Avantel samt att tiden i 
examensarbete ej räckte för att konstruera detta. Lösningen blev att använda en linjärmotor 
med utväxling kopplat till ett hjul. Denna konstruktion fanns färdig från ett tidigare projekt och 
kompletterades med en switch för att snabbt kunna ändra polerna och därmed 
rotationsriktningen. På detta hjul monterades en större platta där kretskortet enkelt kan 
fästas. Fig. 26 visar den roterande plattan.  
 
 

 

 
Figur 26. Roterande platta 
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7.3 Mätresultat 
 

De data som samlades in skall senare utvärderas med avseende på bland annat drift och 
temperaturkänslighet och hur väl dessa variationer kan förutses och därmed kompenseras. 
 
Mätningar visar stora skillnader mot det som specificerats i databladen, framförallt i brus. 
Fig. 27 visar en stillastående mätning i 25°C där stora skillnader i brus kan urskiljas.  Notera 
att ett lågpassfilter på 1000 Hz använts vid alla mätningar men även då signalen filtrerats 
digitalt till 10 Hz är förhållandena detsamma.  
 

 
 

Figur 27. Stillastående mätning i rumstemperatur. 
 
XV-3500CB som teoretiskt sett skall vara det sämsta gyrot i avseendet brus har alltså lägst 
brus även vid så lågt som 10 Hz. 



  Datainsamling 

 

 44

I fig. 28 ses ett liknande brusförhållande som i fig. 26 men samtliga gyron utom CRS03-01 
uppvisar tecken på instabilitet där XV-3500CB har flertalet ”spikar”. För övrigt så har 
medelvärdet för ADXRS401 och CRS03-01 förskjutits något lägre medan XV-3500CB ökat 
jämfört med mätning i rumstemperatur.  
  

 
 

Figur 28. Stillastående mätning i 55°C 
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Vidare skedde även en mätning i -20°C för att erhålla ytterligare information om 
temperaturberoendet. Notera att amplitudskalan skiljer sig från fig. 27 och 28 samt att de 
första 5 minuterna bör ej analyseras då det är ett insvängningsförlopp från att komponenten 
strömsätts och till att en temperaturjämvikt uppstått. Här uppvisar istället CRS03-01 
instabilitet medan XV-3500CB är mycket stabil. MEV50A verkar aldrig bli riktigt stabil utan 
signalen ökar sakta för att sedan minska igen och ADXRS401 har endast förskjutit i amplitud.    
 

 
’ 

Figur 29. Stillastående mätning i -20°C. 
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En mätning för att studera temperaturberoende utfördes under 20 min och en ungefärlig 
temperaturkurva ses i fig. 30 och resultat av mätningen visas i fig. 31.  
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Figur 30. Ungefärlig temperaturkurva för mätning i varierande temperatur. 

 
Mätningen visar att XV-3500CB påverkas mycket lite när temperaturen höjs. När temperaturen 
sänks ytterliggare syns däremot en kraftigare förändring. MEV50A uppvisar en omvänd 
situation medan ADXRS401 reagerar kraftigt på både en ökning och en sänkning av 
temperaturen. CRS03-01 är i princip oförändrad under hela mätningen.  
 

 
 

Figur 31. Stillastående mätning i varierande temperatur. 
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I fig. 32 visas mätningar där gyrona har roterats ett varv och sedan ett varv tillbaka.  
Anledningen till att CRS03-01 är inverterad i förhållande till övriga gyron beror på att den för 
enkelhets skull monterades upp och ner.  
 

 
 

Figur 32. Mätning vid rotation ett varv medurs och ett var moturs. 
 
 
 
Figurer med resultat från övriga mätningar som långsam respektive snabb rotation i jämn 
temperatur redovisas i appendix D.  
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8 Resultat 
 
Projekt har inom sin tidsram resulterat i en fungerade konstruktion. ”Instrumentet” kopplas till 
USB-porten och programvaran startas. Efter att enheten initierats kan mätningen påbörjas. 
Utdata sparas som en ljudfil i wavformat.  
 
Projektet har inte haft någon strikt budget dels på grund av att Avantel har ett ganska stort 
lager av standardkomponenter samt många komponenter kan erhållas som gratisprover. De 
komponenter som köptes in var gyron samt USB-kretsen FT2232D. Vid val av övriga 
komponenter har alltså inte priset påverkat utan valet har enbart skett baserat på funktion. 
Det fel som tillförs sker till största delen i förstärkarna på grund av toleransen hos 
resistorerna. Detta kan dock relativt enkelt beräknas och sedan kompenseras för när data skall 
utvärderas.  
 
I mjukvaran sker kommunikationen via USB och då FT2232D har vissa begränsningar erhölls 
en samplingsfrekvens på 1 kHz vilket också var kravet.   
 
De mätningar som gjordes då konstruktion var klar visade hur de olika gyrona reagerar på 
förändringar i temperatur och rotationshastigheter. Det gyro som är stabilt i höga 
temperaturer behöver inte nödvändigtvis vara stabilt vid låga temperaturer vilket tydligt syns i  
mätningarna.      
 
Den hårdvara som konstruerades fungerar som grund vid utvecklingsarbete med gyrokretsar. 
Ett gyron kan enkelt läggas till eller tas bort vid behov och utvärderas enligt de syften som 
önskas.       
 

 

 



  Källförteckning 

 

 49

9 Diskussion och slutsatser 
 
Under projektet gång uppstod flera problem som förbrukade mer tid och resurser än planerat.  
I den inledande marknadsöversikten visade det sig mycket svårt att få tag i viss information 
som pris och driftparametrar. Genom upprepade förfrågningar via telefon och e-post lyckades 
en del av dessa fakta erhållas. På grund av tidsbrist och saknaden av rätt kontakter fick 
tillgängligheten större betydelse än önskat när gyrosensorerna valdes ut och därmed skedde 
komponentvalet inte enbart efter de studerade parametrarna.  
 
I början av konstruktionsarbetet uppstod ett problem då den USB-krets som användes hade 
ett digitalt högpassfilter vilket filtrerar bort den intressanta delen av signalen. Detta tvingade 
fram ett nytt komponentval vilket ledde till förseningar. Den nya krets som beställdes fanns i 
flera olika modeller specificerade för olika temperaturområden. Beställning gjordes hos en 
svensk återförsäljare och slarv ledde till att fel krets beställdes vilket senare upptäcktes då 
mätningar i minusgrader skulle genomföras. Nya kretsar beställdes direkt från tillverkaren, 
eftersom den svenska återförsäljaren inte har de nyaste modellerna, vilket kostade extra tid 
och pengar. Lärdomen här blev att hur många sidor ett datablad än innehåller kräver det en 
ordentlig genomgång för att undvika liknande misstag.  
 
De data som har samlats in är rådata i den meningen då den är helt obehandlad dvs. inga 
korrigeringar för förstärkningsfel respektive ej exakta referensspänningar har gjorts. Dels på 
grund av att detta var ett önskemål samt att ju fler beräkningar som krävs desto långsammare 
blir samplingsfrekvensen. I efterhand skulle nog inte FT2232D väljas för USB-hantering då den 
passar betydligt bättre för så kallad bulk-transfer, stora datamängder som ej är tidskritiska, än 
isokron överföring. Istället skulle mer tid spenderats på att implementera en mikroprocessor 
med USB och därmed en konstruktion med betydligt högre samplingsfrekvens. Även om en 
högre frekvens inte direkt krävs kan bättre data i form av mindre brus fås genom att ta 
medelvärdet av ett antal samplingar och för detta krävs en högre frekvens. Förstärkningen, 
eller förstärkningsfelet, kan givetvis också förbättras och med facit i hand borde så kallade 
instrumentförstärkare ha valts. Dessa har oftast inbyggda förstärkningsresistorer som är 
lasertrimmade vilket ger en betydligt bättre matchning och på så vis ett mindre fel. 
 
En annan lärdom som anammats är dokumentation vid utveckling av programvara och 
speciellt kommentering av kod.  De instruktioner som skickas till FT2232D är enbart 
hexadecimala tal och då man hela tiden arbetar parallellt med andra uppgifter glöms 
betydelsen snabbt bort. Vid större utvecklingsprojekt där andra skall förstå och använda din 
kod är dokumentation ett måste.  
 
Referenserna [18][19][39] bidrar med information som bör behandlas med försiktighet då de 
saknar kontrollorgan och därmed kontroll över vad som publiceras. Den information som 
utnyttjats har validerats mot andra hemsidor och kan därmed ses som trovärdig. 
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11 Appendix 
 

Appendix A: Funktioner och variabler för FT2232 
 
const UInt32 FT_LIST_NUMBER_ONLY = 0x80000000; 
const UInt32 FT_LIST_BY_INDEX = 0x40000000; 
const UInt32 FT_LIST_ALL   = 0x20000000; 
const UInt32 FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER = 1; 
const UInt32 FT_OPEN_BY_DESCRIPTION    = 2; 
// Makron som endast ändrar en bit i en byte 
#define  SET(x, y)   ((x) |= (y))  
#define  CLEAR(x, y)   ((x) &= (~y))  
// Används för att definera in eller utgång  
unsigned char LowByteHiLowState; 
// Input eller output 
#define OUTPUTMODE      0xFB // 1111 1011 
#define INPUTMODE       0xF9 // 1111 1001 
// Chip Selects och klock variabler 
#define ADCS 0x08 
#define CLKSTATE 0x01 
 
// Används för att importera funktioner från 
// FTD2XX.dll 
#define FT_PREFIX [DllImport("FTD2XX.dll")] 
 
// De feltyper som kan uppstå 
enum { 
    FT_OK, 
    FT_INVALID_HANDLE, 
    FT_DEVICE_NOT_FOUND, 
    FT_DEVICE_NOT_OPENED, 
    FT_IO_ERROR, 
    FT_INSUFFICIENT_RESOURCES, 
    FT_INVALID_PARAMETER, 
    FT_INVALID_BAUD_RATE, 
 
    FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE, 
    FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE, 
    FT_FAILED_TO_WRITE_DEVICE, 
    FT_EEPROM_READ_FAILED, 
    FT_EEPROM_WRITE_FAILED, 
    FT_EEPROM_ERASE_FAILED, 
    FT_EEPROM_NOT_PRESENT, 
    FT_EEPROM_NOT_PROGRAMMED, 
    FT_INVALID_ARGS, 
    FT_NOT_SUPPORTED, 
    FT_OTHER_ERROR 
}; 
 
// Det krävs en definering av olika datatyper pga 
// olika syntax i managed och unmanaged kod 
typedef void * FT_HANDLE; 
typedef unsigned long DWORD; 
typedef unsigned long FT_STATUS; 
typedef void * LPVOID; 
typedef void * PVOID; 
typedef DWORD * LPDWORD; 
typedef DWORD ULONG; 
typedef unsigned short USHORT; 
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typedef unsigned char UCHAR; 
typedef unsigned short WORD; 
typedef WORD * LPWORD; 
typedef unsigned char UCHAR; 
typedef UCHAR * PUCHAR; 
typedef char CHAR; 
typedef CHAR * PCHAR; 
typedef ULONG FT_DEVICE; 
 
unsigned char txBuf[65536]; 
unsigned char rxBuf[65536]; 
char *BufPtrs[64]; //  pointer to array of 64 pointers 
DWORD numDevs; 
  
int loops = 1;  
int time = 0; 
int timeOutCounter = 0; 
   
using namespace System::Runtime::InteropServices; 
// De funktioner från FTD2XX.dll som används 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_Open(int deviceNumber, FT_HANDLE * pHandle); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_OpenEx(PVOID pArg1, DWORD Flags, FT_HANDLE *pHandle); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_ListDevices(PVOID pArg1, PVOID pArg2, DWORD Flags); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_ListDevices(UInt32 pvArg1, void * pvArg2, UInt32 
dwFlags);  
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_Close(FT_HANDLE ftHandle); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_Read(FT_HANDLE ftHandle, LPVOID lpBuffer, DWORD 
nBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_Write(FT_HANDLE ftHandle, LPVOID lpBuffer, DWORD 
nBufferSize, LPDWORD lpBytesWritten); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_SetTimeouts(FT_HANDLE ftHandle, ULONG ReadTimeout,ULONG 
WriteTimeout); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS FT_GetQueueStatus(FT_HANDLE ftHandle, DWORD *dwRxBytes); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS  FT_SetLatencyTimer(FT_HANDLE ftHandle, UCHAR ucLatency); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS  FT_GetLatencyTimer(FT_HANDLE ftHandle, PUCHAR pucLatency); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS  FT_SetBitMode(FT_HANDLE ftHandle, UCHAR ucMask, UCHAR 
ucEnable); 
 
FT_PREFIX FT_STATUS  FT_GetBitMode(FT_HANDLE ftHandle, PUCHAR pucMode); 
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Appendix B: Källkod, endast egna rutiner 
 
void WritingProc(){ 
 
DWORD bytesWritten; 
readThreadDone = true; 
int pos = fillSendBuffer(); 
int cnt = 0; 
writecount = 0; 
readcount = 0; 
bytesWritten = 0; 
double MaxWriteWithoutRead = 0; 
 
 
while(ftStatus == 0 && pressedStopButton == false)  { 
 
// Teoretiskt borde vi kunna skriva ca 21000 ggr a 3 byte 
// då vi har en 64kB write/read buffer 
  if(MaxWriteWithoutRead <=20000)  { 

ftStatus = FT_Write(handle, txBuf, pos, &bytesWritten); 
 writecount++; 
 MaxWriteWithoutRead++; 
 readThreadDone = false; 
 
  } 
 
// Om maximalt antal skrivningar skett och och läsning har 
// skett återställ räknaren 
  if(MaxWriteWithoutRead>20000 && readThreadDone) 
     MaxWriteWithoutRead = 0; 
 
 
  } 
} 
 
void ReadingProc() { 
 
unsigned char msb; 
unsigned char lsb; 
int ivolts; 
readcount = 0; 
byteCnt = 0; 
int bytesToRead = 0; 
DWORD bytesInQue; 
while(bContinue) { 
 
// Kolla om det finns byte att läsa 
ftStatus = FT_GetQueueStatus(handle,&bytesInQue); 
    if(bytesInQue>=3) { 
     // jämt delbart med tre. Då tar vi hela "kakan" 
 if(bytesInQue%3 == 0)  
 bytesToRead = bytesInQue; 
     // ej jämt delbart med 3. Ta bara hela delar av 3 
       else 
  bytesToRead = ((int)(bytesInQue/3))*3; 
 
  // bytesToRead är alltså 3 6 9 osv 
  if((int)bytesToRead >= 3) { 
  // hämta bytesToRead antal bytes 
  ftStatus = FT_Read(handle, rxBuf, bytesToRead, &bytesReceived); 
  // Räknare för att visa status 
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  byteCnt += bytesReceived; 
  readcount++; 
  // Läsning skett, tillåt skrivningar 
  readThreadDone = true;    
   
    
  for(int i = 0;i<(int)bytesReceived;i+=3) { 
  // Skifta och ta ELLER mellan byten 
  msb = (rxBuf[i]<<6) | (rxBuf[i+1]>>2) ; 
  lsb = (rxBuf[i+1]<<6)| (rxBuf[i+2]>>2) ; 
  ivolts = ( msb<<8 | lsb ); 
  // 2.5-5 volts is ivolts = 0-32767 
  // 0-2.5 volts is ivolts = 32768-65536 
  // Audio data must be -32768-32767   
 if(ivolts>=0 && ivolts <=32767) 
     w.writeDataToFile(ivolts, 0);  
  else 
     w.writeDataToFile(ivolts-65536, 0);  
      
   } 
 // Om tid av timeslicen finns kvar lämna 
 // den till andra trådar 
 thrdReader->Sleep(0);  
     } 
  } 
 
 w.stopWritingToFile();  
} 
 

private: System::Void OpenButton_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
 
pressedStopButton = false; 
// Om det finns enheter i listan 
// tillåt att dom kan öppnas 
if(comboBox1->Items->Count != 0) { 
   // Om en enhet redan är öppen, stäng den 
             if(handle != 0)  
     ftStatus = FT_Close(handle); 
   // Se till att handle är NULL 
   handle = NULL; 
   // Öppna enheten 
   ftStatus = FT_Open(comboBox1->SelectedIndex,&handle); 
   // Om allt gick bra visa användare det 
   if(ftStatus == 0) 
     label2->Text = "Device open"; 
   // Start timer2 
   timer2->Enabled = true; 
   timer2->Start(); 
   } 
 // Inga enheter i listan 
 // alltså ingen enhet ansluten 
 else { 
 label2->Text = "No device attached"; 
 return; 
 } 
} 
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private: System::Void ListDevices_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
// Om ingen enhet är öppen 
// kolla hur många som är ansluta 
if(handle == 0){ 
 comboBox1->Items->Clear(); 

ftStatus = FT_ListDevices(&numDevs, NULL, FT_LIST_NUMBER_ONLY); 
 // finns det några ansluta enheter? 
 if(ftStatus == FT_OK && numDevs>0) { 
 // Allokera array för beskrivning 
 for(DWORD d=0; d<numDevs; d++) 
   BufPtrs[d] = new char[64]; 
 // Se till att sista  
 // positionen + 1 är null 
 BufPtrs[d] = NULL; 
 // Hämta beskrivning 

ftStatus = FT_ListDevices(BufPtrs, &numDevs,    
FT_LIST_ALL|FT_OPEN_BY_DESCRIPTION); 

 // Visa beskrivning för användare 
 for(DWORD d=0; d<numDevs; d++) 
   comboBox1->Items->Add(Convert::ToString(BufPtrs[d])); 
 // Markera första enheten i listan 
 if(comboBox1->Items->Count != 0) 
   comboBox1->SelectedIndex = 0; 
 // Gör knapp tryckbar 
 OpenButton->Enabled = true; 
 } 
    } 
 else 
    label2->Text = "Device is open"; 
 } 
 
private: System::Void ReadContADC_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
 
// Se till att man inte kan mäta temp. samtidigt 
MeasureTempButton->Enabled = false; 
// Se till att det går att stoppa läsning 
ContReadStop->Enabled = true; 
// Enhet 1 stöder inte MPSSE 
if(comboBox1->SelectedIndex == 1) { 
textBox2->Text = String::Concat(comboBox1->Items->get_Item(1)-  >ToString(),"        
does not support MPSSE Mode"); 
 } 
 // handle != 0 => en enhet öppen 
 else if(handle != 0) { 
 // ställ tiden 
 time = 60*(trackBar1->Value); 

setTimeLabel->Text = String::Concat("Measure time set to: 
",Convert::ToString(trackBar1->Value)," min");  
std::string filename; 

 // Gör om inmatat filnamn till 
 // unmanaged string 
 ManagedToUnmanaged(textBox1->Text,filename); 
  //  Skapa filen fil.wav som har samplerate 44100,  

// Skriv över fil om den finns, Skapa monofil 
 w.init(filename, 1000, true, false);                     

// Se till att man inte kan ändra  
 // filnamnet under körning 
 textBox1->Enabled = false; 
 // kolla om trådarna redan är igång 
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 // stoppa dom i så fall 
 if(bContinue) { 
 StopReadThread(); 
 StopWriterThread(); 
 } 
 // Startvärden för loopkritierer 
 pressedStopButton = false; 
 bContinue = true; 
  
 if(handle) { 
 // Anropa startfunktionerna   
 StartReadThread();  
 StartWriteThread(); 
 // Starta timer1 
 timer1->Enabled = true; 
 timer1->Start(); 
 } 
 else { 
 label2->Text = "No device open"; 
 return; 
 } 
  } 
else 
  label2->Text = "No device open"; 
} 
 
private: System::Int32 fillSendBuffer() { 
int pos=0; 
loops = 1; 
for(int i = 0;i<loops;i++) { 
 // 0x80 väljer input eller output 
 txBuf[pos++] = 0x80; 
 // sätt chipselect låg 
 CLEAR(LowByteHiLowState, ADCS); 
 // sätt klockan låg 
 CLEAR(LowByteHiLowState, CLKSTATE); 
 // stoppa in i buffert 
 txBuf[pos++] = LowByteHiLowState; 
 txBuf[pos++] = OUTPUTMODE; 
 // Sampla 3 byte 
 // 0x20 = Klocka data på positiv flank, MSB först 
 txBuf[pos++] = 0x20; 
 // Sample 3 byte, 0=1byte, 1=2bytes, 0x02 = 3 bytes 
 txBuf[pos++] = 0x02;// LengthL  
 txBuf[pos++] = 0x00;// LengthH  
 // Återställ klocka och chipselect 
 txBuf[pos++] = 0x80 
 SET(LowByteHiLowState, ADCS 
 SET(LowByteHiLowState, CLKSTATE 
 txBuf[pos++] = LowByteHiLowState; 
 txBuf[pos++] = 0xFB; 
 } 
// Returna antalet byte som ska skrivas 
return pos; 
} 
 
// Stoppar tråden som används för läsning 
private: System::Void StopReadThread() { 
// bContinue = false ska stänga loopen 
 bContinue = false; 
 // Om den fortfarande är vid liv 
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 if(thrdReader && thrdReader->IsAlive) { 
   // Ge den en chans på 1 sekund att avsluta 
   TimeSpan waitTime = TimeSpan(0, 0, 1);  
   if(thrdReader->Join(waitTime) != true)  
   // om inte döda tråden 
     thrdReader->Abort();  
 } 
} 
 
// Stoppar tråden som används för skrivning 
private: System::Void StopWriterThread() { 
 // Försöka avsluta normalt   
 pressedStopButton = true;  
 if(thrdWriter && thrdWriter->IsAlive) {  
   TimeSpan waitTime = TimeSpan(0, 0, 1);  
   if(thrdWriter->Join(waitTime) != true)  
    // döda tråden 
    ThrdWriter->Abort(); 
 } 
} 
 
 
// Startar lästråd 
private: System::Void StartReadThread() { 
//  Skapa tråden och ange dess arbetsfunktion, ReadingProc() 
thrdReader = new Thread(new ThreadStart(this, ReadingProc)); 
bContinue = true; 
thrdReader->Start(); 
// Loop och vänta tills tråden startar 
while (!thrdReader->IsAlive);  
    Thread::Sleep(1000); 
 } 
 
// Startar skrivtråd 
private: System::Void StartWriteThread() { 
//  Skapa tråden och ange dess arbetsfunktion, WritingProc() 
thrdWriter = new Thread(new ThreadStart(this, WritingProc)); 
pressedStopButton = false; 
thrdWriter->Start(); 
// Loop och vänta tills tråden startar 
while (!thrdWriter->IsAlive);  
    Thread::Sleep(1000); 
} 
 
 
private: System::Void ContReadStop_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
// Om läsning stoppas kan temp. mätas 
MeasureTempButton->Enabled = true; 
// Om läsning stoppas kan nytt filnamn ges 
textBox1->Enabled = true; 
 // Något är fel 
if(handle == 0) 
 ; 
// Allt OK 
else { 
 // Stoppa timer 
 timer1->Enabled = false; 
 timer1->Stop(); 
 // Stoppa skrivtråden 
 pressedStopButton = true; 
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 // Vänta 1 sekund så allt hinner läsas 
 Thread::Sleep(1000); 
 // Stoppa skrivtråden  
 bContinue = false; 
 // Kolla så trådarna verkligen är stoppade 
 StopReadThread(); 
 StopWriterThread(); 
 // Uppdatera med senaste info  
 updateBox(); 
 } 
} 
 
 
private: System::Void timer1_Tick(System::Object *  sender, System::EventArgs *  
e) { 
// Räkna ner tiden 
time--;    
// Uppdatera tidstatus 
TimeTextLabel->Text = Convert::ToString(trackBar1->Value*60-time); 
// Är tiden slut?  
if(time == 0) { 
 // låt trådarna stanna självmant 
 // och se till att tömma bufferten 
 pressedStopButton = true; 
 Thread::Sleep(1000); 
 bContinue = false; 
 timer1->Stop(); 
 } 
updateBox(); 
// Någonting gick fel. Visa användaren vad och stoppa allt 
if(ftStatus != 0) { 
 label2->Text = getErrorMessage(ftStatus); 
 timer1->Stop(); 
 StopReadThread(); 
 StopWriterThread(); 
 } 
} 
 
// Returnerar en sträng med felmeddelande 
private: System::String* getErrorMessage(FT_STATUS status){ 
if(status == 0) 
 return "FT_OK"; 
else if(status == 1) 
 return "FT_INVALID_HANDLE"; 
else if(status == 2) 
 return "FT_DEVICE_NOT_FOUND"; 
else if(status == 3) 
 return "FT_DEVICE_NOT_OPENED"; 
else if(status == 4) 
 return "FT_IO_ERROR"; 
else if(status == 5) 
 return "FT_INSUFFICIENT_RESOURCES"; 
else if(status == 6) 
 return "FT_INVALID_PARAMETER"; 
else if(status == 7) 
 return "FT_INVALID_BAUD_RATE"; 
else if(status == 8) 
 return "FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE"; 
else if(status == 9) 
 return "FT_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE"; 
else if(status == 10) 



  Appendix 

 

 61

 return "FT_FAILED_TO_WRITE_DEVICE"; 
else 
 return "FT_OTHER_ERROR"; 
} 
 
// Uppdaterar en textruta med datastatus 
// som efterfrågade, mottagna och antal byte i bufferten 
// samt samplingshastighet och vart filen sparas 
private: System::Void updateBox() { 
if(pressedStopButton == false) { 
 String* test[] = new String*[6]; 

test[0] = String::Concat("Number of bytes requested: 
",Convert::ToString(writecount*3)); 
test[1] = String::Concat("Number of bytes received: 
",Convert::ToString(byteCnt)); 
test[2] = String::Concat("Number of bytes in buffer: 
",Convert::ToString(writecount*3-byteCnt)); 
test[3] = String::Concat("Approx. sample rate = 
",Convert::ToString((int)(byteCnt/(3*time)))," sps"); 

 test[4] = ""; 
test[5] = String::Concat("Saving data to file 
",Directory::GetCurrentDirectory(),"\\",textBox1->Text ); 

 textBox2->Lines = test; 
} 
else { 
 String* test[] = new String*[6]; 

test[0] = String::Concat("Number of bytes requested: 
",Convert::ToString(writecount*3)); 
test[1] = String::Concat("Number of bytes received: 
",Convert::ToString(byteCnt)); 
test[2] = String::Concat("Number of bytes in buffer: 
",Convert::ToString(writecount*3-byteCnt)); 

 test[3] = ""; 
test[4] = String::Concat("Approx. sample rate = 
",Convert::ToString((int)(byteCnt/(3*time)))," sps"); 
test[5] = String::Concat("Data saved to file 
",Directory::GetCurrentDirectory(),"\\" ,textBox1->Text); 

 textBox2->Lines = test; 
 } 
} 
 
private: System::Void ManagedToUnmanaged(System::String* s,std::string& os) { 
// Skapa en pekare till en managed string 
const char* chars = (const char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer(); 
// Peka om pekaren 
os = chars; 
// unmanaged måste tas bort manuellt 
Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)chars)); 
} 
 
 
private: System::Void timer2_Tick(System::Object *  sender, System::EventArgs *  
e) { 
timeOutCounter++; 
if(ftStatus == 0) { 
 
 if(timeOutCounter == 1) { 
 temparray[0] = "Setting Latency timer to 1 ms..."; 
 // Sätt latency till 1ms, bättre svarstid på små datapaket  
 ftStatus = FT_SetLatencyTimer(handle,1); 
 textBox2->Lines = temparray; 
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 } 
 
 else if(timeOutCounter == 2) { 
 // Läs och skriv timeouts till 40 ms 
 temparray[1] = "Setting read/write timeouts to 40 ms..."; 
 ftStatus = FT_SetTimeouts(handle,40, 40); 
 textBox2->Lines = temparray; 
 } 
 
 else if(timeOutCounter == 3) { 
 // Ställ in krets i MPSSE Mode 
 temparray[2] = "Enabling MPSSE Mode..."; 
 // 0x00-input/output, 0x02-enable MPSSE  
 ftStatus = FT_SetBitMode(handle,0x00, 0x02); 
 textBox2->Lines = temparray; 
 } 
     
 else if(timeOutCounter == 4) { 
 temparray[3] = "Setting CLK/Sample speed to 2.4 MHz/100 kHz..."; 
 // Ställ in nödvändiga parametrar 
 int pos=0; 
 txBuf[pos++] = 0x80; 
 LowByteHiLowState = 0xFB; 
 txBuf[pos++] = LowByteHiLowState; 
 txBuf[pos++] = OUTPUTMODE; 
 txBuf[pos++] = 0x86; 
 txBuf[pos++] = 0x02; 
 txBuf[pos++] = 0x00; 
 ftStatus = FT_Write(handle,txBuf, pos, &ret_bytes); 
 textBox2->Lines = temparray; 
 } 
 
 else if(timeOutCounter == 5) { 
 // Läs för att tömma bufferten 
 temparray[4] = "Emptying read buffer..."; 
 ret_bytes=1; 
 while(ret_bytes>0) 
 ftStatus = FT_Read(handle,rxBuf, 50, &ret_bytes); 
 textBox2->Lines = temparray; 
 } 
 
 else if(timeOutCounter >= 6) { 
 // Initiering är klar. Visa användaren och 
 // stängs av timern. 
 temparray[5] = "Device is set up and ready..."; 
 textBox2->Lines = temparray; 
 timer2->Stop(); 
 timer2->Enabled = false; 
 ReadContADC->Enabled = true; 
 MeasureTempButton->Enabled = true; 
 } 
 
 } 
} 
 
private: System::Void MeasureTempButton_Click(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
// Upplys användare att ombygling krävs  
MessageBox::Show("Glöm ej att ändra bygeln"); 
// Allokera minne för skriv och läs buffer  
unsigned char tx[10]; 
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unsigned char rx[10]; 
DWORD rxBytes; 
DWORD readBytes; 
int p = 0; 
// lägg till kommandon för att sampla 3 byte 
tx[p++] = 0x80; 
CLEAR(LowByteHiLowState, ADCS); 
CLEAR(LowByteHiLowState, CLKSTATE); 
tx[p++] = LowByteHiLowState; 
tx[p++] = OUTPUTMODE; 
tx[p++] = 0x20; 
tx[p++] = 0x02; 
tx[p++] = 0x00; 
tx[p++] = 0x80; 
SET(LowByteHiLowState, ADCS); 
SET(LowByteHiLowState, CLKSTATE); 
tx[p++] = LowByteHiLowState; 
tx[p++] = 0xFB; 
// Skriv till chipet 
ftStatus = FT_Write(handle,tx,p,&rxBytes); 
// Vänta 100ms så datan finns i bufferten 
Thread::Sleep(100); 
// Kolla antalet byte i bufferten 
ftStatus = FT_GetQueueStatus(handle,&rxBytes); 
// Läs alla byte 
ftStatus = FT_Read(handle,rx,rxBytes,&readBytes); 
// Räkna ut temperaturen 
double Vref = 2.512; 
double volt = 0; 
double temp = 0; 
unsigned char msb = (rx[0]<<6) | (rx[1]>>2) ; 
unsigned char lsb = (rx[1]<<6)| (rx[2]>>2) ; 
int ivolts = ( msb<<8 | lsb ); 
 
// 2,5-5 V 
if(ivolts>= 0 && ivolts <= 32767) 
 volt = ((float)ivolts/32768)*Vref+Vref; 
// 0-2,5V 
else if(ivolts >=32768 && ivolts <=65536) 
 volt = (((float)ivolts-32768)/32768)*Vref; 
      
if(volt == 2.512) 
 temp = 298; 
else 
 temp = 298+(volt-Vref)/0.0084; 
 
// Uppdatera temperaturrutan    
TempTextLabel->Text = String::Concat(Convert::ToString(Math::Round(temp-
273,2))," °C"); 
} 
 
 
// Om tiden ändras så visa det 
private: System::Void trackBar1_Scroll(System::Object *  sender, 
System::EventArgs *  e) { 
time = 60*trackBar1->Value; 
setTimeLabel->Text = String::Concat("Measure time set to:      
",Convert::ToString(trackBar1->Value)," min"); 
} 
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Appendix C: Tidsplan 
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Appendix D: Mätresultat 
 
Resultat av mätning vid en rotation på ungefär 70°/s. 

 
 
Resultat av långsam rotation i ungefär 30°/s. 

 
 


