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Förord 
 
Författarna till rapporten vill tacka alla medarbetare på Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI), på avdelningen Systemteknik, för tips och diskussioner. Ett speciellt tack till 
handledaren Staffan Lindgren, vid FOI, som dagligen gett tips, råd och vägledning under 
projektets gång. Författarna vill även tacka handledaren Christer Enroth vid FOI.  
 
Författarna vill också tacka examinator Shaofang Gong vid ITN, Linköpings universitet.  
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Sammanfattning 
 
Målet med examensarbetet var att ett trådlöst mätdatainsamlingssystem ska tas fram för att 
ersätta det trådburna insamlingssystem som idag används vid FOI i Bromma, vid mätning på 
vindtunnelmodeller. Projektet innefattar konstruktion, inköp, dokumentation, test och 
utvärdering. En del i projektet är att utvärdera ett nytt CAD system för kretskortskonstruktion. 
Enligt framtagen kravspecifikation konstrueras ett signalkonditionerande kort som förstärker, 
balanserar och filtrerar insamlad signal samt ett processorkort som digitaliserar och skickar 
konditionerad signal trådlöst till mottagande del.  
 
Prototypen som projektet resulterar i, uppfyller de krav och specifikationer som FOI hade på 
det nya systemet, dvs. analog signalkonditionering, digitalisering och tvåvägskommunikation. 
Systemet har med sin enkla funktion påvisat att lösningen är realiserbar och att den fungerar. 
Det finns en stor potential i att vidareutveckla lösningen, för att få systemet mer anpassat efter 
de krav en praktisk användare ställer.   
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver problemet, utförandet samt resultatet av ett examensarbete utfört 
inom civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign på Linköpings universitet, Campus 
Norrköping. Projektet är utfört på FOI, på avdelningen Flygteknik i Bromma under perioden 
september 2004 till maj 2005.  

1.1 Bakgrund 
FOI är ett av landets största forskningsinstitut med inriktning på forskning och utveckling för 
försvarsmaktens behov, men även uppdrag från civila kunder genomförs. På avdelningen 
Systemteknik bedrivs forskning kring flygande farkoster där de experimentella försöken 
bedrivs i vindtunnlarna på institutionen Experimentell Aerodynamik. I vindtunnlarna 
monteras hela eller delar av olika modeller in för att undersöka strömningsförhållanden, 
krafter och moment. Under experimentet genomförs stora mätningar med många mätkanaler, 
främst bestående av givare som mäter laster och tryckfördelning på modellen. Kraven på 
antalet givare ökar, men då utrymmet för kablage i modellerna är begränsat är dessa krav 
svåra att uppnå. I framtiden kommer även mätningar på roterande föremål att vara önskvärt.  

1.2 Problem 
Ett system för överföring av analoga mätsignaler ska utformas för att ersätta dagens 
traditionella mätsystem. Arbetet omfattar hela arbetsprocessen, från problemformulering till 
försök med prototyputrustning i ett vindtunneltest. Viktiga aspekter att ta hänsyn till under 
både den förstudie som genomförs och arbetets gång är signalkonditionering av 
mätsignalerna, signalintegritet, AD-omvandling och överföringskapacitet. Problemet delas 
upp i problemformulering med kravspecifikation, systemdesign, marknadsstudie, 
konstruktion, inköp, tillverkning av prototyputrustning, testning och verifiering samt provning 
och utvärdering.  
 
Ytterligare en del i projektet blir att utvärdera ett nytt PC baserat CAD system för 
kretskortstillverkning, då FOI idag använder ett MAC baserat system. Programmet som 
används i projektet heter CADint och är tänkt att ersätta dagens befintliga CAD system.  

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett trådlöst prototypsystem för överföring av 
mätdata. Prototypen ska anpassad för låghastighetstunneln, LT1 i Bromma. Det primära målet 
är att systemet ska uppfylla de ’skall’ krav som finns i den ställda kravspecifikationen, se 
kravspecifikationen i kapitel 1.5 nedan. Det sekundära målet är att uppfylla de ’bör’ krav som 
finns specificerade i kravspecifikationen. 
 
Effektmålet av detta arbete är ett system som på sikt ska komma att komplettera det 
mätdatainsamlingssystem som FOI idag använder samt att bygga upp en kunskapsbas för 
vidareutveckling av trådlösa mätdatainsamlingssystem. 

1.4 Syfte 
Examensarbetets syfte är att ge bättre teoretiska och praktiska kunskaper om trådlösa tekniker, 
analog och digital elektronik, samt de olika verktyg som finns för utveckling och konstruktion 
av sammansatta elektroniksystem. Utöver detta syftar arbetet till att ge förståelse och kunskap 
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om hur projekt löses genom integration av kunskap, informationsinhämtning samt praktik 
genom att konstruera ett trådlöst mätdatasystem. 

1.5 Kravspecifikation 
Tillsammans med FOI arbetas en kravspecifikation för projektet fram. Specifikationen 
innehåller krav på såväl allmänna behov som på mer specifika delar av systemet. 
Kravspecifikationen kan delas in i en analog signalkonditionerande del, en AD-omvandlande 
del samt en kommunikationsdel.  
 
Allmänt; 

 Systemet ska ha en räckvidd på 10m 
 Systemet ska ha 8 kanaler med analoga ingångar 
 Alla kanaler ska ha samma typ av signalkonditionering 
 Systemet ska matas externt med ±15V DC, via nätdrift 
 Systemet ska ha en resetfunktion 
 Shuntkalibrering ska på kommando kunna utföras på alla kanaler samtidigt 
 Då bryggor ska användas, ska endast fullbryggor användas 
 Systemet ska ha en statusindikator 

Signalkonditionering; 
 Systemet ska tillhandahålla valbar bryggmatning per kanal med stegen 0, 2, 5 och 10V 

DC 
 Förstärkning mellan 1-10 000 ggr  
 Använd ett anti-aliasing filter av typen 4-poligt Butterworth 
 Filtret ska ha gränsfrekvens på 100Hz 
 Balansering 

o Skallkrav; Systemet ska ha en manuell inställning av balansen. 
o Börkrav; Systemets balans bör styras mjukvarumässigt av mottagande PC 

 Förstärkning 
o Skallkrav; Systemet ska ha en manuell inställning av förstärkningen med hjälp 

av fasta lägen 
o Börkrav; Systemets förstärkning bör ställas mjukvarumässigt av mottagande 

PC 
AD-omvandlare; 

 Samplingsfrekvensen fS=10f, där f är inkommande signals frekvens 
 Upplösningen i systemets AD-omvandlare ska vara på 16 bitar 
 Systemet ska ha en tidsangivelse (ca. 1µs upplösning) för signaler från givarna för 

synkronisering med yttre system 
Kommunikation; 

 Tvåvägskommunikation mellan sändare och mottagare.  

1.6 Systemspecifikation 
Utifrån kravspecifikationen sätts en systemspecifikation ihop. Systemspecifikationen 
åskådliggör mer vilka delar projektet är tänkt att innehålla, samt hur de olika delarna förhåller 
sig till varandra. Systemspecifikationen visas i figur 1.1. Längst till vänster i bild visas de 
givare som ska sitta på modellen. Signalerna från givarna ska sen förstärkas, filtreras samt 
balanseras innan de serialiseras i en multiplexer. De analoga värdena digitaliseras för att 
sedan sändas med en radioenhet. AD-omvandlaren och radioenheten styrs av en 
mikrokontroller. På den mottagande sidan ska därefter de digitala mätvärdena tas emot och 
utvärderas. 
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Figur 1.1:  Systemspecifikation 
 

1.7 Struktur av rapport 
Syftet med rapporten är att arbetets struktur ska presenteras. Inledningsvis i projektet 
genomförs en litteraturstudie, framförallt på vilka överföringsmetoder som kan vara aktuella, 
men också om olika filter, AD-omvandlare och mikrokontroller. Arbetet fortlöper sen med 
konstruktion av de båda mönsterkorten, inköp av komponenter samt montering. Parallellt med 
detta utvecklas mjukvarudelarna för projektet. Sist testas och utvärderades projektet och 
prototypens resultat. Rapportens uppdelning ser ut som följer: 
 

 Kapitel 1, Inledning, men syfte mål och problemformulering 
 Kapitel 2, Teori, med de största och mest omfattade delarna i projektet 
 Kapitel 3, Utförande 
 Kapitel 4, Test och utvärdering 
 Kapitel 5, Resultat 
 Kapitel 6, Slutsats 
 Kapitel 7, Rekommendationer för fortsatt arbete 
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2 Teori 
Detta kapitel innehåller teori om de delar som är tänkt att ingå i systemet. Teorierna för de 
olika bitarna är inte fördjupande, utan är tänkt att ge en snabb blick av hur den aktuella delen 
är uppbyggd samt vilka andra möjligheter det ev. finns att välja på. Här beskrivs bla. AD-
omvandlare, olika filteruppbyggnader, olika överföringsmetoder samt hur mikrokontroller är 
uppbyggda.  

2.1 AD-omvandlare 
Oberoende av vilken arkitektur AD-omvandlaren är uppbyggd av, har den alltid några 
specifikationer som är av intresse. Det är AD-omvandlarens upplösning, linjäritet samt dess 
överföringshastighet. 
 
En AD-omvandlares upplösning är definierad av hur många steg som dess spänning på 
ingången är uppdelad i. För en AD-omvandlare med en upplösning på 16 bitar, kommer 
insignalen att bli uppdelad i 216=65536 steg. Med ett område för referensspänningen på 5V 
kommer varje bit vara värd 5/65536=76,29µV. Att öka upplösningen eller att minska 
referensspänningen kommer minska spänningen på varje bit, dvs. en noggrannare AD-
omvandlare konstrueras. Men för att bibehålla dess noggrannhet och stabilitet får inte 
spänningsvärdet på varje bit vara mindre än de störningar som finns i systemet.  
 
Idealt sett, så borde varje bit vara lika mycket värd, med då det förekommer vissa skillnader i 
de olika stegen i AD-omvandlaren, uppträder en viss olinjäritet i AD-omvandlaren.  
 
En AD-omvandlares överföringshastighet är den maximala hastigheten som en AD-
omvandlare kan lägga sitt omvandlade data på utgången.  
 
På ingången av varje AD-omvandlare sitter en Sample/Hold krets som håller det analoga 
värdet medan det blir digitaliserat av omvandlaren. Detta är av stor betydelse då AD-
omvandlaren har flera kanaler på ingången. De analoga värdena samplas då i samma 
tidsperspektiv och är direkt jämförbara med varandra. AD-omvandlarens Sample/Hold tid är 
den omvandlingstid som behövs för att läsa in ett värde, digitalisera samt släppa det inlästa 
värdet.  

[11] 

2.1.1 Olika AD-omvandlare 
Vid val av AD-omvandlare finns det många att välja på, där de fyra mest förekommande är 
Successive Approximation Register (SAR), Delta Sigma (∆Σ), Flash och Pipelined.  
 
SAR representerar majoriteten av de AD-omvandlare som finns på marknaden för medium till 
hög upplösning. Upplösningen på AD-omvandlarna ligger på 8 till 18 bitar och SAR har en 
samplingshastighet upp till 5Msps.  
 
I figur 2.1 nedan, beskrivs arkitekturen på en SAR AD-omvandlare. Ett analogt värde 
kommer in, sparas kvar i Sample/Hold kretsen. Samtidigt implementeras den binära 
algoritmen som insignalen ska jämföras med. Den största biten (MSB) i det ’N’ stora registret 
sätts till ’1’. Algoritmen har nu ett värde som ligger mitt i skalan och detta kommer att sättas 
till VREF/2, som överförs till värdet på utgången av DA-omvandlaren (VDAC). VREF är den 
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referensspänning som läggs på AD-omvandlaren. Insignalen jämförs nu med VDAC för att se 
om VIN är större än VDAC, vilket gör att MSB i registret bibehåller sitt värde ’1’. Skulle VIN 
vara mindre än VREF, sätts MSB till ’0’.  
 

 
Figur 2.1: Arkitekturen för en SAR AD-omvandlare. 
 
Jämförelsen efter är beroende av vad den första resulterar i. Skulle VIN>VREF/2, blir nästa 
jämförelse med ¾*VREF, medan om VIN<VREF/2 blir nästa jämförelse med VREF/4. 
Upplösningen på AD-omvandlaren styrs av hur många jämförelser som görs.  
 
En Flash AD-omvandlare är uppbyggd av en mängd komparatorer. För en omvandlare på N 
bitar behövs 2N-1 komparatorer. Varje komparator behöver bara tillhandahålla rätt 
förstärkning, de behöver inte vara linjära eller noggranna. Detta gör att Flash AD-omvandlare, 
med dess arkitektur, är den snabbaste AD-omvandlare som finns ute på marknaden. 
Omvandlingshastigheten kan uppgå till 1,5Gsps. Nackdelen med Flash är dess 
effektförbrukning och storlek. Jämfört med SAR är dessa faktorer betydligt försämrade. Flash 
är mest förekommande som 8-bitars omvandlare, 10-bitars omvandlare  
går att hitta, medan 12-bitars och över är helt uteslutna på marknaden.  
 
En pipelined AD-omvandlare har fått sitt namn efter att den arbetar i en parallell struktur. 
Jämfört med SAR kan den utföra omvandlingen på flera bitar samtidigt. Parallellismen ökar 
den totala överföringshastigheten, men på bekostnad av dess effektförbrukning samt dess 
latens för varje omvandling. Har en pipelined AD-omvandlare tre steg, kommer latensen för 
varje omvandling vara tre klockcykler, som visas i figur 2.2 nedan. En SAR däremot, har 
alltid bara en klockcykel latens.  
 

 
Figur 2.2: Latens för en pipelined AD-omvandlare. 
 
Eftersom komparatorerna i en pipelined AD-omvandlare består av Flash AD-omvandlare, 
måste omvandlaren innehålla sk. digital feljustering för att korrigera till de fel som finns i 
varje omvandlingssteg. En SAR har noggrannare komparatorer och tar därför upp mindre 
plats på kiselytan än vad en pipelined AD-omvandlare gör.  
 
En Delta Sigma omvandlare är en översamplande omvandlare och har en begränsad 
bandbredd. Trots att utvecklingen har gått framåt och de Delta Sigma som finns har 
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vidareutvecklats finns det än idag ingen omvandlare som har en bandbredd på mer än någon 
MHz. Mycket på grund av dess långsamhet, är Delta Sigma omvandlarna betydligt 
noggrannare än någon av de tidigare nämnda. En signal samplas minst 16 gånger för att uppnå 
den noggrannheten. Omvandlaren behöver ingen speciell trimning, den behöver inget anti-
vikningsfilter då dess samplingshastighet är högre än dess bandbredd. Mer om vikning och 
anti-vikningsfilter beskrivs nedan. Eftersom omvandlaren översamplar signalen, tenderar 
Delta Sigma till att ta ut de störningar som finns i systemet. Precis som pipelined AD-
omvandlare, så tar Delta Sigma upp mer plats på kiselytan jämfört med SAR.  

[17] 

2.1.2 Nyquist kriteriet och frekvensvikning 
Nyquist kriteriet är definierad som halva samplingsfrekvensen (fS). Nyquistfrekvensen 
(fNYQUIST) anger den maximala frekvensen som får innehålla data. Förekommer data på en 
frekvens över fNYQUIST, kan sk. aliasing eller vikning, förekomma.  
 
Aliasing är ett samplingsfenomen som resulterar i stora fel i resultatet samt en minskad 
noggrannhet av det insamlade datat, i exempelvis en AD-omvandlare. Vikning förekommer 
när signalen på ingången har frekvenser som ligger på eller över halva samplingsfrekvensen, 
dvs. Nyquistfrekvensen. Om inte signalen är tillräckligt bandbreddsbegränsad kommer de 
signaler som ligger över Nyquistfrekvensen att vikas ner och bilda en insignal på en lägre 
frekvens. Detta illustreras i figur 2.3 nedan.  
 

 
Figur 2.3: Aliasing.  

[16] 
 
Eftersom det förekommer data i den inkommande signalen som ligger över fNYQUIST, fT, 
kommer denna speglas ner över fNYQUIST och förekomma i insignalen som fT’, dvs. en felaktig 
insignal.  
 
I stort sett finns det två sätt att få bort vikningar. Det första är att sampla signalen med en 
samplingsfrekvens som är minst dubbelt så stor som fNYQUIST. I praktiken räcker det ofta inte 
till att sampla med dubbla fNYQUIST, utan att sampla mellan fem och tio gånger fNYQUIST brukar 
ofta vara nödvändigt. Ett annat sätt är att innan signalen samplas, filtrera bort de signaler som 
förekommer över fNYQUIST, dvs. ett anti-aliasingfilter konstrueras.  

[5, 15] 

2.1.3 Differential eller single ended 
Vanligtvis när en AD-omvandlare väljs, kan “single ended” (SE) eller “differential ended” 
(DE) väljas. Kort går det att beskriva skillnaden som att SE är billigare, men kan orsaka 
problem då det finns potentiella skillnader i jordplanet. 
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I en SE konfiguration, har signalerna som ligger på ingångarna en referensspänning till jord. 
Detta är fullt tillräckligt då signalerna är högnivåsignaler, då de differentiella skillnaderna i 
jordplanet inte är av betydelse i jämförelse med signalerna. Skulle potentialen i jordplanet 
ändras, skulle detta dock medföra att en felaktig ström börjar gå genom jordledarna, även känt 
som jordloopar.  
 
I en DE konfiguration är istället signalerna kopplade till signalingången med både positiv och 
negativ signal. Skulle det i en DE uppstå jordloopar, skulle skillnaderna påverka båda 
ingångarna och skulle kunna elimineras som vanliga common mode (CM) störningar. Detta 
medför att DE konfiguration är mer lämpad för lågnivåsignaler. Precis som nämndes ovan, så 
är nackdelen med DE att de är dyrare. För en AD-omvandlare med 8 ingångar, behövs bara en 
krets för SE konfiguration, medan det behövs två kretsar för en DE konfiguration. Skillnaden 
mellan de olika konfigurationerna visas i figur 2.4 nedan. 

[18] 
 

 
Figur 2.4: Single ended och differentiell ingång på en AD-omvandlare.  

 [25] 

2.1.4 Bipolär eller CMOS teknologi 
Bipolär och CMOS teknologi är de två elementära uppbyggnadsprocesser som finns vid 
tillverkning av integrerade kretsar (IC) och då även AD-omvandlare.  
 
CMOS teknologin är uppbyggd av MOSFETs. Den bipolära teknologin är istället uppbyggd 
av halvledartransistorer av npn- och pnp- typ. Den bipolära tillverkningsprocessen kräver mer 
steg, vilket gör den mer tillämpbar för högpresterande analog elektronik. CMOS är mer 
tillämpbar vid lågpresterande analog elektronik samt digitala tillämpningar. 

[9] 

2.2 Filterteori 
Om ett idealt lågpassfilter skulle designas enligt teorin, skulle det släppa igenom alla 
frekvenser upp till en viss brytfrekvens. För signaler som ligger på frekvenser högre än 
brytfrekvensen skulle filtret dämpa. Men för att skapa ett filter som passar bäst för den 
aktuella applikationen, måste olika parametrar prioriteras bort för att istället kunna fokusera 
på andra.  

2.2.1 Filtertyper 
De tre vanligaste filtertyperna är Butterworth, Chebyshev och Bessel.  
 
Butterworthfilter är det filter som har maximalt plan amplitudkaraktäristik, i passbandet finns 
det inget rippel. Detta visas i figur 2.5 nedan. Detta innebär att Butterworth filtret ger den 
bästa passbandsapproximationen och är optimalt för ett filter där förstärkningen är en viktig 
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parameter. Generellt är Butterworth det filter som passar bäst i de flesta situationer. 
Nackdelen med Butterworthfiltret är dess dåliga pulssvar, vilket visas genom en del översläng 
samt ringningar. En jämförelse mellan amplitudkaraktäristikerna för Butterworth, Chebyshev 
och Bessel visas i figur 2.6.  
 
 

 
Figur 2.5: Amplitudkaraktäristiken för ett Butterworth filter.  

[10] 

 
Figur 2.6: Amplitudkaraktäristiken för de tre vanligaste filtren, Butterworth, Bessel och Chebyshev. 

[26] 
 
Chebyshevfilten har betydligt mer rippel i passbandet, men istället ett betydligt smalare 
övergångsband. Detta kan ses i figur 2.7 nedan, där två olika ordningar av filtret visas. Mer 
om olika ordningar av filter återkommer senare i kapitel 2.2.4. Detta filter används mer när 
tiden är en betydande faktor. Nackdelen med filtret är att Chebyshev har betydande mer 
ringningar i dess pulssvar, jämfört med Butterworth.  
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Figur 2.7: Amplitudkaraktäristen för ett Chebyshev filter av tredje och fjärde ordningen. 
 
 
Medan både Butterworthfilter och Chebyshevfilter är bra approximationer till ett idealt 
lågpassfilter, i olika applikationer, har Besselfiltrena bättre faskaraktäristikegenskaper, dvs. 
ingen tidsfördröjning eller grupplöptid. Detta innebär att de har en linjär fasrespons och en 
utmärkt impulsåtergivning. Detta är på bekostnad av dess platta amplitudkaraktäristik i 
passbandet samt bredden på övergångsbandet. Amplitudkaraktäristik och tidsförskjutning för 
Bessel, jämfört med Butterworth och Chebyshev, visas i figur 2.8.  
 

 
Figur 2.8: Amplitudkaraktäristik samt tidsförskjutning av signalen för ett Besselfilter.  

[10] 

2.2.2 Sallen-Key och MFB 
Vid uppbyggnaden av filter är det två olika arkitekturer som vanligtvis brukar tillämpas, ”The 
Multiple Feedback” (MFB) och Sallen-Key. MFB används då filtret måste försäkras om att 
det inte får påverkas av variationer i komponenterna. Sallen-Key används då istället när 
noggrannheten på förstärkningen är av betydelse.  

[27] 
 
En annan skillnad på Sallen-Key och MFB arkitekturen är dess Q-värde. En Sallen-Key 
arkitektur har ett lågt Q-värde. Då även förstärkningen i en krets är beroende av kretsens Q-
värde, medför detta att kretsar med krav på högre förstärkning inte rekommenderas att byggas 
med Sallen-Key arkitektur. MFB arkitekturen har däremot aningen högre Q-värde, vilket 
också medför en högre förstärkning. Mer om filtrets Q-värde beskrivs nedan.  

[12] 

2.2.3 Q-värde 
För att mäta och jämföra olika filter används ofta en kvalitetsfaktor Q. Q är ett mått på 
förhållandet mellan hur mycket energi som lagras jämfört med hur mycket energi som 
försvinner vid resonansfrekvensen. Enkelt sett kan det också ses som att ju högre Q-värde ett 
filter har, desto brantare är filtret. Genom att undersöka polernas placering kan ett filters Q-
värde bestämmas, ju närmre polerna ligger jω-axeln desto högre Q-värde har filtret. Vid lägre 
Q-värde ligger polerna längre ifrån jω-axeln. Teoretiskt sett är ett filter stabilt så länge som 
polerna ligger i vänstra halvplanet, dvs. på vänster sida om den imaginära sidan.  

[12] 

2.2.4 Högre ordningens filter 
För att skapa ett brantare filter, ökas ordningen på filtret. En jämförelse mellan olika 
ordningstal kan ses i figur 2.9. 
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Figur 2.9: Ett filters branthet vid olika ordningstal, n.  

[23] 
 
För att skapa ett högre ordningens filter, kaskadkopplas andra ordningens filter i olika steg. 
För varje ordning (n) av filtret som behövs, kaskadkopplas n/2 steg. Detta illustreras i figur 
2.10 och 2.11 för jämn respektive ojämn ordning.  
 

 
Figur 2.10: Kaskadkopplade steg för att skapa ett högre ordningens filter av jämn ordning.   
 
Skulle ett ojämnt filter behöva byggas upp, placeras en reell pol innan de kaskadkopplade 
filterstegen. 
 

 
Figur 2.11: Kaskadkopplade steg för att skapa ett högre ordningens filter av ojämn ordning.  
 
Teoretiskt sett spelar det ingen roll i vilken ordning stegen kommer, men för att undvika att 
filtret i något led går in i ett saturerat tillstånd, placeras stegen så att det steget med lägst Q-
värde hamnar vid ingången och sen att Q-värdet ökar ju längre mot utgången det 
kaskadkopplade steget ligger.  

[24] 

2.2.5 Spänningsföljare 
Sallen-Key arkitektur är att föredra då en förstärkare med ’unity gain’ används, dvs. då en 
operationsförstärkare (OP) används som en buffer eller spänningsföljare. Detta är helt enkelt 
därför att OP-förstärkaren är den del som bidrar till att förstärkningen ett erhålls i kretsen, till 
skillnad från MFB, där två parallella motstånd bestämmer förstärkningen.  
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[27] 

2.3 4-poligt Butterworth 
För att konstruera ett 4-poligt Butterworth filter, kaskadkopplas två block av andra ordningen. 
Överföringsfunktionen för ett 4-poligt Butterworth är given av: 
      

 
 
De två stegen har olika Q-värden, där steget med högre Q-värde har en karaktäristik av ett 
brant filter men med översläng. Det steg som har ett mindre Q-värde bidrar med en del som 
inte är lika brant, men inte heller med någon översläng. Detta visas i figur 2.12 nedan.  
 

 
Figur 2.12: Överföringsfunktionen för de två stegen i ett Butterworth filter av fjärde ordningen.  
 
Eftersom dessa två steg skapar det slutgiltiga 4-poliga filtret, kommer dess 
överföringsfunktion bli en produkt av de två stegens separata överföringsfunktioner, se figur 
2.13 nedan.  
 

 
Figur 2.13: Överföringsfunktionen för ett Butterworth filter av fjärde ordningen.  

[6] 
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För att få ut filtrets polställen, sätts nämnaren till noll och de två polynomen löses var för sig. 
Dess poler visas i tabell 2.1 nedan. Ett 4-poligt Butterworth filter har inga nollställen.  
 
 
Tabell 2.1: Polerna i ett 4-poligt Butterworth. 
Kvadratiskt uttryck Poler (a±jb) 

s2+1,8478s+1 -0.9239 ± j0.3827 
s2 + 0.7654s + 1 -0.3827 ± j0.9239 

[14] 
 
För att åskådliggöra polerna mer grafiskt, placeras de ut i enhetscirkeln, som visas i figur 
2.14. Att alla poler ligger i vänster halvplan, visar att filtret är stabilt. De poler som ligger 
närmast jω-axeln representerar det steget som har högst Q-värdet, då högre Q-värde ger ett 
mer instabilt filter och polerna hamnar nära jω-axeln. Men eftersom alla poler ligger på 
samma avstånd från origo har de samma ω0.  
 

 
Figur 2.14: Ett poldiagram för att fyrpoligt Butterworth lågpassfilter.  

[13] 
 
Ett 4-poligt Butterworth har ett frekvenssvar som avtar med 80dB per dekad. På så sätt är det 
lätt att kontrollera att det designade filtret fungerar som det ska. Som nämnt innan, ju högre 
ordning filtret har, desto brantare är filtret. Men en nackdel med högre ordningens filter är att 
tidsfördröjningen ökar med ökad ordning. I figur 2.15 nedan, visas frekvenssvaret för ett 
4-poligt Butterworth samt hur tidsfördröjningen ändras med frekvensen.  
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Figur 2.15: Amplitudkaraktäristiken och tidsfördröjningen för ett 4-poligt Butterworth.  
 
 
Som nämndes i stycket innan om Butterworthfiltren i allmänhet, är en av nackdelarna med 
Butterworth att en del översläng och ringning kan förekomma i stegsvaret. Normalt sett är 
storleksordningen på dessa överslängar och ringningar som visas i figur 2.16 nedan, dvs. en 
översläng på 12-15% och ringningar på 3-5%. 
 

 
Figur 2.16: Stegsvaret för ett 4-poligt Butterworth.  

[8] 

2.4 Överföringsmetoder 
Många olika frågeställningar vägs in då överföringstekniker ska utvärderas. De som väger 
tyngst initialt är bandbredd och säkerhet. En kort presentation av respektive teknik görs nedan 
i syfte att motivera val av teknik. Avsikten är således inte att ge en fullständig insyn i 
respektive teknik. Överföringsmetoder som undersökts bygger på radioteknik och jobbar i de 
s.k. ISM-banden. ISM-banden definieras av Internationella Teleunionen, 
telekommunikationsfrågor (ITU-T) och vanliga band är 433, 863, 915 och 2400 MHz. Dock 
innebär användandet av dessa frekvensband att lokala regler följs gällande effekt etc. I 
Sverige innebär detta att den valda sändaren kan användas utan särskilt tillstånd, om den 
uppfyller Svenska Post- och Telestyrelsen (PTSFS) föreskrifter ”PTSFS 2004:8 – Föreskrifter 
om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare”. Denna föreskrift hänvisar till ETS 
(European Telecommunication Standard) 300 328 i paragraf 5, 13 stycket. Här finns bland 
annat begränsningar när det gäller uteffekt på sändaren samt vilka frekvensband som får 
upptas.  

[22] 
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Gemensamt för överföringsmetoder som jobbar på ovannämnda frekvenser är att de använder 
sig av olika modulationsmetoder.  För att en digital signal ska kunna sändas trådlöst måste 
den först konverteras till en analog signal. Detta kallas för modulering och det finns flera 
olika metoder för detta men gemensamt för samtliga moduleringsmetoder är att de ligger på 
en bärfrekvens (fC). 
 
Vanligt förekommande modulationsmetoder är amplitudmodulering (ASK), 
frekvensmodulering (FSK) samt fasmodulering (PSK). Vid ASK modulerar informationen 
bärvågens amplitud, vid FSK modulerar den bärvågens frekvens och vid PSK modulerar den 
bärvågens fas. Exempel på hur dessa modulationer kan se ut, visas i figur 2.17 nedan. Figuren 
visar resultatet av bitsekvensen  1 1 0 1, där bittiden (Tb) är normerad till en tidsenhet. 
 

 
Figur 2.17: Bitsekvens 1 1 0 1. 
 
För ASK gäller tydligt att 1 ger bärvåg till och 0 ger bärvåg från. 
 
För FSK gäller att 1 och 0 representeras av två olika frekvenser, valda så att antalet perioder 
som ryms under en bittid är ett heltal. Detta kan se på bit ett resp. två i exemplet för FSK 
ovan.  
 
Slutligen för PSK betyder övergång från 0 till 1 eller 1 till 0, ger ett fassprång på 1800 eller π 
radianer. 
 
I exemplet ovan utnyttjas bara två symboler som vardera motsvarar en bit, dvs. Tb och 
symboltid (Ts) är identiska. 
 

• För ASK två amplituder, exempelvis 0 och A 
• För FSK två frekvenser, f1 och f2 
• För PSK två faslägen med inbördes avstånd 1800 
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Det finns många versioner av de ovanstående moduleringsmetoderna. Ett exempel är multipel 
frekvensmodulering (MFSK) som är en variant av FSK, där exempelvis åtta olika frekvenser 
kan representera bitföljden 000 till 111. Detta innebär att tre bitar per signalelement kan 
skickas istället för en bit per signalelement. Följden blir att bandbredden ökar och således 
datahastigheten. 

[3] 

2.4.1 ISM banden 433, 863, 868 MHz 
De flesta radiomoduler på marknaden som använder sig av dessa frekvensband, är begränsade 
i bandbredd till ca. 115,2 kbps vilket är en nackdel. Förutom att bandbredden är relativt smal 
så finns oftast inga inbyggda protokoll med felkontroll eller kryptering av information. 
Urvalet av olika kretsar är dock stort och nästan samtliga använder någon form av FSK eller 
ASK modulering. 

[3] 

2.4.2 ISM bandet 2,4 GHz 
I bandet 2,4GHz finns det förutom radiokretsar utan inbyggda protokoll, även radiokretsar 
som har inbyggda protokoll och följer vissa standarder. IEEE (Institute for Electric and 
Electronic Engineers) beskriver i 2,4GHz bandet standarderna Bluetooth (802.15.1), Wireless 
Fidelity som är mer känt som WiFi (802.11.x) samt 802.15.4, under vilken tekniken ZigBee 
ligger. Samtliga av dessa standarder använder färdiga protokoll, som gör kryptering och 
kontroll av skickade datapaket enkel. 

[3] 

2.4.3 Bluetooth ver.1.1 (802.15.1) 
Bluetooth arbetar i området 2,4-2,485GHz, där 79 kanaler delar på bandbredden 85MHz. Med 
en slumpvis genererad kanalhoppningsmetod, så tas en ny kanal i bruk varje 625µs. Detta 
minskar risken avsevärt att hamna på en frekvens där annan trafik pågår, eftersom 2,4GHz 
bandet används flitigt av även andra tekniker. 
 
Den teoretiska hastigheten mellan Bluetooth moduler av ver.1.1 är 1Mbps, men den faktiska 
ligger runt 723,1 kbps på grund av felkodningar och paritetsbitar.  
 
Bluetooth använder sig av Gaussian FSK (GFSK), snarlik med FSK. Innan signalen når FSK 
modulatorn, så passerar de ett Gaussfilter. Implementeringen innebär att binär 1 ger en positiv 
frekvensdeviation (fC+fD) där fC som känt är bärvågens frekvens och fD är 
frekvensdeviationen. En binär 0 ger en negativ frekvensdeviation (fC-fD). Med GFSK så sker 
övergången mellan frekvenserna långsamt, vilket ökar spektraleffektiviteten. 
 
Gällande säkerhet så tillåter 802.15.1 tre olika säkerhetsnivåer, där den högsta nivån bygger 
på en algoritm som tas fram när två Bluetooth enheter kommunicerar för första gången. I och 
med att PIN koder måste användas för att skapa kontakt, så skapas länknycklar mellan dessa 
två enheter som används för kryptering av information som sänds emellan dessa två enheter.  
 
802.15.1 är mer utvecklad än 802.15.4 och fler aktörer finns på marknaden. Protokoll är 
tillhandahållna i de flesta radiomoduler och oftast finns standardiserade, seriella gränssnitt för 
kommunikation med exempelvis mikrokontroller, på dessa radiomoduler. Ett av 
användningsområdena som Bluetooth är avsett för är kabelersättning, vilket också gör att 
många leverantörer kan lämna helhetslösningar beträffande mottagare och sändare. 
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Priset är även lägre, mestadels för att utbudet är stort när det gäller radiomoduler som 
uppfyller 802.15.1 standarden. De flesta Bluetooth moduler har även en sändande effekt som 
ligger precis vid den godkända gränsen för nyttjande av det fria ISM bandet utan speciella 
tillstånd. En nackdel som kan komma att spela in är att 2,4GHz bandet som Bluetooth 
moduler jobbar på, kan störa annan utrustning. 

[3, 19] 

2.4.4 802.15.4  
Under standarden 802.15.4 ligger ZigBee som kommit upp som ett kostnadseffektivt 
alternativ till Bluetooth. ZigBee jobbar i banden 868 MHz (20 kbps) och 915MHz (40 kbps) 
samt 2,4GHz (250 kbps). Modulationsformen för frekvensen 2,4GHz är sk. offset quadrature 
fasmodulering (O-QPSK). En intressant detalj med 802.15.4 är att standarden använder sig av 
16 kanaler att sända på. Sändning är adaptiv, dvs. om en kanals frekvens är upptagen så sänds 
data på en annan kanal.  
 
Tekniken lanseras som energisnål och billig för att just kunna användas till trådlösa nätverk 
med låga datahastigheter och många billiga radiomoduler. En stor nackdel är dock att 
tekniken är ny och endast ett fåtal aktörer finns på marknaden. Till detta kommer att de flesta 
radiomoduler inte kommer med någon mjukvara, sk stack, som behövs för att kommunicera 
enligt protokollet.  

[19] 

2.4.5 802.11 a, b, g  
Under den gemensamma benämningen 802.11 finns en rad olika versioner av vad som kallas 
Wireless LAN (WLAN). Nedan visas kort information om skillnaderna mellan de olika 
teknikerna. Innan benämndes 802.11a endast som WiFi, men detta uttryck expanderades av 
WiFi alliansen att omfatta samtliga nedanstående tekniker. 
 

• 802.11 – tillhör de första definitionerna för WLAN och tillhandahåller 1-2Mbps i 
2,4GHz bandet. Modulationsformerna är frekvenshoppning (FHSS) och 
sekvensspridning (DSSS). Här finns också en definition av en infraröd 
överföringsteknik. 

 
• 802.11a – en utveckling av 802.11a som tillhör 802.11 standarden och tillhandahåller 

upp till 54Mbps. Jobbar på 5GHz bandet. 
 
• 802.11b som också är refererad till som 802.11 High Rate – en utökning av 802.11 

som tillhandahåller 11Mbps, med möjligheter till 5,5, 2 och 1Mbps i 2.4GHz bandet. 
802.11b använder endast modulationsformen DSSS. 802.11b blev 1999 ett alternativ 
till 802.11 standarden, vilket tillåter enkel trådlös kompabilitet till Ethernet och 
TCP/IP.  

Nackdelar med 802.11x standarder är att få leverantörer kan leverera till lågt pris, samtidigt 
som utbudet på små inbyggnadsmoduler, är begränsat. Kanalhoppningsschemat som bygger 
på FHSS schemat, betyder att i Europa byter 802.11 kanal 2,5 gånger per sekund, med 1MHz 
breda kanaler. Detta gör att tekniken lättare kan störa ut omkringliggande band samt lättare 
kan utsättas för störningar själv. Fördelar är bl.a. hög bandbredd och kompabilitet med annan 
utrustning. 

[3, 19] 
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2.5 Bluetooth, IEEE 802.15.1 
Bluetooth är en standard för trådlös kortdistanskommunikation samt trådlösa ad-hoc nätverk. 
Standarden var ursprungligen föreslagen och utvecklad av Ericsson, som påbörjade sina 
studier och utvärderingar redan 1994. Namnvalet Bluetooth härstammar ifrån 
vikingakonungen Harald Blåtand som fredligt enade de två skandinaviska kungadömena 
Danmark och Norge. Motsvarande skulle Bluetooth ena tele- och datakommunikation på ett 
smärtfritt sätt. 
 
Snart blev standarden accepterad av flera intressenter såsom Nokia, IBM, Toshiba och Intel 
som i februari 1998 bildade Bluetooth Special Interest Group (SIG). Denna grupp kontrollerar 
utvecklingen av standarden, samt utser vilka aktörer som ska få rätt att testa och godkänna 
produkter som ska få officiellt godkännande. SIG släppte den första färdiga specifikationen 
för standarden i juli 1999. 
 
Ett av de stora målen med SIG är att uppnå kompabilitet mellan olika tillverkares enheter, så 
länge samma profil används när dessa enheter kommunicerar. De olika profilerna är en del av 
Bluetooth standarden och varje enhet måste kontrolleras mot en eller flera profiler för att bli 
certifierad. Bluetooth arbetar i det licensfria frekvensspektrumet 2,4-2,48GHz, där 
kommunicerande enheter kan nå ca. 720 kbps enligt ver.1.1 av Bluetooth specifikationen. 
Detta spektrum har släppts fritt för många andra teknologier, däribland mikrovågsugnar samt 
olika varianter av den största standarden för trådlösa nätverk, IEEE 802.11. 
 
Detta ställer höga krav på 802.15.1 standarden att arbeta på ett sätt som inte stör andra 
teknologier, samt minimera risken för att själv störas ut av andra. 
 
Bluetooth har alltid inriktats mot att bli en standard som ska möjliggöra för utveckling av 
små, strömsnåla enheter utan att själva utvecklingskostnaden blir alltför hög. Ett mål som 
drivits länge är att få ner kostnaden för att implementera Bluetooth i en produkt till under 
5USD per enhet. 

[3, 19] 

2.5.1 Applikationsområden 
Ett av de vanligaste applikationsområdena för Bluetooth är kabelersättning, där 
kommunicerande enheter upprätthåller kontakt med varandra, trots att inte fri sikt (LOS) kan 
åstadkommas.  
 
Andra exempel är s.k. ad-hoc nätverk, där en Bluetooth enhet kan koppla sig till nätverket 
innehållande andra Bluetooth enheter på ett enkelt sätt så fort nätverket finns inom räckhåll. 

[3, 19] 

2.5.2 Protokoll arkitektur 
Bluetooth defineras som en arkitektur i olika lager, där det lägsta lagret motsvarar lägst 
abstraktionsnivå, se figur 2.18 nedan. Arkitekturen består av kärnprotokoll, kabelersättning- 
och telefonkontrollprotokoll samt anpassade protokoll. 
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Figur 2.18: Bluetooth stack. 

[19] 
 
Kärnprotokollen består av följande fem lager: 

• Radio: Specificerar användandet av frekvenshoppning, modulationsschema och 
sändningseffekt. 

• Basbandet: Bestämmer uppkoppling med piconets, adressering, paketformat, timing 
och effektbestämmelser. 

• Link manager protocol (LMP): Ansvarar för upprättande av fysiska kanaler mellan 
enheter samt säkerhet i form av kryptering av kommunikation och godkännande av 
enheter. 

• Host controller interface (HCI): Detta lager, även kallat transportlagret, sköter 
kommunikation mellan till exempel en värddator samt en Bluetooth enhet. De 
vanligaste. Olika varianter av HCI lagret finns specificerat och exempel på dessa är 
HCI UART, HCI USB. 

• Logical link protocol and adaption protocol (L2CAP): Anpassar protokoll från högre 
lager till basbandslagrets protokoll. 

• Service discovery protocol (SDP): Innehåller information om enheter, tillgängliga 
tjänster och karaktäristik gällande tillhandahållna tjänster. 

 
På detta finns ett kabelersättningsprotokoll (RFCOMM), som fungerar som en virtuell 
serieport. Denna profil används för att göra kabelersättningar så transparanta och enkla som 
möjligt. Detta innefattar även kontrollsignaler som skickas över basbandet. 
 
Bluetooth specificerar även ett telefonkontrollprotokoll (TCS BIN) som är ett bitorienterat 
protokoll som tar hand om röst- och datasamtal mellan Bluetooth enheter. 
 
De anpassade protokollen definieras i specifikationer som släppts av andra standardsättande 
organisationer, men innefattar ändå Bluetooth arkitekturen. Strategin för Bluetooth standarden 
är att använda standarder närhelst detta är möjligt och endast utveckla protokoll när detta är 
nödvändigt. Exempel på anpassade protokoll är: 
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• Point-to-point (PPP): Internet standard för att föra datagram över en punkt-till-punkt 
länk. 

• TCP/UDP/IP: TCP/IP innefattar en stor samling protokoll som definieras som Internet 
protokoll. Kompletteras av User datagram protocol (UDP) 

• OBEX: Objekt utbytesprotokoll, där exempel på tjänster som tillhandahålls är vCard 
och vCalender. Dessa används när användaren vill synkronisera sin mobiltelefon med 
en PC. 

[3, 19] 

2.5.3 Nätverkstopologier 
De olika nätverk som Bluetooth arbetar med kallas piconet och scatternet, se figur 2.19. Ett 
piconet består av en master och upp till sju slavar. Den enhet som fungerar som master, 
bestämmer hur kommunikationen ska ske. Masterenheten använder sin egen adress som 
parameter för att bestämma kanalval och fas för alla slavar på ett piconet. 
 
En enhet i ett piconet kan också fungera som en masterenhet eller slavenhet i ett annat piconet 
och genom sådan överlappning bildas ett så kallat scatternet. 
 

 
Figur 2.19: Två olika varianter av piconet (a och b), samt en variant av ett scatternet(c). 
 
I ett piconet finns det bara två stora lägen som Bluetooth enheter kan befinna sig i: 

• Standby: Utgångsläge, lågt effektförbrukande läge som enheten befinner sig innan 
uppkopplingsläge. 

• Connection: Enheten är uppkopplad mot ett nätverk. 
 
Innan en enhet kan koppla sig mot ett nätverk, så måste den först ta reda på vilka enheter som 
finns i dess räckvidd. Enheten sägs göra en inquiry, bestående av en inquiry acess code (IAC). 
Övriga enheter som står till förfogande i standby state, går då och då in i inquiry scan läge för 
att lyssna efter inquirys. Då enheterna fångar upp denna inquiry, går de i sin tur in i inquiry 
response state och returnerar ett paket innehållande dess frekvenshoppningssynkronisering 
(FHS), innehållande respektive enhets adress och klocka. När en enhet väl har svarat på en 
inquiry, så övergår denna enhet i page scan för att invänta en eventuell uppkoppling från 
förfrågande enhet. Om förfrågande enhet vill koppla upp mot en enhet som svarat med sin 
adress, så beräknas ett frekvenshoppningsschema av förfrågande enhet med hjälp av denna 
adress och på så sätt kan förfrågad enhet kontaktas på sitt eget frekvenshoppningsschema. 
Denna gång skickas en device access code (DAC) ut av förfrågande enhet till förfrågad enhet 
som svarar med samma DAC. Direkt därefter så svarar förfrågande enhet med sitt eget FHS 
paket, innehållande sin adress samt information om sin klocka. Informationen om klockan är 
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till för synkronisering till det nya frekvenshoppningsschemat som ska användas. Förfrågad 
enhet svarar än en gång som kvittens på detta och uppkoppling sker. 

[3] 

2.5.4 Säkerhet 
Säkerheten i Bluetooth specifikationen består av följande delar: 

• Autenticiering 
• Kryptering 
• Nyckelanvändning 

 
Säkerhetsalgoritmerna använder sig av följande fyra parametrar: 

• Enhets adress: Officiell 48-bitars adress 
• Hemlig autenticieringsnyckel: Hemlig nyckel på 128-bitar 
• Hemlig säkerhetsnyckel: Hemlig nyckel på 4 – 128 bitar 
• Slumpmässigt nummer: Slumpmässigt tal på 128-bitar 

 
Autenticieringen syftar till att säkerställa en enhets identitet. Förfarandet för detta görs genom 
att två enheter helt enkelt verifierar att båda har samma autenticieringsnyckel sedan tidigare. 
Kryptering görs för att skydda informationen som finns i datapaketet, den så kallade payload 
delen. Informationen krypteras med en 128-bitars krypteringsnyckel som båda enheter har 
tillgång till. 

[3] 

2.5.5 Radiospecifikation 
Bluetooth standarden specificerar tre stycken olika klasser av sändare beroende på vilken 
sändeffekt som används. 
 

• Klass 1: Effekt 100 mW (+20dBm) för maximal räckvidd, med en minimum 
sändeffekt på 1mW (0dBm). I denna klass är effektkontroll obligatorisk. Räckvidd är 
maximalt 10-100 m. 

• Klass 2: Effekt 2,4mW (+4dBm) maximalt, minimum 0,25 mW (-6dBm). 
Effektkontroll är frivillig. Räckvidd 0-10 m. 

• Klass 3: Lägsta sändareffekt. Vanlig sändeffekt är 1mW. Räckvidd 0-10 m. 
 
Bluetooth använder 2,4GHz bandet inom ISM-bandet. I det flesta länder är bandbredden 
tillräcklig för att definiera 79 fysiska kanaler med 1MHz bandbredd. Effektkontrollen används 
för att inte mer effekt från radiofrekvenserna (RF) än nödvändigt ska stråla ut. 
 
Modulationstekniken för Bluetooth är GFSK, där en binär 1 utgör en positiv 
frekvensavvikelse och en binär 0 utgör en negativ frekvensavvikelse. Minimal 
frekvensdeviation begränsas till 115kHz. 

[3] 

2.5.6 Basbandsspecifikation 
En masterenhet och en slavenhet kommunicerar på 79 olika kanaler med ca. 1MHz i 
bandbredd. Var och en av dessa kanaler används under 625µs innan byte till nästa kanal sker. 
Hur dessa kanaler väljs, bestäms genom ett frekvenshoppningsschema som tas fram med hjälp 
av masterenhetens 48-bitar långa Bluetooth adress (BD_ADRESS) samt dess klocka.  
 



 
21  

Frekvenshoppningschemat syftar till två saker: 
• Ökar motståndskraften mot interferens med andra sändningar 
• Multipel access till enheter som är samlokaliserade med andra enheter 

 
Mellan en masterenhet och en slavenhet kan det upprättas två olika länkar: 

• Synkron (SCO): Allokerar en fix bandbredd för punkt-till-punkt kommunikation 
mellan en masterenhet och en slavenhet. Paket återsänds ej. Används främst för att 
garantera en bandbredd för tidskritiska applikationer. Leverans kan ej garanteras. 

• Asynkron (ACL): Punkt-till-multipunkt länk mellan master och slavar i ett piconet. 
Paket kan återsändas. ACL –länkar bygger på paket-switchning, där leverans är 
garanterad men inte bandbredd. 

 
Strukturen för alla datapaket som skickas av Bluetooth enheter består av tre huvudsakliga fält: 

• Acess code: Används för timing mellan enheter, DC kompensation samt paging och 
inquiry 

• Header: Används för att identifiera pakettyper och bära information om protokollet 
• Payload: Innehåller data och även felkontroll 

 
Detta illustreras även i figur 2.20 nedan.  
 

AM_Addr TypePre-amble SYNC word Trailer Header error control L_ch F Length Data

72 54 0 till 2745

Access code Header Payload  
Figur 2.20: Format för alla Bluetooth paket. 

[3] 

2.6 Mixade signaler på ett PCB 
Två grundläggande begrepp som är kända vid design av kretskort med både analoga och 
digitala signaler är elektromagnetisk kompabilitet (EMC) och elektromagnetiska störningar 
(EMI). EMC är en utrustnings egenskap att fungera tillfredställande i sin elektromagnetiska 
miljö utan att på ett oacceptabelt sätt påverka eller påverkas av något i denna miljö. Då EMC 
råder, existerar inga störningsproblem på grund av elektromagnetiska effekter. EMI är 
elektromagnetiska störningar, främst från högfrekventa källor, som radiosändare.  

[7] 
 
En stor del av det EMI som uppstår är pga. att alla strömmar måste återvända till dess källa, 
sk. returströmmar. Strömmarna går inte bara från dess källa, förbi komponenterna och ner till 
jord. Strömmarna kommer alltid att hitta en väg att gå, vare sig det är tänkt så eller inte och 
detta orsakar problem. Många EMI problem kan elimineras om bara hänsyn tas till 
returströmmarna.  
 
Elektriska fält uppstår pga. en kapacitiv effekt. Dessa uppstår då strömmen inte går den väg 
den är ämnad för, utan går genom parasitiska kapacitanser, då de erbjuder en väg med lägre 
impedans. Magnetiska fält uppstår pga. att strömmar tar vägen via induktiva regioner, så som 
passiva induktanser. Detta sker då strömmen är tänkt att gå i en viss ledning, men de passiva 
induktanserna erbjuder en väg med lägre impedans. I båda fallen är det den totala strömmen 
som räknas, från dess källa och tillbaka. Detta innebär att det är den totala loop impedansen 
som är det viktiga. Ett exempel på en krets som kan orsaka stora parasitiska kapacitanser är 
externa kristaller och dess ledare.  
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Som konstruktör är det viktigt att se till att returströmmarna kan gå en ostörd väg tillbaka till 
källan, dvs. att inga avbrott sker i strömmens väg. Det finns tre stora orsaker till att 
returströmmar blir störda; ett avbrott i referensplan eller jordplan, en signalledning som byter 
referensplan eller att en signal går igenom en kontakt som binder två olika kort samman. 
 
I de fall då referensplanen är olika för en ledare, måste returströmmarna ändå ta sig till sin 
källa. Detta sker då genom att strömmen går via avkopplingskapacitanserna. På de ställen där 
det inte går att undvika att en ledare ska korsa två olika referensplan, kan en sk. 
omkopplingskondensator sättas in så nära brytpunkten som möjligt. Detta kan även behövas 
då en ledare på ena sidan av planet korsar två olika referensplan på andra sidan av kortet.  
 
Om en omkopplingskondensator används för att hjälpa returströmmarna, måste dess impedans 
tas i beaktande. Kondensatorn måste erhålla den låga impedans som skulle var ifall 
referensplanet inte var delat. Ytterligare att beakta är att en kondensators impedans ändras 
med frekvensen. Generellt sett, sjunker dess impedans med en frekvensökning, till dess då 
kondensatorn når sin resonansfrekvens. Vid resonansfrekvensen tar kondensatorns induktans 
överhand och impedansen stiger då vid ökad frekvens. Vid jämförelse mellan en ledare som 
inte blir avbruten och en ledare som går över ett brutet referensplan, strålar ledaren som måste 
gå över ett brutet referensplan betydligt mer elektromagnetisk strålning, ca. 20dBµV/m. 
Samma försök har genomförts, men då med både en och två omkopplingskondensatorer vid 
den ledare som måste korsa ett brutet referensplan. Den elektromagnetiska strålningen 
minskar betydligt och är nästan i jämförelse med om ledaren hade gått på ett icke brutet 
referensplan.  
 
Hittills har endast ideella kondensatorer har tagits i beaktande, vilket innebär att endast 
induktansen som sker via strömmen igenom kondensatorn har tagits hänsyn till. Men för en 
verklig kondensator måste även hänsyn tas till den induktans som uppstår via kontaktpadden, 
via-hål till det aktuella planet och anslutande ledningar. Strålningen blir högre, då alla 
induktanser tas i beaktande. Strålningen då ledaren korsar delade referensplan är betydligt 
högre, jämfört med om den inte gör det. Samtidigt som strålningen är betydligt lägre då 
omkopplingskondensator används, jämfört med då ledaren korsar referensplan och 
kondensatorer inte används.  
 
Ledare som inte korsar referensplan är absolut mest fördelaktigt. Detta gäller i synnerhet 
ledare med snabba svängningar, vilket reducerar risken för EMI betydligt. De snabba ledarna 
ska läggas så att de bara ansluter till solida och hela plan. Detta ger det absolut bästa resultatet 
ur EMC/EMI synpunkt sett.  
 
Många konstruktörer använder sig av flera plan då de drar ledningar. Detta innebär att en 
signal måste gå via flera lager för att nå dit den ska, samt att returströmmarna måste gå via 
flera lager för att gå tillbaka. Ett via-hål orsakar cirkulära magnetiska flöden och kommer att 
kunna skapa ett fält där den passiva induktiva effekten är så pass låg, att strömmar kommer att 
välja den vägen istället. Detta visas i figur 2.21. 
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Figur 2.21: Magnetiska flöden som kan uppstå vid ett via-hål.  

[1] 

2.6.1 Resonanseffekter 
Även resonanseffekter kan uppstå på kortet om både passiva kapacitanser samt passiva 
induktanser med samma värde finns på kortet. Då laddas kapacitansen upp med energi och 
sen när kapacitansen laddas ur, laddas induktansen upp, fram och tillbaka.  

2.6.2 Extern EMI 
En stor orsak till att kretsar har extern EMI är pga. de externa ledningar som kommer in på 
kortet via I/O portar på olika IC-kretsar. I dessa ledningar uppstår CM spänningar från de 
”extra” signaler som går i ledningarna. Dessa CM spänningar i ledningen och kortet, som är 
en sluten referenskrets, bidrar till att ledningen kommer fungera som en antenn och vill stråla 
effektivt på vissa frekvenser.  

[1] 

2.6.3 Placering av komponenter samt referensplan 
Ett enkelt sätt att minimera de effekter av EMI samt att förbättra EMC så mycket som möjligt 
är att planera komponentplaceringen, jordplanen samt matningsplanen så noggrant som 
möjligt. Att planera hur dessa ska fördelas kan vara en avgörande detalj för att få ett 
acceptabelt system ut EMC synpunkt.  
 
Ett första steg till att förbättra EMC är att dela upp de komponenter som ska monteras på 
mönsterkortet. Att dela upp dessa i kritiska och okritiska komponenter är fördelaktigt. De 
kritiska komponenterna är då de som antingen utstrålar elektromagnetisk strålning själva, som 
mikrokontroller, eller sådana komponenter som är känsliga för andras elektromagnetiska 
strålning, exempelvis analoga lågnivåkretsar. De kritiska kretsarna kontrolleras genom att 
skyddas antingen från att sända ut för mycket elektromagnetisk strålning eller från att ta emot 
för mycket strålning.  
 
När systemet har blivit uppdelat i kritiska och okritiska komponenter, samt ev. även dela upp 
de kritiska komponenterna, måste de olika delarna jordas ordentligt. Vid ingångarna på kortet 
är det fördelaktigt att lägga något som ”ren” jord, för att inte störa ingångarna. Denna ”rena” 
jord är endast förbunden med det resterande jordplanet i en punkt.  
 
Samma sak gäller för matning. Mest fördelaktigt är om de kritiska komponenterna matas för 
sig medan de okritiska komponenterna matas för sig.  

[4] 

Magnetiska 
flöden 

PCB-kort 

Viahål 
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2.7 Mikrokontroller 
Mikrokontroller kallas ofta även för enchipsdatorer, eftersom de är datorer på ett chip. Nedan 
presenteras karaktäristiska egenskaper för enchipsdatorer/mikrokontroller: 

• En mikrokontroller har oftast en enda uppgift att utföra och endast ett program att 
exekvera. Programmet sparas i en variant av ett ROM minne och ändras generellt 
inte. 

• Ofta är dessa enheter lågeffektsförbrukande enheter, som drar ström i 
storleksordningen 15-200 mA, beroende på typ och I/O enheter. 

• En mikrokontroller är ofta inbyggd i ett annat delsystem, ofta en konsumentprodukt. 
• Mikrokontroller har dedikerade enheter som används för indata resp. utdata, vilka 

även styrs med kontrollsignaler. Exempel på dessa enheter kan vara en 
digitaltermometer som kopplad till en mikrokontroll, avläser temperatur och skickar 
detta till mikrokontrollern vid förfrågan. 

• Mikrokontroller är oftast robust konstruerade, för att klara av t.ex. extrema 
temperaturer. 

 
En mikrokontroller är uppbyggd av i stort sett tre olika delar och dessa är mikroprocessorn, 
minnet samt in/ut enheter. Dessa kommunicerar via data-, adress- och styrbussar.  
 
Mikroprocessorn, eller central processerande enhet (CPU) som den ofta kallas innehåller vissa 
fundamentala kretsar. Dessa är instruktionsregistret (IR) som innehåller instruktionens 
operationskod hämtad från minnet och programräknaren (PC) som håller reda på vilken 
instruktion som står på tur att utföras. 
 
Vidare finns instruktionsavkodaren (ID) som avkodar instruktionen samt skickar styrsignaler 
till olika enheter i eller utanför CPUn samt aritmetiska logiska enheten (ALU) vars uppgift är 
att utföra antingen logiska-eller aritmetiska funktioner. Aritmetiska enheten utför 
operationerna addition och subtraktion, medan logiska enheten utför operationerna Invers, 
OCH, ELLER och XOR. Vilken operation som ska användas sker genom en styrsignal från 
instruktionsavkodaren som talar om ifall aritmetik eller logik ska tillämpas på indata. 
 
Uppbyggnaden av en enchipsdator visas i figur 2.22. 
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Figur 2.22: En enchipsdators uppbyggnad. 
 
Processordelen i de flesta mikrokontroller kan variera från tillverkare till tillverkare. Ofta 
kategoriseras mikrokontroller på vilken storlek dess databussar har. Vanligast är dock 8- och 
16-bitars storlek på mikrokontrollernas databussar. 

[2] 

2.7.1 CISC och RISC 
Alla processorer delas in i två arkitekturer. Det är Complex Instruction Set Computer (CISC), 
samt Reduced Instruction Set Computer (RISC). RISC arkitekturen använder många enkla 
instruktioner som ofta tar en klockcykel att utföra. CISC använder mer komplicerade 
instruktioner, som oftast tar flera klockcykler att utföra. Skillnaden blir att med RISC 
arkitektur så behövs mer minnesutrymme än för motsvarande program i en CISC arkitektur.  
Skillnaderna mellan CISC och RISC när det gäller instruktionsuppbyggnad, för exempelvis en 
multiplikation mellan två tal är att varje RISC instruktion tar en klockcykel att utföra, medan 
varje CISC instruktion tar fyra klockcykler att utföra. 
 
På 80-talet var CISC arkitekturen att föredra, motiverat av de dyra halvledarna som utgjorde 
minnen i dessa kretsar. CISC kompenserade detta genom att jobba på högre frekvenser än 
RISC. Eftersom priset på minnen blir ständigt billigare, samt att många instruktioner är 
väldigt optimerade, så finns det idag ingen direkt fördel att använda sig av CISC arkitektur. 
Tabell 2.2 visar några skillnader mellan de två arkitekturerna. 
 
Tabell 2.2: Jämförelse mellan CISC och RISC 

CISC RISC 

Bygger på hårdvara Bygger på mjukvara 

Inkluderar komplexa instruktioner utförda 
under fler klockcykler 

Enkla instruktioner, utförda under en 
klockcykel 

Minne till minne: "LOAD" och "STORE" 
inkapslade i instruktioner 

Register till register: "LOAD" and "STORE" 
självständiga instruktioner 

Liten programstorlek, högt antal cykler per 
sekund 

 Lågt antal cykler per sekund, stor 
programstorlek 

 

CPU Minne I/O enheteter

Data buss, adressbuss och styr buss 

Aritmetisk 
Logisk Enhet 

(ALU) 

Instruktions-
avkodare 

10101011 

10010100 

11001101

10101010 

Program

Instruktioner
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Datorn som måste utföra instruktionerna blir mindre belastad om enklare instruktioner 
används, med följden att utförandet tar mindre tid. Eftersom mindre tid går till att utföra 
instruktionerna, så möjliggörs för RISC arkitekturen att sk. pipelining kan utföras. Pipelining i 
detta fall innebär att en processor kan hämta nästa instruktion medan aktuell instruktion 
utförs.  

[21, 20] 



 
27  

3 Utförande 
Efter att ha studerar systemspecifikationen och de kretsar som finns på marknaden, kan 
systemet (FOI typnummer 1275) grupperas in i tre delar. Först i systemet kommer ett 
signalkonditioneringskort (FOI typnummer 2505) sitta där den analoga signalen ska 
behandlas. Efter det, sitter processorkortet (FOI typnummer 2506) där signalen ska 
digitaliseras och sändas iväg till den del som sitter sist i systemet, nämligen den mottagande 
delen. Här ska datat tas emot och utvärderas. Indelningen av systemet visas i figur 3.1 nedan.  
 

 
Figur 3.1: Systemindelning 
 
Som utvecklingsverktyg för mönsterkorten, dvs. för signalkonditioneringsdelen samt för 
processordelen, används CADprogrammet CADint. I CADint är det möjligt att få 
schemaunderlagen och mönsterkortsunderlagen genererade i samma utvecklingsmiljö. Som 
konstruktör är det vanligt att schemaunderlager konstrueras först, där signalkopplingar och 
kapslingar för de olika komponenterna bestäms. Från schemat, genereras sen 
mönsterkortsunderlaget där layouten för kortet bestäms. I mönsterkortsdesignen dras sen 
ledare som kommer resultera i de fysiska ledningarna. Även avstånd mellan komponenter och 
lagerfördelningen bestäms. 

3.1 Val av överföringsmetod 
I detta projekt har främst överföringstekniker som bygger på radioteknik undersökts och då 
speciellt de fria ISM banden. Efter att utvärderat standarderna för sig, men även specifika 
moduler så är Bluetooth den teknik som fyller de flesta krav. Bandbredd, säkerhet och 
inbyggda protokoll är några av fördelarna gentemot de andra radioöverföringsteknikerna.  
 
Två leverantörer av radiomoduler hittas och det är ett svenskt företag, Free2move och ett 
engelsk, Ezurio. Priserna på modulerna är likvärdiga. 

Signalkonditioneringskort 

Processorkort 

Labview 

CH1 
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CH7 

T/R R/T 
MUX

ADC
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CH8 
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rådatahastighet 
192kbps 

överföringshastighet 

Kombinerad  
AD-omvandlare/Multiplexer 
med 16 bitars rådata 

Signalkonditionering 
- Förstärkning 
- Balansering 
- LP-filter 

Mottagande del 
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800Hz 8kHz

Mikrokontroller  
från Atmel, mega-serien
 

Bluetoothtranceivers 
från TDK 
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Free2moves modul, F2M03C1, klarar av datahastigheter upp till ca. 250kbps. Den andra 
leverantören, Ezurio, kallar sin modul för blu2i. Båda modulerna är likvärdiga, förutom att 
engelska Ezurio erbjuder ett utvecklingsbord tillsammans med modulen. Detta underlättar 
utvärdering och utveckling i projektet eftersom vissa inställningar måste göras i modulernas 
register för att modulerna ska fungera som avsett. Med Ezurios utvecklingsbord kan blu2i 
modulens register ställas in via en PC, medan Free2moves F2M03C1 ställs in via den 
mikrokontroller som ska kommunicera med den. Detta försvårar utvärdering i ett tidigt 
stadium. Ezurios lösning inkluderar även en mottagande del i form av en USB adapter. 
Gemensamt för båda modulerna är att de är framtagna som kabelersättare. Båda företagen har 
i sina moduler implementerat profilen Seriell Port Profil (SPP), så modulerna avsedda för att 
kommunicera med en mikroprocessor via ett UART gränssnitt. En kort jämförelse mellan de 
två modulerna illustreras i tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1: Prestanda för de två modulerna. 

 
 
Ezurios blu2i modul väljs eftersom utvecklingsbord finns samt möjligheterna till support är 
större. 

3.2 Signalkonditioneringskortet 
Signalkonditioneringskortet är designat för åtta identiska kanaler. I signalkonditioneringen 
ska den analoga signalen från givarna tas omhand om. Här är det tänkt att den önskade 
förstärkningen ska ställas in, signalområdet ska balanseras, signalen ska offsetjusteras samt 
filtreras. Schemat för signalkonditioneringskortet kan ses i appendixA.  

3.2.1 Funktionsbeskrivning 
Nedan i figur 3.2 visas den schematiska bilden över signalkonditioneringskortet. In på varje 
kanal finns insignalerna S+, S-, E+, E-, CAL(E+) och CAL(S-), medan varje kanal endast har 
en utgång, den analoga utsignalen VUT. S+ och S- är den positiva respektive den negativa 
insignalen medan E+ och E- är den positiva respektive den negativa bryggmatningen. In finns 
också SHUNT signalen och matningsspänningarna -15V, +15V och GND. SHUNT signalen 
styr den differentiella kalibreringssignalen CAL(E+) och CAL(S-) för att aktivera 
shuntkalibrering. Shuntkalibrering utförs för att nolljustera systemet mot dess 
trådtöjningsgivare vid obelastat tillstånd. Mer om hur shuntkalibrering utförs beskrivs i 
kapitel 3.2.1.4. 
 

Modul Bandbredd Bluetooth 
version 

Profiler Utvecklings-
bord 

Fysiska 
gränssnitt 

Mottagare Leverantör

blu2i ca 200 kbps 1.1 SPP Ja SPI,UART Ja  Elfa 
F2M03C1  ca 250 kbps 1.1 SPP Nej I2C,UART, 

USB 
Nej Acte 
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Figur 3.2: Schemalayouten för signalkonditioneringskortet. 
 
Den spänningsregulator (N001) som finns med i schemat är till för att dela ner från 
matningsspänningen +15V till +5V. Denna behövs då kravspecifikationen för projektet anger 
att systemet ska matas med ±15V, medan en av kretsarna i kanalerna ska matas med +5V. 
Spänningsregulatorn visas i figur 3.3. Återkommer mer till den i stycket om shuntkalibrering.  
 

 
Figur 3.3: Spänningsregulator på signalkonditioneringskortet.  
 
Varje kanal är uppbyggd på samma sätt, som visas i figur 3.4 nedan. Först i systemet kommer 
en offsetjustering av förstärkarkretsen. Det är viktigt att detta sker då de offsetsignaler som 
kan uppkomma i kretsen kan ha stor betydelse för den inkommande signalen. Efter det att 
kretsen offsetjusterats, förstärks signalen med den inställda förstärkningen. Signalen 
summeras sen med balanseringssignalen för att balanseras in signalområdet till det önskade 
området. Sist, filtreras den analoga signalen innan den går ut på utgången och vidare för den 
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digitalisering som sen sker. Ytterligare på varje kanal finns bryggmatning och 
shuntkalibrering.  

 
 
 
Figur 3.4: Schemat för varje individuell kanal på signalkonditioneringskortet.  
 
 
Nedan beskrivs mer om de olika delarna i signalkonditioneringen var och en för sig.    

3.2.1.1 Förstärkning  
I den förstärkardel som ingår i signalkonditioneringen är det tänkt att önskvärd förstärkning 
ska kunna ställas, men en viss justering av signalen sker även här. Förstärkardelen visas i 
figur 3.5 nedan.  
 
På ingången till förstärkarkretsen och hela systemet sitter ett passivt RC-filter för att få bort 
transienter och andra störningar.  
 
De motstånd (R03, R04 och R05) som är i anslutning till förstärkarkretsen (N01) är en 
balanseringskrets för förstkarkretsen, som nämndes i kapitel 3.2.1 ovan. Då kretsen kan 
tillhandahålla en viss offset, måste den elimineras innan förstärkning sker. Ju högre 
förstärkning kretsen är konstruerad för, desto större inverkan kommer offsetspänningen att ha. 
För att få bort så mycket som möjligt av offsetspänningarna justeras kretsen mha. R05 innan 
signalen sen förstärks.  
 
Enligt den kravspecifikation som finns på projektet ska en förstärkning mellan 1-10 000 
kunna väljas. De lödtornspar (ST01, ST02, ST03 och ST04) som finns i förstärkarkretsen är 
till för att erhålla önskad förstärkning. På de lödtorn som är monterade, ska motstånd lätt 
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kunna monteras in och bytas ut för att få önskad förstärkning. Se appendixB för vilka värden 
och kombinationer av motstånd som ger vilken förstärkning. 
 

 
Figur 3.5: Förstärkarkretsen. 
 

3.2.1.2 Balansering och Filtrering 
Den balansering som beskrevs i förstärkardelen ovan, var till för att offsetjustera signalen. I 
den här delen, ingår en balansering för hela systemet. Med hjälp av balanseringskretsen (R08, 
R10 och R09) justeras signalområdets nollnivå in till önskat värde.  
 
Signalen från balanseringen summeras sen med insignalen, som kommer på R06. Summatorn 
(N2a) fungerar även som ett lågpassfilter för att ta bort störningar och transienter. Då detta 
filter har en gränsfrekvens som är betydligt högre än gränsfrekvensen för det 4-poliga 
Butterworth filtret, kommer inte signalen att störas av filtret.  
 
De 4-poliga Butterworth filtret representeras av N2b och N3a, där TP02 och TP03 endast är 
testpunkter. Mer om filtret i kapitel 3.2.2.2.  
 
Sist i steget ligger ytterligare ett lågpassfilter som även inverterar signalen, för att få en 
positiv utsignal vid en positiv insignal. Filtret här bestående av R33, C07 är endast till för att 
filtrera bort de transienter och störningar som uppkommit på kortet. Här gäller samma villkor 
som vid summatorn. Filtret har en så hög brytfrekvens, att de aktuella signalerna inte påverkas 
av filtret.   
 
Kretsen för balansering, summering och filtrering visas i figur 3.6 nedan.  
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Figur 3.6: Balansering, summering och filtrering.  
 
Signalområdet balanseras in på 2,5V, dvs. signalnollan läggs på 2,5V istället för 0V, som 
visas i figur 3.7. Detta är på grund av den AD-omvandlare som senare används för att 
digitalisera signalen, då den har ett insignalområde på 2,5±2,5V och klarar då inte av negativa 
insignaler. Mer om detta beskrivs i kapitel 3.3.1.2. 
 

 
Figur 3.7: Den balansering av signalen som sker på signalkonditioneringskortet.  
 

3.2.1.3 Bryggmatning 
Bryggmatningen till trådtöjningsgivarna ska gå att variera mellan 0, ±1V, ±2,5V och ±7,5V. 
Kretsen för bryggmatningen visas i figur 3.8. Den precisionsreferensspänningskrets (N5) som 
finns i bryggförstärkarkopplingen ger en stabil spänning ut på 7,5V. Denna spänning kan sen 
delas ner för att erhålla önskad bryggspänning (J01, J02, J03 och J04). Den positiva 
spänningen som sen ligger på ingången till OP förstärkaren (N4a) speglas ner på den undre 
OP förstärkaren och en bryggspänning på 15V, 5V, 2V resp. 0V kan tas ut mellan E+ och E-.  
 

 
Figur 3.8:Krets för bryggmatning. 
 

3.2.1.4 Shuntkalibrering 
Shuntkalibreringen i systemet ska styras av en yttre påverkan, från den användare som arbetar 
med systemet. Användaren ska kunna bestämma när en shuntkalibrering ska utföras. Kretsen 
för shuntkalibreringen visas i figur 3.9 nedan. När funktionen aktiveras, kommer en spänning 
läggas på shuntsignalen. Men då den ström som kommer på shunt signalen inte är tillräcklig 

2,5V 

0V 
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för att sluta reläet och därmed utföra kalibreringen, behövs en transistor (V07) med ett 
basmotstånd (R31). Transistorn fungerar då som en switch för att tillhandahålla den ström 
som sluter reläet. Mer om vilka strömmar som har styrt hur basmotståndet beräknas kan ses i 
appendixC.  
 
I kretsen ska också önskat shuntkalibreringsmotstånd lätt kunna monteras in. Lödtornsparet i 
kretsen (ST05) är till för att motståndet lätt ska kunna monteras in och bytas ut vid behov. 
Detta på samma sätt som de lödtornspar som beskrevs i förstärkardelen. 
 

 
Figur 3.9: Shuntkalibreringskrets. 
 

3.2.2 Design 
I kapitlet om funktionsbeskrivning beskrevs de olika delarna var för sig. Nedan beskrivs hur 
val av kapslingar på de större kretsarna väljs samt hur de övriga komponenterna väljs, som 
exempelvis de passiva komponenterna.  

3.2.2.1 Val av förstärkarkrets 
Som förstärkarkrets har AD625 valts från Analog Devices. AD625 är en 
precisionsförstärkarkrets som har två stora fördelar jämfört med andra förstärkarkretsar. 
Kretsen kan lätt tillhandahålla icke standardiserade förstärkningar på ett enkelt sätt. 
Ytterligare har AD625 en bra common mode rejection ratio (CMRR) och kretsen är förmånlig 
ut ekonomiska aspekter. 
 
Kretsen kan tillhandahålla en förstärkning mellan 1-10 000 gånger. Hur förstärkning väljs är 
beskrivet i avsnittet om förstärkardelen ovan. Men oavsett vilken förstärkning som väljs är 
inte felet i förstärkningen större än 0,05%. Men både noggrannheten vid förstärkning och dess 
fel beroende på temperaturdrift är till största delen styrt av vilka motstånd och andra externa 
komponenter som sitter anslutna till AD625.  
 
För applikationer med krav på hög prestanda har AD625 två oberoende trimningsportar för 
in- och utsignal för att kunna eliminera eventuella offsetspänningar.  

3.2.2.2 Filterdel 
Som filter i signalkonditioneringsdelen sitter ett Butterworth lågpassfilter av fjärde ordningen, 
som angivet i kravspecifikationen. För att beräkna värdet på komponenterna som sitter i 
filterdelen används programmet Filter Pro från Texas Instruments. Filtret byggs upp med 
Sallen-Key arkitektur och har en brytfrekvens på 100Hz. Som nämndes i kapitel 2.3 byggs ett 
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4-poligt filter upp med hjälp av två länkar, där den länk med lägst Q-värde sitter närmast 
ingången och den med högst Q-värde sitter närmast utgången. Mer om hur filter 
konstruerades och resultatet kan ses i appendixD.  
 
Som OP-förstärkare i filtret används en AD712 från Analog Devices. 

3.2.2.3 Val av komponenter 
I huvudsak används motstånd med en tolerans på 1%, men vissa undantag görs dock. 
Precisionsmotstånd med en tolerans på 0,1% används i den balanseringskrets i förstärkardelen 
där offsetspänningarna ska regleras bort från förstärkarkretsen AD625. Precisionsmotstånd 
används även i summatorn för att få en så pass jämn summering av de två signalerna som 
möjligt. Även motstånden i det 4-poliga Butterworth filtret använder till största del 
precisionsmotstånd. De motstånd som används för att dela ner spänningen från 
referensspänningskretsen (N5) är precisionsmotstånd, detta för att spänningsdelningen ska bli 
så noggrann som möjligt och därmed behålla noggrannheten i speglingsförhållandet till 
bryggmatningen.  
 
Kondensatorerna i kretsen är standard, med en huvudsaklig toleransnivå på 10%. Dock har 
alla kondensatorer valts med ett spänningsintervall på 50V. Detta är ett krav, då systemet 
matas med ±15V, dvs. ett spänningsintervall på 30V.  
 
När det gäller de transistorer, zenerdioder och dioder som använts i signalkonditioneringen, 
kanske framför allt i bryggmatningskretsen, har standardkomponenter använts.  
 
Generellt sett har komponenterna valts med så pass liten storlek som möjligt, men då vissa 
andra parametrar har varit avgörande har storleken fått prioriterats bort. Detsamma gäller om 
komponenterna är yt- eller hålmonterade, alla komponenter har i så pass lång utsträckning 
som möjligt valts som ytmonterade, men då vissa andra parameter inte gjort det möjligt att 
använda sig av ytmonterade komponenter har detta prioriterats bort. Hela komponentlistan för 
signalkonditioneringskortet går att se i appendixE.  

3.2.3 Trimningsanvisning 
Som nämnts innan, sitter ett par olika trimpotentiometrar på respektive kanal på 
signalkonditioneringskortet, R05, R09 och R30. R30 är den trimpotentiometer som ställs in 
för att erhålla en så noggrann bryggspänning som möjligt. Bryggspänningen kan avläsas 
mellan E+ och E-, eller vid J01, J02, J03 respektive J04, där då halva bryggspänningen 
erhålls.  
 
R05 och R09 är de trimpotentiometrar som påverkar den analoga signalen på ingången. R05 
vill trimmas in så att insignalen hamnar så nära sitt verkliga värde som möjligt, dvs. de 
offsetspänningar som uppträder i förstärkarkretsen ska elimineras mha. R05, som nämnts i 
kapitel 3.2.1.1 ovan. För att enkelt ställa in offsetreduceringen, kortsluts ingångarna S+ och S-
. TP1 på aktuell kanal ska då ha ett värde på 0V. För att sen justera upp signalen till den 
nollnivå signalen ska ligga på, 2,5V i detta fall, justeras R09. Detta är beskrivet i kapitel 
3.2.1.2. Insignalerna S+ och S- hålls fortfarande kortslutna. Men för att verifiera var nollnivån 
ligger för signalen, ska ett värde på önskad nollnivå mätas upp på TP4 eller utgången.  

3.2.4 Mönsterkort 
Eftersom alla signaler på signalkonditioneringskortet är analoga, finns inga givna problem 
med EMI eller digitala signaler som stör ut de analoga signalerna. Men att lägga 
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komponenterna i dess logiska ordning underlättar ledningsdragningen, då ledningarna på 
mönsterkortet med fördel är så korta som möjligt. Detta är speciellt av betydelse för de 
signaler som kommer in i systemet från givarna. Dessa signaler är lågnivåsignaler och är mer 
känsliga för långa ledningsdragningar än högnivåsignaler. Detta innebär att förstärkarkretsen 
ska läggas så nära ingångarna till signalkonditioneringskortet som möjligt.  
 
Mönsterkortet för signalkonditioneringskortet har en storlek på 172x165mm 

3.2.5 Lagerfördelning 
Mönsterkortet för signalkonditioneringskortet består av sex lager. Komponenterna är då 
placerade på de två ytterlagren, komponentsidan och lödsidan. Signalledningarna ligger även 
de i huvudsak på dessa lager, men även på lager3. De tre övriga lagren, lager2, lager4 och 
lager5 är alla spännings- respektive jordplan. Lagerfördelningen visas i figur 3.10 nedan.  
 
 

 
Figur 3.10: Lagerfördelningen för signalkonditioneringskortet.  
 

3.3 Processorkortet 
Processorkortet är designat för att ta emot de åtta analoga signalerna som ligger på 
signalkonditioneringskortets utgång. De analoga signalerna ska digitaliseras samt läggas i en 
seriell ström med hjälp av en multiplexer, för att sen skickas trådlöst till en mottagande del 
som ska utvärdera datat.   

3.3.1 Funktionsbeskrivning 
Nedan visas schemat för processorkortet. De analoga ingångarna till vänster i schemat är 
anslutna till utgångarna på signalkonditioneringskortet. För övrigt är processorkortet indelat i 
fem delar, mer om varje del kommer att beskrivas nedan. De delar som inte ingår i någon 
specifik krets, är de avkopplingskondensatorer som visas nere till höger i schemat i figur 3.11. 
Detta gäller även de tre lysdioderna. Dessa tre fungerar som indikatorer för att indikera att de 
tre olika matningsspänningarna är på. Processorkortets schema går även att se i appendixF.  
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Figur 3.11: Schemanivå för processorkortet. 
 

3.3.1.1 Spänningsmatning 
Då systemet har ett krav att matas med ±15V, men kretsarna ska matas med antingen 5V eller 
3,3V, måste denna spänning delas ner. Matningskretsarna för processorkortet visas i figur 
3.12 nedan. Tre linjära spänningsregulatorer finns för att tillhandahålla de tre matningarna 
som behövs, dvs. analog 5V (N2), digital 5V (N3) och digital 3,3V (N4). För att inte en för 
stor effekt ska utvecklas vid dessa tre, sitter det ytterligare en spänningsregulator innan dessa. 
Denna ska ha ett det största spänningsfall över sig och behöver då en annan sorts kapsling för 
att klara den effektutveckling som bildas. De tre övriga behöver då inte ha mer än 1V i 
spänningsfall och de kan då monteras med betydligt mindre kapslar. Linjära regulatorer 
används för att undvika de eventuella störningar som kan uppstå om switchade regulatorer 
skulle användas. Nackdelen med de linjära är att de förhållandevis inte klarar lika hög 
effektutveckling.  
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Figur 3.12: Spänningsregulatorer för att erhålla rätt spänningsmatning.  
 
Först i steget vid +15V matning sitter ett motstånd (R01) parallellt med en järnkärna (L1). 
Dessa sitter på ingången för att reducera vissa störningar som kan förekomma.  

3.3.1.2 AD-omvandling 
På ingången till AD-omvandlaren sitter först och främst en operationsförstärkare (N5, N6). 
Operationsförstärkaren har ingen förstärkning, utan fungerar endast som en spänningsföljare. 
Spänningsföljaren ska förhindra att digitala transienter går bakvägen via det digitala 
jordplanet till det analoga och stör de analoga insignalerna. Då systemet har ett krav på sig att 
översampla 10 gånger, samt att signalkonditioneringskortet har ett 4-poligt lågpassfilter på 
utgången som filtrerar bort alla signaler över 100Hz, ska inte ytterligare ett anti-aliasingfilter 
behövas. Men för att med säkerhet veta att inga vikta signaler påverkar insignalen, placeras ett 
passivt lågpassfilter på operationsförstärkarens ingång. Filtret har en gränsfrekvens på 4kHz, 
dvs. halva samplingsfrekvensen där R och C är de passiva komponenterna som fungerar som 
lågpassfiltret för respektive ingång till AD-omvandlaren. Gränsfrekvensen beräknas enligt 
följande.  
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Schemat över AD-omvandlaren och dess kringliggande komponenter kan sen i figur 3.13 
nedan.  
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Figur 3.13: AD-omvandling 
 
Den spänningsreferenskrets (N8) som sitter i anslutning till AD-omvandlaren, ska ge en så 
stabil och precis spänning in på VREF på AD-omvandlaren som möjligt. En trimpotentiometer 
(R15) sitter på utgången för att erhålla denna precision. Utspänningen ligger på 5V, men då 
VREF ska ha en nivå på 2,5V sitter ytterligare två motstånd på utgången (R16 och R17).  
 
AD-omvandlaren har åtta insignaler, vilket innebär att signalerna är SE och den insignal som 
ligger på ingången jämförs med GND. Att AD-omvandlaren matas med en spänning på 5V 
innebär att signalområdet ligger på detsamma. Men för att AD-omvandlaren ska klara av 
positiva och negativa signaler, ligger både COM och VREF på 2,5V, vilket innebär att AD-
omvandlaren har ett signalområde på 2,5±2,5V. För att detta ska vara praktiskt möjligt måste 
då signalerna från signalkonditioneringskortet vara balanserade runt 2,5V istället för 0V, som 
beskrivet i kapitel 3.2.1.2. Hur signalområdet genom hela systemet ser ut, visas i figur 3.14 
nedan.  
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Figur 3.14: Signalområdets nivåer genom systemet. 
 
AD-omvandlaren har ett seriellt gränssnitt, SPI bestående av fyra ledningar som är 
gränssnittet mot mikrokontrollern, vilket är DCLK, CS’, DIN och DOUT. Mer om dessa och den 
AD-omvandlare som valt, beskrivs mer i kapitel 3.3.2.1. 

3.3.1.3 Bluetooth modulen 
Bluetooth modulen har i huvudsak två grundläggande uppgifter, skicka iväg mätdata samt att 
den ska ta emot kommando från den mottagande sidan, exempelvis för att kontrollera 
avläsningarna. Kretsen över Bluetooth modulen visas i figur 3.15. 
 
Den resetkrets (N13) som sitter i anslutning till Bluetooth modulen ligger och känner av pinne 
27 på modulen. I ett fungerande läge ligger spänningsnivån på 3,3V, men skulle modulen inte 
få tillräckligt med matningsspänning sjunker potentialen och vid en nivå på 2,63V ger 
resetkretsen en signal till Bluetooth modulen i ett försök att sätta den i ett känt läge igen.  
 
För övrigt har Bluetooth modulen ett UART gränssnitt för att kommunicera med 
mikrokontrollern som sitter på samma kretskort.  
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Figur 3.15: Bluetooth modulen. 
 

3.3.1.4 Mikrokontrollern 
Mikrokontrollerns huvudsakliga uppgift är att läsa AD-omvandlarens åtta kanaler via SPI 
gränssnittet och skicka de inlästa mätvärdena via UART gränssnittet till Bluetooth modulen. 
Mikrokontrollern ska också motta kommandon skickade till Bluetooth modulen från 
mottagande PC. Kretsen för mikronkontrollen visas i figur 3.16. 
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Figur 3.16: Mikrokontrollern. 
 
Då mikrokontrollern ska styra avläsningen av AD-omvandlaren, skickas ett kontrollord till 
AD-omvandlaren för att ange vilken kanal som ska läsas av. Mikrokontrollern tar sen in 16-
bitarsordet och lägger ut det på UART’en för att skicka över värdet till mottagande del via 
Bluetooth modulen. Mer om mikrokontrollerns funktioner och flödesschema i kapitel 4.4.  
 
Mikrokontrollern ska även styra de åtta kanalerna på signalkonditioneringskortet när 
användaren vill använda sig av shuntkalibreringen. På angiven signal ska pinne0 på portA 
sättas hög, vilket då sluter de reläer i signalkonditioneringen som ska utföra 
shuntkalibreringen. Samtidigt som reläerna sluts, tänds också en lysdiod (LD4) för att 
användaren lätt ska se att kalibreringen är igång. På utgången sitter också ett pull-down 
motstånd, för att bättre definiera de logiska signalnivåerna. Precis som vid ingången för 
matningsspänningen sitter det här ett motstånd parallellt med en järnkärna på utgången, detta 
för att minska risken för att störningar ska fortplantas över till det analoga kortet.  
 
Ytterligare en lysdiod sitter på en av mikrokontrollerns utgångar, på pinne1 på portA. Denna 
lysdiod ska indikera när avläsning sker i det slutgiltiga systemet, detta för att användaren lätt 
ska se när en avläsning pågår. Skulle andra behov uppstå, kan lysdioden användas för att 
indikera andra operationer.  
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Två andra kretsar sitter i anslutning till mikrokontrollern, en tryckknapp (N9) för att aktivera 
resetfunktionen på mikrokontrollern samt en JTAG-kontakt (X1) för att kunna programmera 
mikrokontrollern när den är monterad. På ingången till ’reset’ porten sitter ett motstånd, ett 
pull-up motstånd, tillsammans med en kapacitans. Dessa skapar ett RC-filter för att inte spikar 
i matningsspänningen ska ge en resetsignal. RC-filtret ger också en liten fördröjning vid 
spänningstillslaget, vilket innebär att mikrokontrollern startar först när matningsspänningen är 
ett stabilt läge. 
 
På portarna XTAL1 och XTAL2 är det förberett för en kristall (CR1), som ska fungera som 
en extern systemklocka. På så sätt kan högre systemklockor lätt uppnås samt bytas ut vid 
behov. En extern kristall bidrar även till en stabilare och mer noggrann systemklocka, jämfört 
med om mikrokontrollern ska använda sig av den interna systemklockan.  
 
På de portar på mikrokontrollern som inte används för tillfället, har lödpaddar (SPD) 
markerats att läggas dit i konstruktionen av mönsterkortet, ifall det skulle uppstå behov av fler 
funktioner efter det att kortet är tillverkat.  

3.3.1.5 Busskretsar 
De busskretsar som ligger mellan mikrokontrollern och Bluetooth modulen fungerar som 
spänningsöversättare. Busskretsarna visas i figur 3.17. Då mikrokontrollern och dess signaler 
är 5V-logik och Bluetooth modulen är på 3,3V-logik, behöver signalerna däremellan 
kontrolleras så de blir rätt tolkade.  
 

 
Figur 3.17: Busskretsar. 
 
 
Nivån på utsignalerna från mikrokontrollern stämmer inte överens med de nivåer som 
Bluetooth modulen insignaler förväntas ha och vice versa. Detta beskrivs i figur 3.18 nedan.  
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Figur 3.18: Signalnivåer mellan mikrokontrollern och Bluetooth modulen. 
 
Busskretsen (N12) tar in de signaler på 3,3V-logik och omvandlar dem till 5V-logik, för de 
signaler som går från Bluetooth modulen till mikrokontrollern. Detsamma gäller åt andra 
hållet, busskretsen (N11) tar de signaler som går från mikrokontrollern till Bluetooth modulen 
och omvandlar dem till rätt nivå.  

3.3.2 Design 
Nedan beskrivs lite mer om vilken AD-omvandlare, Bluetooth modul samt vilken 
mikrokontroller som valdes till systemet och lite mer fakta om respektive krets.  

3.3.2.1 Val av AD-krets 
Som AD-omvandlare har en ADS8345 valts från Texas Instruments. ADS8345 är en SAR 
omvandlare med åtta kanaler på ingången, den har en upplösning på 16 bitar och kan sampla 
upp till 100kHz.  
 
Som nämndes i stycket om AD-omvandlaren består gränssnittet mot mikrokontrollern av fyra 
ledningar, DCLK, CS’, DIN och DOUT. DCLK är den klocksignal som styr AD-omvandlarens 
hastighet och DIN tillhandahåller det kontrollord som skickas från mikrokontrollern. 
Kontrollordet består av en startbit, tre bitar som anger vilken kanal som ska omvandlas, om 
omvandlaren är i SE eller DE tillstånd samt i vilket tillstånd omvandlaren ska ställas i vad det 
gäller matningen. Om matningen ska gå ner i ett vänteläge mellan omvandlingarna eller om 
den ska vara på tills annat meddelas. Efter det att kontrollordet helt tagits emot av AD-
omvandlaren tar det ytterligare 16 klockcykler att avsluta en omvandling.  
 
Som nämnts innan i kapitel 3.1, sitter det en Sample/Hold-krets på ingången till AD-
omvandlaren. Eftersom AD-omvandlaren vet efter fyra klockcykler vilken kanal som ska 
omvandlas, går AD-omvandlaren in i samplingstillstånd efter fyra klockcykler. Efter det att 
omvandlaren tagit emot resterande fyra bitar av kontrollordet, har AD-omvandlaren all 
information för att utföra omvandlingen korrekt. Omvandlaren går nu in i Hold-mode för att 
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hålla det värde som ligger på ingången och genomför omvandlingen på de resterande 16 
klockcyklerna. DOUT förmedlar det omvandlade värdet vidare till mikrokontrollern.  
 
CS’ måste vara låg för att en omvandling ska kunna utföras och BUSY signalen som också är 
med i gränssnittet mellan AD-omvandlaren och mikrokontrollern går hög under en klockcykel 
efter det att AD-omvandlaren tagit emot hela kontrollordet, för övrigt är signalen låg.  
 
För att AD-omvandlaren ska ha ett så stort signalområde som möjligt, ska VREF=VCC/2, samt 
att COM=VREF, vilket gör att signalen kan ligga inom ett område på VCC/2± VCC/2. I detta fall 
ligger matningsspänningen på 5V, vilket innebär att signalområdet ligger på 2,5±2,5V. För att 
erhålla en så stabil referensspänning som möjligt, används den referensspänningskrets som är 
rekommenderad av Texas instruments, REF02. REF02 har en stabil spänning på 5V ut, vilket 
kan justeras in med en trimpotentiometer på kretsens utgång. Men då ADS8345 ska ha en 
VREF=2,5V, delas denna spänning ner med hjälp av två precisionsmotstånd.  

3.3.2.2 Bluetooth modul 
Den Bluetooth modul, blu2i, som valdes för projektet kom från Ezurio. Modulen innehåller 
ett fullständigt blåtandsprotokoll och behöver ingen mer hårdvara för att fungera, även om en 
resetkrets är rekommenderad, se figur 3.19. För övrigt har modulen ett komplett UART 
gränssnitt samt en buffert på 128 bytes. 
 

 
Figur 3.19: Bluetooth modulen, blu2i. 
 
För att enkelt kunna montera på och av Bluetooth modulen, är den försedd med en 40-pinnars 
kontakt, en DF12 från Hirose.  

3.3.2.3 Val av komponenter 
De övriga komponenterna på processorkortet har i huvudsak valts som ytmonterade. De är 
inte heller några precisionskomponenter, förutom i ett par fall. Till skillnad från 
signalkonditioneringskortet är de flesta passiva komponenter här endast 
avkopplingskomponenter eller liknande, då inte lika stor precision behövs. Enda fallet då 
precisionsmotstånd används på processorkortet är vid spänningsdelningen av VREF in på AD-
omvandlaren.  
 
För övrigt, kan det nämnas att den tryckknapp (N9) som ska utföra resetfunktionen på 
mikrokontrollern är från ITT Cannon, PVA2 OA H1.  
 
Hela komponentlistan för processorkortet går att se i appendixG.  

3.3.2.4 Val av mikrokontroll 
För att kunna läsa av mätvärden och skicka dessa till en mottagande del via blu2i modulen så 
måste en mikrokontroller användas. Som beskrivet ovan, så är kraven som ställs på 
mikrokontrollern: 

• SPI gränssnitt för att kunna kommunicera med AD-omvandlaren ADS8345 
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• UART gränssnitt för att kunna skicka mätdata till PC samt motta kommandon 
• I/O-pinnar för att kunna styra vissa funktioner som shuntkommando samt visa status, 

som programkörning 
• Ha ett gränssnitt samt funktion för att kunna programmera mikrokontrollern monterad 

i systemet 
• Utvecklingsmiljö för att korta ner utvecklingstiden 
 

Tillverkarna Atmel samt Microchip uppfyller dessa krav. Båda tillhandahåller 
utvecklingsmiljöer i form av utvecklingsbord för mikrokontroller. Till detta behövs även 
system för att kunna programmera mikrokontrollern när den är monterad på kretskortet, sk. In 
system programmering (ISP).  
 
En mikrokontroller ut Atmels sortiment väljs, en ur dess mega-serie. ATmega16 är en 
högpresterande 8-bitars mikrokontroller av RISC arkitektur. Att mikrokontrollern är 
uppbyggd på RISC, och därigenom är till för att utföra små men många instruktioner, är en 
fördel i denna applikation. Mikrokontrollern uppfyller de krav på gränssnitt som behövs. Som 
programmeringsgränssnitt för ISP har ATmega16 ett JTAG gränssnitt. JTAG är även känt 
som 1149.1, en standard utfärdat av IEEE.  
 
ATmega16 har ett icke flyktigt minne, 16kB Flash minne, 512 bytes EEPROM samt ett 1kB 
stort internt SRAM minne. Flash minnet ska garanterat hålla för att programmeras 10 000 
gånger.  
 
Mikrokontrollern ATmega16 har en inbyggd AD-omvandlare. Men då denna endast har en 
upplösning på 10 bitar uppfyller den inte kraven för projektet och kan därför inte användas. 
Men detta innebär bara att en separat AD-omvandlare används tillsammans med den 
mikrokontroller som valts. 

3.3.3 Mönsterkort 
Till skillnad från signalkonditioneringskortet är mönsterkortet för processorkortet mer 
beroende av hur komponenterna placeras och hur referensplanen konstrueras. På 
processorkortet förekommer både analoga och digitala signaler, samtidigt som en sändare som 
jobbar i RF området sitter på kortet.  
 
Mönsterkortet för processorkortet har en storlek av 92x45mm.  

3.3.4 Lagerfördelning 
Mönsterkortet för processorkortet består av fyra lager, två komponent- och signallager, 
komponentsidan och lödsidan. Det andra respektive det tredje lagret, är jord- respektive 
spänningsplan. Lagerfördelningen kan se i figur 3.20 nedan.  
 

Figur 3.20: Lagerfördelningen för processorkortet. 
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3.3.4.1 Placering av komponenter 
Som nämndes ovan är två av lagren i mönsterkortet referensplan, dvs. ett jordplan och ett 
matningsplan. Men med tanke på de komponenter som ska fördelas på kortet och vilka 
problem som kan uppstå, delas även dessa två plan in sinsemellan. Jordplanet är uppdelat i tre 
sektioner. Närmast de analoga ingångarna ligger en ”ren” jord (CGND), för att så lite 
störningar som möjligt ska påverka de analoga insignalerna. Vid de analoga komponenterna 
ligger ett analogt jordplan (AGND) och vid de digitala kretsarna ligger det digitala jordplanet 
(GND). Detta illustreras i figur 3.21 nedan.  
 

 
Figur 3.21: Jordplan för processorkortet. 
 
Jordplanen kopplas ihop i en enda punkt, där det även sitter en avkopplingskapacitans vilket 
inte syns i figuren.  
 
Matningsplanet är i princip uppdelat på samma sätt, förutom att här är det bara analog och 
digital matning på 5V, som ses i figur 3.22 nedan.  
 

AGND GND CGND 
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Figur 3.22: Matningsplan för processorkortet.  
 
Men som kan ses, finns här ett par ledare med avvikande matningsspänning. Den ledare som 
går längst upp i bild, är den 6V matning som ska förse de tre spänningsregulatorer som i sin 
tur ska mata kretsarna på kortet, som beskrivet i kapitel 3.3.1.1. Den lilla korta ledare som 
beskrivs som Digital 3,3V, ska mata de busskretsar som beskrivs i samma kapitel. Då denna 
matning är digital, ligger ledaren i den digitala matningshalvan av kortet. Då jord- och 
matning ligger på två separata plan, är det viktigt att notera placeringen på den skarv som 
skiljer det analoga från det digitala. Det digitala matningsplanet får exempelvis inte ligga 
överlappande med det analoga jordplanet, eller vice versa. Ledningarna får heller inte dras 
över den skarv som blir, de analoga ledningarna placeras på den analoga sidan medan de 
digitala ledningarna placeras på den digitala sidan. Att både den analoga och den digitala 
delen ligger lika för de två olika planen visas i figur 3.23 nedan.  
 
Det finns en krets som tillhör båda delarna, vilket är AD-omvandlaren med sina analoga 
ingångar och sin digitala utgång. För att lösa detta, delar sig jordplanen under kapseln för AD-
omvandlaren, runt de pinnar som ska till respektive plan. Även detta kan ses i figur 3.23 
nedan, där N7 är AD-omvandlaren.  
 
 

+6V Digital 3,3V 

Digital 5V Analog 5V 
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Figur 3.23: AD-omvandlaren i förhållande till den analoga och digitala sidan.  
 
Att dela upp jord- och matningsplanet hjälper till att förhindra en ganska stor del av den EMI 
som kan uppstå. För att optimera ytterligare placeras RF modulen på så långt avstånd från de 
analoga ingångarna som möjligt, samt att kristallen inte ska placeras för nära mönsterkortets 
fysiska kant men inte heller för nära mikrokontrollern.  
 
För att ytterligare isolera de analoga ingångarna har ett kopparlager lagts på det översta lagret, 
från ingångarna fram till det att signalen går in i AD-omvandlaren. Detta kan ses i figur 3.24 
nedan. Ingångarna har också spridits ut så pass mycket det går längs med kortsidan på kortet.  
 

 
Figur 3.24: Ett skyddande kopparplan.  
 

3.4 Mjukvara i mikrokontrollern 
Som beskrivet ovan, valdes en mikrokontroller från Atmel, en ATmega16. Utveckling av 
mjukvaran görs i programspråket C med kompilatorn CodeVision som är speciellt utvecklad 
för just Atmels 8-bitars mikrokontroller med bl.a. specialfunktioner för kodoptimering. C 
koden för mikrokontrollern kan ses i appendixH. Ytterligare används ett utvecklingsbord 
avsett för Atmels 8-bitars mikrokontroller, STK500 från Atmel, för att snabbt kunna utvärdera 
olika mikrokontroller ur Atmels sortiment. Utvecklingsbordet är försett med I/O portar för de 
olika gränssnitten UART, SPI samt även för vanliga portar. Utvecklingsbordet bidrar till att 
kunna utveckla mjukvaran i en ideal miljö innan montering av mikrokontroller på kretskort 
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görs, samt att olika periferi enheter så som AD-omvandlare kan utvärderas på ett tidigt 
stadium.  

3.4.1 Funktioner 
Som beskrivet innan, är en av mikrokontrollerns huvudsakliga funktioner att förmedla de 
signaler från SPI gränssnittet på AD-omvandlaren till UART gränssnittet för Bluetooth 
modulen. Mikrokontrollern ska även ta hand om de kommandon som kommer från den 
mottagande delen och utföra korrekt operation. Det finns fyra olika kommandon som 
mikrokontrollern kan ta emot och utföra åtgärd för. Det är ’starta avläsning av AD-
omvandlare’, ’avsluta avläsning av AD-omvandlare’, ’starta shuntkalibrering’ samt ’avsluta 
shuntkalibrering’.  
 
Shuntkalibreringen genomförs genom att när ett kommando kommer för att starta 
kalibreringen, sätts en port på mikrokontrollern hög, för att sluta de kalibreringsreläer som 
sitter på signalkonditioneringskortet. Porten ligger hög, tills mikrokontrollern mottar ett 
kommando om att avsluta shuntkalibreringen, då sätts porten till låg nivå igen och reläerna på 
signalkonditioneringskortet får inte tillräckligt med ström och öppnas.  
 
I och med att avläsningen av AD-omvandlaren startar, går mikrokontrollern på en intern 
timer. Timern startas första gången med ett kommando från den mottagande sidan. Efter det 
att timern startat, utförs en läsning med ett intervall på 125µs, dvs. med en samplingshastighet 
på 8kHz. När timern räknat upp till sitt värde, skickas ett kontrollord till AD-omvandlaren, 
som beskrivet i stycket om AD-omvandlaren. Kontrollordet är då baserat på en intern räknare 
som ska se till att kanalerna på AD-omvandlaren läses av successivt en efter en, och när alla 
åtta är avlästa börjar den om.  
 
SPI-gränssnitten fungerar som ett skiftregister, kontrollordet skickas till AD-omvandlaren, 
men de åtta bitarna som då kommer tillbaka till mikrokontrollern via DOUT på AD-
omvandlaren, är inget av värde. Inte förrän i det andra ordet finns värdefull information. Men, 
detta kan inte skiftas in förrän ytterligare ett ord har skiftats ut till AD-omvandlaren. Inte 
heller här är hela order relevant, utan den första biten är utan relevans, medan de återstående 
sju bitarna är de sju MSB bitarna i det omvandlade datat. Nästa ord som kommer in är helt av 
relevans. Sist kommer ytterligare ett ord in, efter att ha skickat ytterligare att ord till AD-
omvandlaren, men här är det bara den MSB som är av värde, denna representerar då den 
minst signifikanta biten (LSB) av hela det omvandlade värdet. Detta illustreras i figur 3.25 
nedan.  
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Figur 3.25: Avläsning av AD-omvandlaren.  
 
De 16 bitarna som är av relevans ligger nu i tre ord. De skiftas in i två ord, en hög byte och en 
låg byte för att sen läggas ut på UART gränssnittet. 

3.4.2 Flödesschema 
För att illustreras funktionerna av mikrokontrollern bättre visas nedan ett flödesschema i figur 
3.26. Här syns det tydligt hur programmet fungerar. Först börjar programmet med att initiera 
de register och variabler som ska användas. Efter det ligger programmet i stort sett bara och 
väntar på ett kommando. När ett kommando mottas, jämförs det med de fyra funktioner som 
kan utföras. Skulle kommandot vara att starta mätningen, sätts TIMER1 igång, samt den 
interna räknaren ’ch’ nollställs. Räknaren ’ch’ anger vilken kanal som ska läsas av. Efter 
125µs, sker en avbrottsrutin som innebär att kontrollordet, plus de tre extra orden utan 
relevans, skickas till AD-omvandlaren. Det omvandlade värdet läses in och läggs ut på UART 
gränssnittet i form av två ord. Efter det räknar räknaren ’ch’ upp, för att utföra samma 
procedur på nästkommande kanal. Avbrottsrutinen sker nu med ett intervall av 125µs, ända 
till dess att mikrokontrollern mottar ett kommando om att avsluta avläsningen.  
 
Men avbrottsrutinen tar inte 125µs att utföra, så när avläsningen är klar, återgår programmet 
till huvudrutinen för att se om något annat kommando kommit in, om exempelvis en 
shuntkalibrering ska utföras eller avslutas.  
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Figur 3.26: Flödesschema för mikrokontrollerns mjukvara. 
 

3.5 Mottagande del 
För utvärdering av de mätdata som processorkortet digitaliserar, behövs en mottagande 
terminal i form av en PC. Denna terminal ska också kunna ge kommando för start/stop av 
mätning samt shuntkalibrering. För att en PC ska kunna kommunicera med processorkortet 
via Bluetooth protokollet, så behöver PC:n kompletteras med mjukvara och hårdvara. 

3.5.1 Hårdvara 
Hårdvaran består av en Bluetooth modul som är identisk med den Bluetooth modul som sitter 
på processorkortet. Skillnaden mot processorkortets Bluetooth modul, är att PC:ns Bluetooth 
modul är kompletterad med ett USB gränssnitt anpassat för PC kommunikation.  

3.5.2 Mjukvara 
Mjukvarudelen består av ett testprogram utvecklat i Labview 7.1 från National Instruments. 
Testprogrammet är uppbyggt av ett antal funktioner för att visa insamlad data samt att 
kontrollera olika funktioner. Funktionerna är till för att användaren ska kunna styra systemet 
mjukvarumässigt. Testprogrammet har ett kommando per funktion, vilket innebär ett 
kommando för att starta mätning, ett för att stoppa mätning, ett för att aktivera 
shuntkalibrering samt ett för att avsluta shuntkalibrering. Ytterligare finns 
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utvärderingsfunktionen för utvärdering av insamlat mätdata i testprogrammet. Rätt COM port 
väljas i testprogrammet, dvs. den COM port som PC:n associerar till den inkopplade blue2i 
modulen med USB gränssnitt. Inställningen för baudrate är fastställd till 153600bps och ska 
inte ändras. Test programmet kan ses i appendixI. 

3.5.3 Mätning 
Ett mätningsförfarande sker genom att mätning startas och ska shuntkalibrering ske så startas 
shuntkalibrering under mätning. Mätning avslutas genom att avsluta eventuell 
shuntkalibrering samt avsluta mätning. Då mätning avslutats sparas alla mätvärden för 
respektive kanal i en tabell. För att sen utvärdera mätvärdena grafiskt väljs aktuell kanal med 
utvärderingsfunktionen och en graf ges, baserad på insamlad data för aktuell kanal. y-axeln 
anger insamlat data i området 2,5V±2,5V och x-axeln anger antal sampel. Upplösningen på 
samplingsskalan är 121µs, dvs. ett nytt sampel tas varje 121µs. Exempel på utvärdering av 
mätdata kan ses i figur 4.8, 4.9 och 4.10. 
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4 Test och Utvärdering 
De tester och utvärderingar som gjorts har delats upp, först har separata tester gjorts på de två 
olika korten var för sig sen har hela systemet testats och utvärderats.  

4.1 Signalkonditioneringskortet 
På signalkonditioneringskortet är det framför allt sex punkter som behöver verifieras för att se 
att systemet på kortet fungerar som tänkt. För det första måste bryggmatningen kontrolleras, 
att de beräknade bryggspänningarna kan avläsas på utgången mellan E+ och E-. Även 
shuntkalibreringssignalen måste kontrolleras, att ett shuntkommando påverkar utsignalen som 
tänkt. Sist vad det gäller DC-testerna på signalkonditioneringskortet ska utsignalen verifieras. 
Utsignalen ska ha samma spänning som TP4 på respektive kanal.  
 
Tre punkter är viktiga att kontrollera för att bekräfta filtret och dess egenskaper, filtrets 
branthet samt hur pass mycket ringningar och översläng stegsvaret har. Det måste även 
kontrolleras hur stor tidsfördröjning av signalen som uppstår på signalkonditioneringskortet. 
Att det blir en tidsfördröjning är helt i sin ordning då systemet innehåller ett 4-poligt filter.  

4.1.1 Bryggmatning 
Efter att ha kontrollerat de fyra olika bryggmatningen på de åtta olika kanalerna erhölls det 
resultat som visas i figur 4.1. 
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Figur 4.1: Bryggmatning för alla kanaler på signalkonditioneringskortet. 
 
Att bygla J4, medför att en bryggmatning på 0V ska läggas på utgången. J3 innebär 2V, J2 
innebär 5V och J1 innebär 15V. Bryggmatningen är beskriven i kapitel 3.2.1.3. 
 
Men då spänningsområdet i grafen är så pass stort som 15V, kontrolleras varje bryggmatning 
för sig för att se hur stor variationen är mellan de olika kanalerna, som visas i figur 4.2. 
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Figur 4.2: De fyra olika bryggmatningarn.  
 
I graferna för de olika bryggmatningarna går det att se att en viss variation finns mellan de 
olika kanalerna. Det går även att se att skillnaden mellan det ideala värdet och de reella 
värdena skiljer mellan de olika bryggmatningarna. För en bryggmatning på idealt 0V ligger 
den största skillnaden på -12µV. För 2V ideal bryggmatning är den maximala skillnaden 
10mV, för 5V ideal bryggmatning är den 20mV samt för 15V bryggmatning ligger den 
maximala skillnaden på 3,4mV.  
 
Att det skiljer sig åt, samt att skillnaden varierar kan ha flera orsaker. Först och främst kan 
den referensmatningskrets (N5) som ska tillhandahålla de 7,5V ha ett mer eller mindre 
betydande fel i sin utsignal. Se mer om N5 i funktionsbeskrivningen av 
signalkonditioneringskortet i kapitel 3.2.1.3. Men mest troligt är ändå att den 
trimpotentiometer som sitter på utgången av kretsen kan variera i sin noggrannhet eller att den 
inte är helt optimalt inställd. De motstånd som sen ska spänningsdela ner de 7,5V på utgången 
är precisionsmotstånd, men trots detta kan en viss variation finnas och den spänning som ska 
speglas ner för att erhålla E-, innehåller ett visst fel som fördubblas i speglingen. Som en sista 
felkälla kan även de motstånd, dioder samt transistorer som sitter i spegel bidra med en viss 
felmarginal.  

4.1.2 Shuntkalibrering 
För att bedöma hurvida shuntkalibreringen fungerar som tänkt, kortsluts ingångarna S+ och 
S-, sen aktiveras shuntkommandot. Den teoretiskt beräknade utsignalen vid ett shunt 
kommando är given enligt formeln nedan. 
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Där motstånden på bryggan (RBRYGGA) är 350Ω, förstärkningen (G) är iställd på 1000 ggr och 
kalibreringsmotståndet (RSHUNT) är 80kΩ.  
 
För att kontrollera shuntfunktionen i systemet på signalkonditioneringskortet, undersöks 
bryggmatningen på 2V och 5V, som visas i figur 4.3 nedan. Innan shuntkalibreringen 
aktiveras, har systemet en utgång runt 0V, detsamma gäller de fyra testpunkterna. När sen 
shuntkalibreringen aktiveras ska utgången ha en nivå som stämmer överens med det teoretiskt 
beräknade värdet. För att få en så noggrann mätning som möjligt, mäts även de tre 
testpunkterna upp.  
 
 

 
Figur 4.3: Utslag vid shuntkalibrering på 2V och 5V.  
 
Att inte de uppmätta spänningarna vid de olika testpunkterna stämmer helt överens med det 
teoretiska värdet kan ha olika förklaringar. Det största skälet till att de skiljer sig åt beror på 
de passiva komponenterna i förstärkaren, summatorn, filtret samt inverteraren. Trots att de 
flesta av dem är precisionskomponenter, har de en viss komponenttolerans och kan därför 
inverkan på signalen. 
 
I samband med detta test kontrolleras även att utsignalen har samma värde som TP4 på 
respektive kanal.  

4.1.3 Filter 
Enligt teorin har ett 4-poligt Butterworth en frekvensrespons som visas i kapitel 2.3. För att 
avgöra om filtret i systemet har rätt attenuering och att gränsfrekvensen är som beräknad tas 
en sinusformad signal in på ingången till signalkonditioneringskortet. Frekvensen på signalen 
ändras, för att se hur amplituden på utsignalen förändras. Tre punkter från den teoretiska 
attenueringen väljs ut för att jämföras med, som visas i tabell 4.1.  
 
Tabell 4.1: Punkter att kontrollera på filtret.  
Förhållande f/fC Attenuering (dB) 
1 -3 
1,5 -14,3 
2 -24,1 
 
I grafen i figur 4.4 nedan visas resultaten på respektive kanal, för respektive punkt. Mer om 
de uppmätta värdena kan ses i appendixJ.  
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Figur 4.4: Uppmätta värden vid kontroll av filtret.  
 
Som kan ses i grafen ovan, ligger amplituden för respektive kanal lite över det teoretiska 
värdet för de tre mätpunkterna. Att värdena inte överensstämmer helt med de teoretiska har 
till största del att göra med de passiva komponenternas inverkan i filtret. Den mänskliga 
faktorn vid avläsningarna kan även ha en inverkan, då ett visst rippel finns med i utsignalen. 
Dessutom, för att en så noggrann bedömning av filtret som möjligt borde ytterligare 
mätningar genomföras med en insignal på varierande amplituder.  

4.1.4 Översläng och Ringning 
För att ytterligare kontrollera filtrets kvalitet kontrolleras stegsvaret. I stegsvaret kan filtrets 
översläng och ringningar granskas. För ett Butterworthfilter finns både en del översläng och 
ringning att vänta. Överslängarna ligger på ett värde av 15% för ett 4-poligt filter, medan 
ringningarna ligger på 5%. Vid mätningar kunde överslängen på stegsvaret uppskattas till ca. 
16%, samt ringningar på ca. 6%. En variation på ±0,5% förekom mellan de åtta olika 
kanalerna. Detta illustreras i figur 4.5 nedan.  
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Figur 4.5: Uppmätt översläng och ringning i filtrets stegsvar.  
 
För att bestämma vilken tidsfördröjning som uppstår i systemet, jämförs sinusvågen på 
insignalen med den på utgången. Vid en insignal på 80Hz fås en tidsfördröjning på 4,75ms 
eller 136.8º fasförskjutning. För en frekvens på 90Hz, erhölls den maximala 
tidsförskjutningen, vilket var 5,15ms eller 148.3º fasförskjutning. Detta stämmer helt överens 
med den teoretiska uppskattningen, se figur 2.15 i kapitlet om 4-poligt Butterworthfilter. 

4.2 Processorkort 
Testningen av processorkortet består till största delen av funktionella tester.  
De huvudsakliga testerna som görs på processorkortet är: 

• Mikrokontroll; programmering via JTAG gränssnittet och kommunikation med 
periferienheter som Bluetooth modul och AD-omvandlare 

• Passiv filterdel på ingången till AD-omvandlaren 
• Samplingshastighet 
• Fördröjning 

4.2.1 Mikrokontroll 
Programmering av mikrokontrollern testas genom att dels kontrollera att programminnet, 
bestående av ett flashminne kan nås och dels genom att ändring av vissa s.k. säkringar kan 
utföras. Säkringarna styr grundläggande inställningar såsom intern klockhastighet, om intern 
eller extern klocka i form av en kristall, ska användas etc. I detta fall är det viktigt att dessa 
inställningar kan göras då en extern klocka ska användas. 
 
Testet för åtkomst av flashminnet utförs genom att skriva ett testprogram som tänder och 
släcker en lysdiod med en sekunds mellanrum och programmera detta via JTAG gränssnittet. 
Säkringarna testades genom att ändra inställning från klockhastighet på 1 MHz till 8 MHz, 
där lysdiodens förfarande ska öka i frekvens. Båda testerna ger positivt resultat. 
 
Kommunikation mellan periferienheter utförs i två steg. I det fösta steget testas om Bluetooth 
modulen på processorkortet kan upprätta kontakt med Bluetooth modulen på den mottagande 
sidan. Detta visar att ledningsdragningarna i mönsterkortet stämmer, att rätt ledningar är 
inkopplade samt att spänningsnivåerna på I/O ledningarna för kommunikation på UART TX, 
UART RX, stämmer.  
 
Nästa steg är att mikrokontrollern ska programmeras med ett program som läser av AD-
omvandlarens olika kanaler på kommando från den mottagande delen. De olika kanalerna 

≈16,2% 

≈6,2
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matas med olika spänningar, som sedan ska skickas via Bluetooth modulen på processorkortet 
och visa motsvarande resultat på mottagande PC. Mätvärdena som mottas motsvarar de 
värden som läggs på respektive ingång.  

4.2.2 Filter 
För de åtta kanalerna sitter det passiva lågpassfilter på ingången. Gränsfrekvensen på dessa är 
4 kHz, dvs. halva samplingsfrekvensen för AD-omvandlaren. Filtren kontrolleras genom att 
mäta amplituden vid 4 kHz, dvs. vid f/fc=1. En amplitud på –3dB erhålls.  

4.2.3 Samplingshastighet 
Ett av de mer kritiska testerna av processorkortet är med vilken hastighet som sampling kan 
ske. Enligt kravspecifikationen ska en samplingshastighet på 8kHz uppnås, alltså ett nytt 16-
bitars värde ska tas varje 125µs och skickas till mottagande PC. Faktorer som spelar in här är 
följande: 
 

• Baudrate (BR) för mikrokontroller samt Bluetooth modul, som teoretiskt sett bör vara 
128kbps 

• Klockfrekvens för mikrokontroll 
• Samplingsfrekvens, dvs. tiden mellan två läsningar, som teoretiskt sett är 8kHz 

 
Testet genomförs genom att skriva ett testprogram som läser AD-omvandlarens olika kanaler 
från ett till åtta. Efter varje kanals avläsning ska kanalens motsvarande digitala värde skickas 
till Bluetooth modulen som skickar värdet vidare till en mottagande PC, innan nästa kanal 
avläses. Under testet ställs Bluetooth modulen samt mikrokontrollern in på samma BR och en 
förhållandevis låg samplingsfrekvens. Samplingsfrekvensen ökas successivt till en punkt då 
mottagna värden på insamlande PC inte stämmer med de analoga värden som läggs på AD-
omvandlarens olika kanaler. Då detta inträffar, höjs BR. Den begränsande faktorn här är BR 
för mikrokontroller samt Bluetooth modul som måste ha samma värde. Dessa värden tas fram 
med en algoritm för mikrokontrollern samt en algoritm för Bluetooth modulen med maximal 
avvikelse på ± 0,2% från teoretisk värde. Eftersom de två algoritmerna måste ge värden som 
överensstämmer enlig avvikelse teoremet ovan, så begränsas värden för BR till stegen 9600, 
57600, 115200 samt 153600bps. Vid testet bekräftades att den teoretiska hastigheten för att 
kunna sampla med en frekvens på 8kHz, behöver vara minst 128kbps. Vid en BR på 115,2 
kbps uppnås en samplingsfrekvens på 6,4kHz, medan 8,22kHz uppnås med 153,6 kbps. Figur 
4.6 visar förhållandet mellan samplingshastigheter och baudrateinställningar. 
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Figur 4.6: Förhållandet mellan samplingshastighet och baudrate. 
 

4.2.4 Fördröjning 
I mätsammanhang är det intressant att mäta fördröjning för en signal från det mätning utförts 
till det uppmätt signal visas på mottagande PC, behandlad och klar. För processorkortet så 
genomförs detta genom att mäta tiden från det ett kommando för mätning kommit in till 
mikrokontrollern, till det ett avläst AD-omvandlat värde kommer ut från mikrokontrollern. 
Detta test genomförs genom att mäta tidsskillnaden med ett oscilloskop mellan det kommando 
kommit in (aktivitet på UART RX för mikrokontroll), till det ett mätvärde ges ut (aktivitet på 
UART TX för mikrokontroll). Resultatet visar enlig figur 4.7 en fördröjning på 1,2ms. För 
detta test har mikrokontrollern följande inställningar: 
 

• BR: 9600bps 
• Klockfrekvens 14,7456MHz 

 
1,2ms

RX

TX

 
Figur 4.7: Fördröjning mellan TX och RX. 
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4.3 Sammansatt system 
Många av de tester som måste utföras, utförs på de två delsystemen separat. Dock finns det ett 
par funktioner att testa när hela systemet är sammansatt. Det gäller shuntfunktionen, 
kontrollera att den utförs och avlutas på givet kommando. Ytterligare kontrolleras 
överföringen, om något datapaket går förlorat och om det finns någon tidsbegränsning i 
systemet. Signalkvalitén kontrolleras, om något brus eller andra störningar uppträder på 
utsignalen. Till sist måste även Bluetooth modulens inverkan på den analoga insignalen 
kontrolleras. Bluetooth modulen på processorkortet jobbar med signaler i GHz området, 
vilken medför risk för högfrekventa signaler som kan fortplantas genom systemet. Detta kan 
ha till följd att Bluetooth modulen påverkar mätningen, något som inte är önskvärt. 
 
För att kontrollera kvalitén på överföringen, kan inga direkta mätningar genomföras. Istället 
läggs ytterligare en räknare in i mikrokontrollerns mjukvara för att ange hur många 
avläsningar som ska genomföras. På samma sätt läggs en räknare till i det Labview program 
som tar emot datamängden på den mottagande delen, för att ange hur många värden som 
tagits emot. Med fasta DC-spänningar på ingångarna, kan det på ett enkelt sätt påvisas om 
något paket tappas eller inte. Först och främst syns det i den matris som mätvärdena lagras i 
om något värde saknas eller blivit fel. Överföringen kan ytterligare kontrolleras genom att 
kontrollera att programmet tagit emot den mängd data den ska. Vid en samplingsfrekvens på 
8,22kHz under en period på 10 minuter fattas inga mätvärden och rätt antal paket togs emot.  
 
Som nämnt innan, testades signalkonditioneringskortet för sig och då även shuntfunktionen. 
Då ett shuntkommando utförs medan ingångarna är kortslutna och en bryggmatning på 2V 
väljs, erhålls det resultat som visas i figur 4.8.  
 

 
Figur 4.8: Utsignalen vid ett shuntkommando på det sammansatta systemet.  
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Att inte signalen ligger helt vid 0V då shuntfunktionen är avstängd, beror på att balansen i 
signalkonditioneringskortet inte är justerat efter VREF på AD-omvandlaren. Men för övrigt ser 
resultatet ut som väntat. Vid den aktuella bryggmatningen ska en nivå på ca. 2,18V erhållas. 
Vid mätningar på signalkonditioneringskorte erhölls en nivå på 2,17V vid utgången, vilket 
även uppträder här.  
 
Som kan ses i figur 4.8 ovan, finns ett litet rippel vid en DC-nivå på 0V respektive 2,17V. 
Ripplet kontrolleras närmre och det konstateras att ingen sekventiell störning förekommer, 
vilket bekräftade att det var vanligt brus som låg på utsignalen, som kan ses i figur 4.9. Efter 
att ha kontrollerat bruset närmre, gick det att konstatera att bruset låg på en nivå på knappt 
3mV. Bruset uppkommer på korten på grund av de olika kretsarna som är monterade. 
 
 

 
Figur 4.9: Rippel i DC-nivå för den mottagna signalen. 
 
För att ytterligare kontrollera signalkvalitén läggs en AC-signal på ingången, i form av en 
sinussignal med amplituden 1mV och frekvensen på 70Hz. Resultatet visas i figur 4.10. 
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Figur 4.10: Utsignalen av en sinussignal på ingången till det sammansatta systemet.  
 
Som kan ses i figur 4.10 ovan, ligger signalområdet en aning förskjutet från 0V. Men som 
nämndes tidigare beror detta på att balansen på signalkonditioneringskortet inte är justerat 
efter VREF på AD-omvandlaren. 
 
För att kontrollera Bluetooth modulens inverkan, utförs en mätning utan Bluetooth modulen 
inkopplad. Mätningen utförs då på signalkonditioneringskortets utgångar. Vid bryggmatning 
på 2Voch inkopplad testbrygga fås ett rippel som stämmer överens med figur 4.9, dvs. ca 
3mV. Detta visar hur systemet beter sig utan Bluetooth modul inkopplad, vilket motsvarar 
precis samma rippelnivå på en DC signal som fås då sändning av data sker. 
 
Dock uppstår en skillnad på rippelnivån när Bluetooth modulen är inkopplad men inte har 
upprättat kontakt med annan modul. Rippelnivån ökar och har en nivå på ca.15-20mV. Detta 
kan bero på att Bluetooth modulen går in i ett inquiry scan läge kort efter att modulen startats. 
Konsekvensen av detta blir att systemet påverkas av den höga sändareffekt som Bluetooth 
modulen sänder med då den söker kontakt med andra Bluetooth moduler. 
 
Då upprättande av kontakt med annan modul skett, sjunker rippelnivån till normalt läge, dvs. 
3mV. Detta beror på att i uppkopplat läge sänder modulerna med lägre effekt. Testet visar att 
Bluetooth modulen inte har någon mätbar påverkan på mätsignalen. 
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5 Resultat 
Målet med examensarbetet var ett konstruera ett trådlöst mätdataöverföringssystem för 
experimenten på avdelningen Systemteknik på FOI i Bromma. Examensarbetet skulle 
resultera i en prototyp där både mjukvara och hårdvara var framtagna för att passa den 
aktuella applikationen. För att utvärdera de resultat systemet erhöll, jämförs de med den 
kravspecifikation som sattes upp i början av projektet. 
 
För att återknyta till de mer allmänna kraven, kan det konstateras att systemet har en räckvidd 
på 10m, systemet har åtta analoga kanaler med samma typ av signalkonditionering samt en 
manuell ställbar förstärkning på 1-10 000 ggr. Vidare har systemet även en manuell ställbar 
balansering, en shuntkalibreringsfunktion som kan utföras på alla kanaler samtidigt. Systemet 
har en reset funktion samt statusindikatorer som indikerar att matningen är på, att kalibrering 
utförs samt att mätning pågår. Det filter som sitter i systemet, på signalkonditioneringskortet, 
är ett Butterworth filter av fjärde ordningen och har en gränsfrekvens på 100Hz. AD-
omvandlaren på processorkortet har en upplösning på 16 bitar, där samplingshastigheten är 
8,228kHz, vilket innebär att signalen översamplas mer än 10 ggr. Slutligen kan det 
konstateras att systemet har tvåvägskommunikation, då mätdata kan föras över till den 
mottagande delen och kommandon kan tas emot från den mottagande delen. Den mottagande 
delen består av en Bluetooth sändar/mottagar modul samt ett Labview program som 
utvärderar det mätdata som samlats in.  
 
Majoriteten av kraven är uppfyllda, sånär som på tre stycken. Detta är spänningsmatningen, 
bryggmatningen och tidsangivelsen. Spänningsmatningen ska enligt kravspecifikationen vara 
±15V DC för hela systemet. Men pga. en konstruktionsmiss, måste processorkortet matas 
med 10V. Vad gäller bryggmatningen, har systemet en bryggmatning på 0, 2, 5 och 15V, där 
kravspecifikationen specificerar 0, 2, 5 och 10V. Även detta beror på en mindre 
konstruktionsmiss. Till sist, i kravspecifikationen anges det att systemet ska ha en 
tidsangivelse, vilket det inte har. Detta beror på att den aktuella överföringshastigheten inte 
räcker till. Ska en tidsangivelse ingå i överföringen, behövs en överföringshastighet på minst 
200kbps, teoretiskt räknat.  

 
För övrigt finns det även ett par ’bör’ krav specificerade, att systemet ska ha en 
mjukvarumässig styrning av balansen och filtret. Detta har inte uppfyllts, men beskrivs mer i 
kapitel 7 om framtida rekommendationer.  
 
Slutligen, ett fungerade och stabilt system har konstruerats. Inga påtagliga påverkningar från 
vare sig radiosändaren eller omkringliggande utrustning kan noteras. Systemet, med dess 
avläsning, AD-omvandling och överföring, har testats i 10 minuter, med godkänt resultat. 
Dock har inte systemet testats till dess maximala tidsgräns, men några problem för att utöka 
denna tidrymd kan inte ses. Ett avgörande resultat är att systemet även kan skicka data inifrån 
vindtunneln och ut i tunnelhallen. Detta är speciellt positivt då systemet inte har detta som 
krav, utan det var från början tänkt att den mottagande RF delen ska sitta inne i tunnel och via 
kabel föra vidare mätinformationen till den utvärderande delen.  
 
Slutgiltiga prestanda för systemet visas i tabell 5.1 nedan.  
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Tabell 5.1: Prestanda för systemet 
Matning ± 15V, samt 10V 

Strömförbrukning Max. 700mA 

Baudrate 153600 bps 

Samplingsfrekvens 8,228 kHz 

Upplösning 16 bitar 

Systemklocka 14,7456 MHz 

Överföringseffekt 6,3 mW 

Tidsfördröjning av signal Max. 6,3ms 

Signalområde 2,5 ±2,5V 
 
 
Det slutgiltiga systemet visas i figur 5.1 nedan, där det större kortet (A) i figuren är 
signalkonditioneringskortet, det mindre (B) är processorkortet och det kort som är 
sammankopplad med processorkortet (C) är Bluetooth modulen.  
 

 
Figur 5.1: Det slutgiltiga systemet. 

(A) 

(B) 

(C) 
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6 Slutsats 
Prototypsystemet visar att det är möjligt att utveckla ett anpassat trådlöst 
mätdatainsamlingssystem som kan ersätta det trådburna mätdatainsamlingssystem som idag 
används av FOI i Bromma. De teorier och beräkningar som gjordes i början av projektet för 
att uppnå satta mål, stämmer väl överens med de resultat som uppnåddes. 
 
Det trådlösa prototypsystemet är avsett för att byggas in i vindtunnelmodeller som är 
anpassade för låghastighetstunneln, LT1 på FOI i Bromma. Under projektets gång har dock 
förutsättningarna ändrats i och med nedläggning av LT1. Eftersom FOI i Bromma även 
använder sig av en höghastighetstunnel, sk. transsonisk tunnel, T1500, är det intressant att 
anpassa prototypsystemet för inbyggnad i modeller anpassade för T1500. De kunskaper och 
erfarenheter som detta projekt givit, kan användas för att utveckla ett anpassat system för 
T1500.  
 
De modellerna som används i T1500 är betydligt mindre i jämförelse med de modeller som 
används i LT1. Detta medför att prototypsystemet behöver anpassas genom miniatyrisering 
samt även kompletteras med fler kanaler. I sammanhanget är åtta kanaler som 
prototypsystemet är utrustat med ett minimum för att kunna genomföra en komplett 
vågmätning på en vindtunnelmodell. Fler kanaler ställer krav på större bandbredd, eftersom 
mer data behöver överföras. Ökad bandbredd kan på sikt innebära att de kommunicerande 
enheterna i form av Bluetooth modulerna, kan behöva bytas ut mot enheter som klarar större 
bandbredder. Eventuellt innebär detta att överföringstekniken måste bytas ut mot en snabbare 
teknik, t.ex. WiFi. 
 
Som nämndes i problemställningen i kapitel 1.2 har även CAD-programmet CADint används 
för konstruktion under projektets gång, mycket för utvärdering vid ett eventuellt byte av 
CAD-program. CADint är ett avancerat, snabbt och stabilt konstruktionsprogram för 
kretskortstillverkning med många funktioner som exempelvis autogenerering vid 
ledningsdragning, konstruktion för viahål och ändringar av komponenter. Programmet har 
även felkontroller som konstruktören kan använda sig av för att reducera fel i konstruktionen. 
De två delarna vid kortkonstruktion, schema och PCB, är även sammankopplade, vilket gör 
det enkelt att ändra befintliga system i efterhand. Trots att författarna inte hade någon 
erfarenhet av kretskorttillverkning och att programmet är så pass avancerat, är det ett enkelt 
program att använda sig av.  
 
Sammanfattningsvis har projektet gett en djupare förståelse inom vissa delar, så som 
överföringstekniker, analog och digital elektronik. Projektet har även bidraget med en bredare 
förståelse för sammansatta system och de problem som kan uppstå med att sammanföra 
mindre individuella delar till ett större system. Under arbetets gång har även större kunskaper 
för de verktyg som finns att tillgå för konstruktion och utveckling erhållits.  
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7 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Först och främst kan det konstateras att de konstruktionsmissar som gjorts i projektet måste 
rättas till. Att ha en och samma matning för hela systemet är inte bara en fördel praktiskt sett, 
utan det medför även att systemet blir mer tillämpbart. Även bryggmatningen måste justeras 
för att få ut de standardvärden FOI är bundna av. Men att rätta till dessa små 
konstruktionsmissar är inga problem om exempelvis en andra prototypserie skulle tillverkas.  
 
Men för att förbättra systemet finns en del aspekter att ta i beaktande. Det är bla. antalet 
kanaler i systemet,  förminskning av mönsterkorten samt mer mjukvarumässig styrning.  
 
Att förminska de mönsterkort systemet består av, dvs. signalkonditioneringskortet samt 
processorkortet är eftertraktat, då systemet ska in i små utrymmen. Den del som är mest 
aktuell i nuläget är signalkonditioneringskortet, vilket har en storlek som är drygt sex gånger 
så stor som processorkortet. Vissa delar av kortet är förhållandevis lätta att förminska, medan 
andra inte är det. I utrymmes perspektivet är problemet med signalkonditioneringskortet att 
det innehåller en stor mängd analoga komponenter. För medan utvecklingen av de digitala 
komponenterna och dess kapslingar har gått väsentlig mycket mer framåt, har utvecklingen på 
den analoga sidan mer eller mindre stått stilla. Detta medför svårigheter att hitta mindre 
komponenter för signalkonditioneringskortet. Att komma runt detta kan antingen göras 
genom att funktionaliteten på kortet får till en viss gräns anpassas till de komponenter som 
finns på marknaden, eller att systemet får göra avkall på vissa funktioner helt och hållet.  
 
För att förbättra systemets signalkvalité, finns en rad förbättringar att genomföra. En AD-
omvandlare med större signalområde skulle minska betydelsen av de störningar som 
uppkommer genom att förbättra signal-brus förhållandet (SNR). Skulle större noggrannhet av 
signalen vara eftertraktat, måste även en AD-omvandlare med högre upplösning användas. 
Ytterligare för att förbättra signalkvalitén, skulle vara att eliminera eller åtminstone reducera 
det brus som uppträder på utsignalen. Ett exempel kan vara att förbättra åtgärderna för EMI. 
Detta gäller då inte bara processorkortet, utan även signalkonditioneringskortet. Då de två 
korten är ihopkopplade kan störningar lätt spridas från processorkortet till 
signalkonditioneringskortet. Ett annat exempel kan vara att reducera antalet komponenter, 
dvs. använda kretsar med fler inbyggda funktioner, då varje krets bidrar till det totala bruset.  
 
Precis som nämndes ovan, kan stora förbättringar göras gällande mjukvarudelen. Framför allt 
kan mer valmöjligheter läggas in på den mottagande delen, så som val av samplingsfrekvens, 
vilka kanaler som mätning ska utföras på eller hur länge mätningen ska pågå. Ytterligare kan 
även vissa hårdvaruinställningar styras mjukvarumässigt, som balansering och förstärkning.  
 
 
 



 
67  

Referenser 
Böcker 

1. Bruce R. Archambeault (2002), PCB Design for Real-World EMI Control, Kluwer 
Academic Publishers. 

2. Lars-Hugo Hemert (1996), Digitala Kretsar, Lars-Hugo Hemert och Studentlitteratur, 
andra upplagan.  

3. William Stallings (2002), Wireless communications and networks, Prentice-Hall  
4. T. Williams (1996), EMC for product designers, Reed Educational and Professional 

Publishing Ltd, andra upplagan.  
 

Websidor 
5. Alligator Technologies (1997), Filter tutorial [www], 

www.alligatortech.com/DAA/filter_tutor.htm, mars 2005 
 

6. R.W. Erickson, Filter Circuits [www], ece-
www.colorado.edu/~ecen2260/slides/FilterSlides.pdf, februari 2005 

 
7. FMV (2003), Termer och förkortningar [www], 

www.fmv.se/upload/Bilder%20och%20dokument/Vad%20gor%20FMV/Uppdrag/poi
nt/DIVERSE/Begrepp/TermCDPOINT.pdf, april 2005 

 
8. Frequency Devices (199), Low-Pass 4-Pole Butterworth [www], 

www.freqdev.com/a/7.html, mars 2005 
 

9. Intersil, Glossary [www], www.intersil.com/amps/glossary.asp, mars 2005  
 

10. Linköpings universitet (2003), Filterteori [www], Linköpings universitet (2003)  
Filterteori [www], www.dtr.isy.liu.se/TSDT78/Forelas/Ppt-Del1/Kapitel7_2003.pdf, 
mars 2005 

 
11. Microlink Engineering solution (1995), Analog-to-Digital converters [www], 

www.microlink.co.uk/a-d.html#cb, mars 2005 
 

12. Maxim (2002), A Beginners Guide to Filter Topologies [www], pdfserv.maxim-
ic.com/en/an/AN1762.pdf, januari 2005 

 
13. Maxime (2001), A Filter Primer [www], www.maxim-

ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/733, april 2005 
 

14. Maxim (2002), Analog Filter Design Demystified [www], www.maxim-
ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1795, mars 2005 

 
15. Maxim (2001), Data Converters [www], www.maxim-

ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/801#Q310, mars 2005 
 



 
68  

16. Maxim (2002), Filter Basics: Anti-Aliasing [www], www.maxim-
ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/928, mars 2005 

17. Maxim (2001), Understanding SAR ADCs [www], www.maxim-
ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=387, mars 2005 

 
18. Omega engineering (1997), Analog I/O Functionality [www], 

www.omega.com/literature/transactions/volume2/analogio2.html, februari 2005 
 

19. Palo wireless, wireless technology Resources [www], www.palowireless.com, april 
2005 

 
20. Stanford University, RISC vs. CISC [www], http://cse.stanford.edu/class/sophomore-

college/projects-00/risc/risccisc/, april 2005 
 

21. Stuttgart University (1996), CISC, RISC und Compiler [www], www.ica1.uni-
stuttgart.de/Courses_and_Lectures/Optimierte_programmierung/Html/node33.html, 
april 2005 

 
22. Sveriges sändareamatörer (2004), Post- och telestyrelsens föreskrifter [www], 

http://www.ssa.se/sektion_utb/documents/UtdragPTSFS2004_8_000.pdf, oktober 
2004 

 
23. Texas Instruments (2001), Active Filter design Techniques [www], 

focus.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf, kontinuerligt 
 

24. Texas Instruments (2000), Active Low-pass Filter design [www], 
www.science.unitn.it/~bassi/Signal/TInotes/sloa049.pdf, mars 2005 

 
25. Texas Instruments, ADS8345 datasheet [www], 

http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8345.pdf, kontinuerligt 
 

26. Texas Instruments, Butterworth Filters [www], www-
k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases/analog/document/faqs/bu.htm, 
kontinuerligt 

 
27. Texas Instruments (2001), Filter Pro MFB and Sallen-Key low-Pass Filter Design 

program [www], focus.ti.com/lit/an/sbfa001a/sbfa001a.pdf oktober 2004 
 
 
 



 
69  

Bibliografi 
Böcker 

 Söderkvist, Sune (1996). Kretsteori och elektronik, Erik Larsson, andra upplagan. 
 

 Söderkvist, Sune (1993). Signaler och system, Erik Larsson, andra upplagan. 
 

 Johns, David A. & Martin, Ken (1997). Analog integrated circuit design, John Wiley 
& Sons.INC. 

 
 Glad, Torkel & Ljung, Lennart (1989). Reglerteknik - grundläggande teori, 

Studentlitteratur, andra upplagan. 
 

 Hanly, Jeri.R & Koffman, Elliot B(1996). Problemsolving and program design in C, 
Addision-Wesley  Publishing Company, andra upplagan.  

 

Websidor 
 Interface BusLogic, Threshold Voltage Levels [www], 

http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html 
 

 Avrbeginners [www], Hämtat från <www.avrbeginners.com> 
 

 Atmels officiella hemsida [www], Hämtat från <www.atmel.com> 
 

 Texas Instruments officiella hemsida [www], Hämtat från <www.ti.com> 
 

 Olney, Barry (1995) [www], Hämtad från <www.icd.com.au/articles/emc.html> 
 

 Gerke, Daryl & Kimmel, William (1998), [www]. Hämtad från 
<http://www.devicelink.com/mddi/archive/98/10/008.html> 

 
 
 



 
70  

Appendix A 
Schema signalkonditioneringskort FOI Typ 2505 
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Appendix B 
Justering av förstärkning på AD625 
 
För att erhålla önskvärd förstärkning, används följande motstånd. 

 
 
där RG och RF är placerade i kretsen enligt följande. 
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Appendix C 
Beräkning av basmotstånd 
 
Från det datablad som finns över den mikrokontroller (ATmega16) som används i systemet 
ger varje I/O-port normalt ut 20mA, maximalt 40mA. Men då en port ska styra åtta kanaler 
med dess shunt signaler, får varje kanal 2,5mA.  
 
Det relä som används för att utföra shunt kalibreringen behöver 28mA för att sluta, vilket 
innebär att drygt 10 gånger så mycket ström som kretsen tillhandahåller behövs. För att lösa 
detta kopplas en transistor in, där de 2,5mA från mikrokontrollern få representera 
basströmmen. Men för att inte transistorn ska brännas sönder, måste ett basmotstånd (RB) 
läggas på basen.  
 
Följande beräkning har gjorts för att beräkna RB. 
 
 

 
 
 

1. Transistorns maximala kollektorström (IC) måste vara större än lastens IC.  

L

S
C RndLastmotstå

VänningMatningssp
ILast

_
_

_ = , som i detta fall är 28mA.  

 
2. Transistorns minsta strömförstärkning hFE måste vara mins fem gånger så stor som 

lastens IC dividerat med maximala strömmen på utgången på chipet. 

28
5
285

840
285

.max
_

5(min) =×=×=×>
mA
mA

mA
mA

chipström
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h C
FE  

 
Enligt databladet över transistorn som valts, uppfylls detta villkor.  
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3. För att sen beräkna basmotståndet tas lastens motstånd och transistorns 
strömförstärkning hänsyn till. Lasten i detta fall är reläet och det har ett motstånd på 
175Ω. 

980281752,02,0 =××=××= FELB hRR Ω 
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Appendix D 
Filter Pro 
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Appendix E 
Komponentlista Signalkonditioneringskort FOI Typ 2505 
 
 
Ref. Benämning Värde, Typ Fabrikat Y/H-mont. 
 
C001 Kondensator 220n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C002 Kondensator 100n, 50V, 10% AVX Y (0805) 
C003-C100 ej 
tilldelade     
C101 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C102 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C103 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C104 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C105 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C106 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C107 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C108 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C109 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C110 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C111 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C112 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C113 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C114 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C115 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C116 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C117 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C118 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C119 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C120 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C121 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C122 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C123-C200 ej 
tilldelade     
C201 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C202 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C203 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C204 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C205 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C206 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C207 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C208 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C209 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
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C210 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C211 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C212 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C213 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C214 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C215 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C216 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C217 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C218 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C219 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C220 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C221 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C222 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C223-C300 ej 
tilldelade     
C301 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C302 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C303 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C304 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C305 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C306 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C307 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C308 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C309 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C310 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C311 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C312 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C313 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C314 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C315 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C316 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C317 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C318 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C319 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C320 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C321 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C322 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C323-C400 ej 
tilldelade     
C401 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C402 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C403 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C404 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C405 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
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C406 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C407 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C408 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C409 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C410 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C411 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C412 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C413 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C414 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C415 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C416 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C417 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C418 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C419 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C420 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C421 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C422 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C423-C500 ej 
tilldelade     
C501 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C502 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C503 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C504 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C505 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C506 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C507 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C508 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C509 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C510 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C511 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C512 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C513 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C514 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C515 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C516 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C517 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C518 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C519 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C520 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C521 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C522 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C523-C600 ej 
tilldelade     
C601 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
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C602 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C603 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C604 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C605 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C606 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C607 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C608 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C609 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C610 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C611 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C612 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C613 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C614 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C615 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C616 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C617 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C618 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C619 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C620 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C621 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C622 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C623-C700 ej 
tilldelade     
C701 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C702 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C703 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C704 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C705 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C706 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C707 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C708 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C709 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C710 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C711 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C712 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C713 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C714 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C715 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C716 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C717 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C718 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C719 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C720 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C721 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
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C722 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C723-C800 ej 
tilldelade     
C801 Kondensator 330p, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C802 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C803 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C804 Kondensator 150n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C805 Kondensator 1,5u, 50V, 5% Evox Rifa Y (5045) 
C806 Kondensator 68n, 50V, 10% Kemet Y (1206) 
C807 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C808 Kondensator 470n, 50V, 10% AVX Y (1812) 
C809 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y (0805) 
C810 Kondensator 10n, 50V, 10% Kemet Y (0603) 
C811 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C812 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C813 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C814 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C815 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C816 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C817 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C818 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C819 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C820 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C821 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
C822 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y (0805) 
J101 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J102 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J103 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J104 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J105-J200 ej 
tilldelade     
J201 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J202 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J203 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J204 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J205-J300 ej 
tilldelade     
J301 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J302 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J303 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J304 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J305-J400 ej 
tilldelade     
J401 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J402 Bygel M20-9990206 Harwin H 
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J403 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J404 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J405-J500 ej 
tilldelade     
J501 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J502 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J503 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J504 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J505-J600 ej 
tilldelade     
J601 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J602 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J603 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J604 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J605-J700 ej 
tilldelade     
J701 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J702 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J703 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J704 Bygel M20-9990208 Harwin H 
J705-J800 ej 
tilldelade     
J801 Bygel M20-9990205 Harwin H 
J802 Bygel M20-9990206 Harwin H 
J803 Bygel M20-9990207 Harwin H 
J804 Bygel M20-9990208 Harwin H 
N001 IC L78S05CV ST Microelectronics H (TO220) 
N002-N100 ej 
tilldelade     

N101 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N102 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N103 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N104 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N105 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N106 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N107-N200 ej 
tilldelade     

N201 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N202 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N203 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N204 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N205 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N206 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N207-N300 ej     
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tilldelade 

N301 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N302 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N303 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N304 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N305 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N306 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N307-N400 ej 
tilldelade     

N401 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N402 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N403 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N404 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N405 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N406 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N407-N500 ej 
tilldelade     

N501 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N502 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N503 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N504 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N505 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N506 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N507-N600 ej 
tilldelade     

N601 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N602 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N603 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N604 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N605 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N606 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N607-N700 ej 
tilldelade     

N701 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N702 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N703 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N704 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N705 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N706 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
N707-N800 ej 
tilldelade     
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N801 IC AD625BD Analog Devices 
H 
(IC16.DIP) 

N802 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N803 IC AD712JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N804 IC AD648JR Analog Devices Y (IC8.SO) 
N805 IC AD584JN Analog Devices H (IC8.DIP) 
N806 IC MRF41O5 SRC DEVICES Y 
R101 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R102 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R103 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R104 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R105 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R106 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R107 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R108 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R109 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R110 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R111 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R112 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R113 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R114 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R115 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R116 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R117 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R118 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R119 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R120 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R121 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R122 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R123 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R124 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R125 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R126 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R127 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R128 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R129 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R130 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R131 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R132-R200 ej 
tilldelade     
R201 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R202 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R203 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R204 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 



 
84  

R205 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R206 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R207 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R208 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R209 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R210 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R211 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R212 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R213 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R214 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R215 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R216 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R217 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R218 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R219 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R220 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R221 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R222 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R223 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R224 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R225 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R226 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R227 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R228 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R229 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R230 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R231 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R232-R300 ej 
tilldelade     
R301 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R302 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R303 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R304 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R305 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R306 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R307 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R308 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R309 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R310 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R311 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R312 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R313 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R314 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R315 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
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R316 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R317 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R318 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R319 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R320 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R321 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R322 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R323 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R324 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R325 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R326 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R327 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R328 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R329 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R330 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R331 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R332-R400 ej 
tilldelade     
R401 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R402 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R403 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R404 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R405 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R406 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R407 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R408 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R409 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R410 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R411 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R412 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R413 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R414 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R415 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R416 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R417 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R418 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R419 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R420 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R421 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R422 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R423 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R424 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R425 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R426 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
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R427 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R428 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R429 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R430 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R431 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R432-R500 ej 
tilldelade     
R501 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R502 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R503 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R504 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R505 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R506 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R507 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R508 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R509 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R510 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R511 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R512 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R513 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R514 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R515 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R516 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R517 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R518 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R519 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R520 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R521 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R522 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R523 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R524 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R525 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R526 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R527 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R528 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R529 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R530 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R531 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R532-R600 ej 
tilldelade     
R601 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R602 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R603 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R604 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
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R605 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R606 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R607 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R608 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R609 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R610 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R611 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R612 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R613 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R614 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R615 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R616 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R617 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R618 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R619 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R620 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R621 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R622 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R623 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R624 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R625 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R626 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R627 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R628 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R629 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R630 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R631 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R632-R700 ej 
tilldelade     
R701 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R702 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R703 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R704 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R705 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R706 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R707 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R708 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R709 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R710 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R711 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R712 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R713 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R714 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R715 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
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R716 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R717 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R718 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R719 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R720 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R721 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R722 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R723 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R724 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R725 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R726 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R727 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R728 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R729 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R730 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R731 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R732-R800 ej 
tilldelade     
R801 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R802 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R803 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R804 Motstånd 15k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R805 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R806 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R807 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R808 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R809 Trimpot. 20k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R810 Motstånd 5,1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R811 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R812 Motstånd 2,05k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R813 Motstånd 17,4k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R814 Motstånd 1,5k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R815 Motstånd 16,5k, 0,1%, 25ppm Welwyn Y (0603) 
R816 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R817 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R818 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R819 Motstånd 20k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R820 Motstånd 33, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R821 Motstånd 15k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R822 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R823 Motstånd 2,2k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R824 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R825 Motstånd 470, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R826 Motstånd 10k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
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R827 Motstånd 3k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R828 Motstånd 2k, 0,1%, 25ppm Koa Y (0603) 
R829 Motstånd 270k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
R830 Trimpot. 10k, 100ppm, 23B BI Technologies Y 
R831 Motstånd 1k, 1%, 100ppm Koa Y (0603) 
V101 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V102 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V103 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V104 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V105 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V106 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V107 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V108 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V109-V200 ej 
tilldelade     
V201 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V202 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V203 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V204 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V205 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V206 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V207 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V208 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V209-V300 ej 
tilldelade     
V301 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V302 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V303 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V304 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V305 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V306 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V307 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V308 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V309-V400 ej 
tilldelade     
V401 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V402 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V403 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V404 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V405 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V406 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V407 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V408 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V409-V500 ej 
tilldelade     
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V501 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V502 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V503 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V504 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V505 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V506 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V507 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V508 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V509-V600 ej 
tilldelade     
V601 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V602 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V603 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V604 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V605 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V606 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V607 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V608 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V609-V700 ej 
tilldelade     
V701 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V702 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V703 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V704 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V705 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V706 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V707 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V708 Diod BAS16 - H (SOT23) 
V709-V800 ej 
tilldelade     
V801 Transistor 2N2222A - H (TO18) 
V802 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V803 Transistor 2N3904 - H (TO35) 
V804 Diod 1N4148 - H (DO35) 
V805 Transistor 2N2907A - H (TO18) 
V806 Zener Diod BZX55/C3V9 - H (DO35) 
V807 Transistor BSR14 - H (SOT23) 
V808 Diod BAS16 - H (SOT23) 
SP1-SP60 Anslutning - -  
ST101 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST102 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST103 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST104 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST105 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST106-ST200     
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ej tilldelade 
ST201 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST202 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST203 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST204 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST205 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST206-ST300 
ej tilldelade     
ST301 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST302 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST303 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST304 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST305 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST306-ST400 
ej tilldelade     
ST401 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST402 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST403 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST404 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST405 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST406-ST500 
ej tilldelade     
ST501 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST502 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST503 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST504 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST505 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST506-ST600 
ej tilldelade     
ST601 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST602 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST603 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST604 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST605 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST606-ST700 
ej tilldelade     
ST701 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST702 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
ST703 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST704 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST705 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
ST706-ST800 
ej tilldelade     
ST801 Lödtornspar 4522B-10 Litton/Useco H 
ST802 Lödtornspar 4522B-11 Litton/Useco H 
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ST803 Lödtornspar 4522B-12 Litton/Useco H 
ST804 Lödtornspar 4522B-13 Litton/Useco H 
ST805 Lödtornspar 4522B-14 Litton/Useco H 
TP101-TP105 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP106-TP200 
ej tilldelade     
TP201-TP205 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP206-TP300 
ej tilldelade     
TP301-TP305 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP306-TP400 
ej tilldelade     
TP401-TP405 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP406-TP500 
ej tilldelade     
TP501-TP505 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP506-TP600 
ej tilldelade     
TP601-TP605 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP606-TP700 
ej tilldelade     
TP701-TP705 Testpunkt  - W.Hughes H 
TP706-TP800 
ej tilldelade     
TP801-TP805 Testpunkt  - W.Hughes H 
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Appendix F 
Schema Processorkort FOI Typ 2506 
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Appendix G 
Komponentlista Processorkort FOI Typ 2506 
 
 
Ref.  Benämning  Värde, Typ  Fabrikat  H/Y-mont. 
 
C01 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C02 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C03 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C04 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C05 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C06 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C07 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C08 Kondensator 1u, 25V, 10% MURATA Y(1206) 
C09 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C10 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C11 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C12 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C13 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C14 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C15 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C16 Kondensator 15n, 50V, 10% Kemet Y(0603) 
C17 Kondensator 10u, 25V, 20% Hitano Y 
C18 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C19 Kondensator 10u, 25V, 20% Hitano Y 
C20 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C21 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y(0603) 
C22 Kondensator 22p, 50V, 5% Kemet Y(0603) 
C23 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C24 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C25 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C26 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C27 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C28 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C29 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C30 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C31 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C32 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C33 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C34 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C35 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C36 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
C37 Kondensator 100n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
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C38 Kondensator 1n, 50V, 10% Kemet Y(0805) 
     
CR1 Kristall   H 
     
L1 Järnkärna BDS3/3/4,6-4S2 Ferroxcube Y 
L2 Järnkärna BDS3/3/4,6-4S2 Ferroxcube Y 
L3 Järnkärna BDS3/3/4,6-4S2 Ferroxcube Y 
     
LD1 Lysdiod EL19-21 Everlight Y 
LD2 Lysdiod EL19-21 Everlight Y 
LD3 Lysdiod EL19-21 Everlight Y 
LD4 Lysdiod EL19-21 Everlight Y 
LD5 Lysdiod EL19-22 Everlight Y 
     
N1 IC L78L06ACZ ST Microelectronics H 
N10 IC AVRmega16-16AI Atmel Y 
N11 IC SN74LVCC3245A Texas Instruments Y 
N12 IC SN74LVCC3245A Texas Instruments Y 
N13 IC MAX6382 Maxime Y 
N2 IC XC6202 Torex Y 
N3 IC XC6202 Torex Y 
N4 IC XC6202 Torex Y 
N5 IC OPA4350 Burr-Brown Y 
N6 IC OPA4350 Burr-Brown Y 
N7 IC ADS8345 Texas Instruments Y 
N8 IC REF02 Burr-Brown Y 
N9 IC PVA2 OA H1 ITT Cannon H 
     
PIN1 Pin RoHS Compliant HARWIN H 
     
R01 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R02 Motstånd 22, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R03 Motstånd 22, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R04 Motstånd 22, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R05 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R06 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R07 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R08 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R09 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R10 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R11 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R12 Motstånd 2k67, 1%, 200ppm Multicomp Y(0603) 
R13 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R14 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
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R15 Trimpot. 10k, 20%, 100ppm BI Technologies Y 
R16 Motstånd 2k2, 0.1%, 25ppm Koa Y(0603) 
R17 Motstånd 2k2, 0.1%, 25ppm Koa Y(0603) 
R18 Motstånd 10, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R19 Motstånd 4k7, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R20 Motstånd 2k2, 1%, 100ppm Koa Y(0805) 
R21 Motstånd 3k3, 1%, 100ppm Koa Y(0805) 
R22 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R23 Motstånd 10k, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R24 Motstånd 120, 1%, 100ppm Koa Y(0603) 
R25 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R26 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R27 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R28 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R29 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
R30 Motstånd 0, 1%, 400ppm Koa Y(1206) 
     
SP00-
SP10 Anslutning - - H 
     
SPD01-
SPD20 Lödpad - - Y 
     
TP1 Testpunkt Terminal, PK100 W.Hughes H 
TP2 Testpunkt Terminal, PK100 W.Hughes H 
TP3 Testpunkt Terminal, PK100 W.Hughes H 
     
X1 Kontakt AWHW-10-G-5 Assmann H 
X2 Kontakt DF12 Hirose Y 
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Appendix H 
C kod för mikrokontrollern 
 
/***************************************************** 
Program för kontroll av ADS8345 och blue2i modul skrivet i 
C-kompilator CodeVision 1.24.4a Evaluation 
 
Chip typ                    : ATmega16 
Klockfrekvens              : 14,7456 MHz 
Programminne                : 16k 
Använt programminne (Flash)  : 4,3 %    
Periferienhet, USART        : Radiosändare blue2i 
Periferienhet, SPI           : AD-omvandlare ADS8345  
Företag                     : Totalförsvarets forsknings institut FOI, Systemteknik 
Författare                 : Peter Ericsson, Frida Östberg 
*******************************************************/ 
// Karaktäristik för mega16 
#include <mega16.h> 
// Standardbibliotek stdio.h utökat med funktionerna getchar(),putchar() 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
// SPI funktioner  
#include <spi.h>  
 
//Globala variabler 
char command;   
unsigned char control_ADS8345;   
int ch; 
unsigned long int byte; 
 
// Timer 1 output compare A avbrottsrutin 
   
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) 
{ 
    char control_ADS8345[]= {0x87,0xC7,0x97,0xD7,      //Kanal 0 - 7, 

0xA7,0xE7,0xB7,0xF7};   //extern klockning via SPI 
                                                              
    char high, low, temp1; 
// Starta avläsning 

PORTB.4 = 0;      // Sätt SS' låg, för SPI aktiv och läs/skriv mot // 
ADS8345 

       
    spi(control_ADS8345[ch]);           // 1:a läsning, skicka kontroll ord för  

// avläsning av kanal 'ch' 
                                        
    high = spi(0)<<1;         // 2:a läsningen, läs in 7 första bitarna i registret high 
                             // och skifta en gång vänster.     
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    temp1 = spi(0);          // 3:e läsningen, nästa 8 bitar kommer in, 

// varav temp1's MSB  till variabeln high's LSB 
     
    low = spi(0)>>7;       // 4:e läsningen, MSB här är LSB för hela systemet 

// Skiftning till höger och kopiering till low                             
    PORTB.4 = 1;            // sätt SS' hög, SPI inaktiv 
     
    high &= 0xfe;             // Maskering,försäkrar att bit 0 är 0 
    high |= (temp1>>7)&0x01; // skifta biten till höger 7 platser och,  
                              //kopiera sedan till den önskade positionen i high 
                                   
    low &= 0x01;             // för low, nollställ alla bitar utom bit 0 
    low |= (temp1<<1)&0xfe; // nollställ alla bitar förutom de som redan är där  
                              // skifta åt vänster en gång   
        
    putchar(high);           // Skicka high byte, vänta till skiftregister tomt innan 

// vidare exekvering 
    putchar(low);  // Skicka low byte, vänta till skiftregister tomt                  
     
    if (ch==7)               // Räkna upp till kanal 8, börja därefter om med kanal 

// 1 
        { 
        ch=0; 
        } 
    else 
        { 
        ch++; 
        }  
    return;    
     
 }   
  
void main(void) 
{ 
// Initiering av PORTA 
PORTA=0x00; 
DDRA=0x03; 
 
// PORTB 
PORTB=0x00; 
DDRB=0xB0; 
 
// PORTC C  
PORTC=0x00; 
DDRC=0x00; 
 
// PORT D  
PORTD=0x00; 
DDRD=0x00; 
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// Timer/Counter 1 initiering, bestämmer samplingsfrekvens 
// Klock källa: System klocka 
 
TCCR1A=0x00;     // Avbrott vid TIMER1 = OCR1H,L   
TCCR1B=0x08;    // -> Nollställ TIMER1 vid avbrott     
TCNT1H=0x00;         
TCNT1L=0x00; 
 
OCR1AH=0x00;            
OCR1AL=0x07;    // Räkna upp till sju TIMER1 cykler,  
 // där en TIMER1 cykel är 14,7456/256 MHz  
 
// Initiering av avbrottsrutin vid jämförelse 
TIMSK=0x10;      // Output Compare A avbrottsrutin på 
 
// Initering av USART 
UCSRA=0x00; 
UCSRB=0x18;       // Kontrollregister för UART, databitar 8, 
  // stoppbitar 1, paritet 0 
                 // Asynkron kommunikation 
UCSRC=0x86;     // Kontrollregister för UART, Receive och 
 // Transmit på 
UBRRH=0x00;      // Baudrate 156300 för 14,7456MHz 
UBRRL=0x05;  
 
 
// SPI initiering 
SPCR=0x51;       // SPI typ: Master 
                // SPI klock hastighet: 1,8445 MHz 
                  // SPI klock fas: halv klockcykel 
                 // SPI klock polaritet: låg 
 
SPSR=0x01;        // SPI klocka dubbel hastighet  
 
// Globala avbrottsrutiner på 
#asm("sei") 
 
//Huvudrutin 
while (1) 
      {    
       
      command = getchar();     // Skifta in mottaget kommando 
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//Kommunikation med mottagande del, PC med Labview 
         
      if (command == 's')    //Om mottaget kommando är 's' 
        { 
        TCCR1B=0x0C;   // Starta avläsning av ADS8345,  
        ch = 0; // TIMER1 startas  
        PORTA.1 = 1;   // Indikera mätning, PORTA pinne 1 hög
  
        } 
       
 
      else if (command == 't')  // Stoppa TIMER1, stoppa avläsning 
        { 
        TCCR1B=0x00; 
        PORTA.1=0; 
        } 
       
      else if (command == 'k')  // Shuntkalibrering på 
        { 
        PORTA.0 = 1; 
        } 
      else if (command == 'a')  // Shuntkalibrering av 
        { 
        PORTA.0 = 0; 
        } 
    }; 
} 
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Appendix I 
 
Testprogram för utvärdering av insamlad mätdata samt test av funktioner 
processorkort 
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Appendix J 
Uppmätta värden vid kontroll av filter 

 
 
Förstärkningen beräknas som:  

⎟⎟
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⎞
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dBAmp log20)( , där insignalens amplitud är 1V. 

 
 
Erhållna värden för -3db för respektive kanal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uppmätt 
värde (V) 

Förstärkning 
(dB) 

Uppmätt 
värde (V) 

Förstärkning 
(dB) 

Uppmätt 
värde (V) 

Förstärkning 
(dB) 

 f/fc=1  f/fc=1,5  f/fc=2  
Idealt  -3,01  -14,3  -24,1
kanal 1 0,8 -1,93820026 0,248 -12,11096638 0,092 -20,72424345
kanal 2 0,792 -2,025496368 0,25 -12,04119983 0,09 -20,91514981
kanal 3 0,78 -2,158107946 0,216 -13,31092498 0,08 -21,93820026
kanal 4 0,77 -2,270185497 0,232 -12,6902403 0,08 -21,93820026
kanal 5 0,78 -2,158107946 0,22 -13,15154638 0,066 -23,60912129
kanal 6 0,8 -1,93820026 0,228 -12,84130306 0,078 -22,15810795
kanal 7 0,74 -2,615365605 0,208 -13,6387333 0,084 -21,51441428
kanal 8 0,74 -2,615365605 0,208 -13,6387333 0,072 -22,85335007

 Uppmätt värde för -3dB,  f/fc 
Idealt 0,707 
kanal 1 1,07 
kanal 2 1,07 
kanal 3 1,04 
kanal 4 1,06 
kanal 5 1,02 
kanal 6 1,07 
kanal 7 1,02 
kanal 8 1,01 


