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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång, som är 

världsledande inom gas- och ångturbintillverkning. Uppgiften bestod av att hitta en lämplig teknik för 

att identifiera företagets mätsonder samt att beställa hem ett system för testning och implementering.  

Arbetet bestod av att inledningsvis utföra en marknadsundersökning för att hitta en lämplig metod för 

identifiering av sonder. En sond är ett metallrör som sätts in i turbinen för att mäta en eller flera 

storheter, till exempel, tryck, temperatur eller emission. Sonderna måste ofta tåla höga temperaturer och 

är därför utformade efter var de ska sitta och vilken temperatur det är just där. Tryck och temperatur 

mäts med sensorer som sätts in i metallrören. Ut från sonderna går en större kabel med ett flertal 

mättrådar i. Det är den större kabeln som ska identifieras i examensarbetet.    

Efter utvärdering av de olika metoderna, RFID, TEDS och 1-Wire bestämdes att 1-Wire-tekniken 

skulle användas. Ett 1-Wire masterkort (DS2484EVkit) beställdes hem samt utrustning för att bygga 

ihop små kretskort med ett minneschip. Utrustningen byggdes därefter ihop, minneschippen (DS2431) 

löddes ihop på ett laborationskort och byggdes in i små lådor. Lådorna kopplas sedan ihop i ett nätverk 

med hjälp av skärmade datakablar och Lemokontakter som används för en smidig ihopkoppling. Det är 

endast tre stycken trådar i kabeln, två stycken jordreferenser och en 1-Wire som kommunicerar med 

minnena på nätverket. När utrustningen var ihopbyggd användes 1-Wire programmet som ingick till 

hårdvaran. Via masterenheten initierades kommunikationen med de fyra olika enheterna med 

minneschip på 1-Wire tråden. Genom att studera oscilloskopsbilder sågs att kommunikationen 

fungerade. Mjukvaran kunde då få fram de ID-nummer som var inprogrammerade på DS431-chippen 

och sondidentifikationen var därmed fullbordad.  
 

 

Nyckelord 

Marknadsundersökning, konstruktion, mätsond, identifiering, gasturbin, Siemens, REI 

 

Språk 

 

 x Svenska 

 Annat (ange nedan) 

 

 

 

Antal sidor 

53 

Typ av publikation 

 

 Licentiatavhandling 

 x Examensarbete 

 C-uppsats 

 D-uppsats 

 Rapport 

 Annat (ange nedan) 

 

 

ISBN (licentiatavhandling) 

 

ISRN LiTH-ISY-EX-ET—15/0447--SE 
 

Serietitel (licentiatavhandling) 

 

 

Serienummer/ISSN (licentiatavhandling) 

 



 

  



i 
 

Sammanfattning 
 

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång, 

som är världsledande inom gas- och ångturbintillverkning. Uppgiften bestod av att hitta en 

lämplig teknik för att identifiera företagets mätsonder samt att beställa hem ett system för 

testning och implementering.  

Arbetet bestod av att inledningsvis utföra en marknadsundersökning för att hitta en lämplig 

metod för identifiering av sonder. En sond är ett metallrör som sätts in i turbinen för att mäta 

en eller flera storheter, till exempel, tryck, temperatur eller emission. Sonderna måste ofta 

tåla höga temperaturer och är därför utformade efter var de ska sitta och vilken temperatur det 

är just där. Tryck och temperatur mäts med sensorer som sätts in i metallrören. Ut från 

sonderna går en större kabel med ett flertal mättrådar i. Det är den större kabeln som ska 

identifieras i examensarbetet.    

Efter utvärdering av de olika metoderna, RFID, TEDS och 1-Wire bestämdes att 1-Wire-

tekniken skulle användas. Ett 1-Wire masterkort (DS2484EVkit) beställdes hem samt 

utrustning för att bygga ihop små kretskort med ett minneschip. Utrustningen byggdes 

därefter ihop, minneschippen (DS2431) löddes ihop på ett laborationskort och byggdes in i 

små lådor. Lådorna kopplas sedan ihop i ett nätverk med hjälp av skärmade datakablar och 

Lemokontakter som används för en smidig ihopkoppling. Det är endast tre stycken trådar i 

kabeln, två stycken jordreferenser och en 1-Wire som kommunicerar med minnena på 

nätverket. När utrustningen var ihopbyggd användes 1-Wire programmet som ingick till 

hårdvaran. Via masterenheten initierades kommunikationen med de fyra olika enheterna med 

minneschip på 1-Wire tråden. Genom att studera oscilloskopsbilder sågs att 

kommunikationen fungerade. Mjukvaran kunde då få fram de ID-nummer som var 

inprogrammerade på DS431-chippen och sondidentifikationen var därmed fullbordad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ii 
 

Abstract 
 

The work was performed at the request of Siemens Industrial Turbomachinery AB in 

Finspång who wanted help finding a suitable technique for identifying their probes and to 

order a system for testing and implementation.  

The work consisted of doing a trade study to find a suitable technology for identifying their 

probes. A probe is a kind of metal pipe/tube that is inserted in the turbine to measure pressure 

or temperature. These pipes must withstand high temperatures and are therefore designed 

depending on where they are situated and what temperature it is. Pressure and temperature 

are measured with sensors inserted in the metal tubes. A large cable is connected by the 

technique to each probe. It is the large cable that will be identified. 

When several techniques had been found, one technique was elected to be used and the name 

is 1-Wire. A 1-Wire master card and equipment to build up small circuit boards with a 

memory chip were ordered. The equipment was assembled, memory chips were mounted on 

a circuit board and built into small boxes. The boxes are linked together in a network with 

cables and with Lemocontacts. There are three wires in the cable, two ground references and 

a 1-Wire that transfers the communication between the memories on the network. When the 

equipment was built, a software program was used that was included with the hardware from 

Maxim. The master initiated the communication with the four different memory chip devices 

over the 1-Wire bus. 
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Förord 
 

Denna rapport är ett examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen elektronik vid 

Linköpings Tekniska Högskola våren 2015. Arbetet utfördes på Siemens Industrial 

Turbomachinery i Finspång på avdelningen REI och motsvarar 16 högskolepoäng. 

Ett extra tack vill jag ge de personer som hjälpt mig på vägen och som gjort arbetet möjligt. 

Björn Karlsson 

Hans-Olov Skog 

Johan Skog 

Daniel Roman 

Roger Andersson 

Övrig personal på REI  
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1 Introduktion 
1.1 Historia 

Allt tog sin början år 1631 då Louis De Geer köpte Finspongs bruk av Kronan, vilket var 

början av Finspångs industriella storhetstid. I flera hundra år var Finspång en av världens 

största kanontillverkare. År 1911 gick Nordiska Artilleriverken i konkurs och bara två år 

senare köpte bröderna Birger och Fredrik Ljungström hela industriområdet och startade 

STAL (Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström). Istället för kanontillverkning 

startade bröderna upp tillverkningen av ångturbiner [1].  

I slutet av 50-talet slogs STAL ihop med deras konkurrent De Laval och verksamheten 

samlades i Finspång under namnet Stal-Laval. Företaget började utvecklade ångturbindrivna 

fartygsmaskiner. Stal-Laval hade stora framgångar men år 1973 slog oljekrisen till och 

ångturbinerna ersattes av dieselmotorer. Istället började en lång period med leveranser till 

svenska och finska kärnkraftprogram. Nästan alla ångturbiner i svenska kärnkraftverk är 

tillverkade i Finspång. År 2004 köpte koncernen Siemens AG fabriken i Finspång och 

bildade Siemens Industrial Turbomachinery AB [1].   

Siemenskoncernen idag är verksam i mer än 200 länder och har cirka 357 000 anställda runt 

om i världen. Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) ingår i Siemenskoncernen 

och har sitt huvudsäte i Finspång med cirka 2700 anställda men har även en anläggning med 

cirka 130 stycken anställda i Trollhättan. Finspångsverksamheten omfattar utveckling, 

tillverkning och leverans av komponenter och kompletta anläggningar för kraft och 

värmeproduktion, verksamheten i Trollhättan gör även brännkammare [2].  

1.2 Bakgrund 
På SIT AB i Finspång finns en grupp, mätning och instrumentering (REI), inom test och 

validering av gasturbinutveckling. Gruppen ansvarar för utveckling, av instrumentdesign, 

datainsamlingsutrustning, instrumentering och av utvecklingsprovning. Det är på REI som 

det här examensarbetet har utförts.  

Mätsonder används när gasturbiner testas innan leverans och prototypvalidering inom 

produktutveckling. Samtliga mätpunkter är markerade med ett graverat ID-nummer. Under 

prototyptester då upp till tusentals olika sonder används finns det alltid en risk att en sond 

ändras utan anmälan, det kan då hända att en mätning görs med en annan sond eller på en 

annan plats än vad som är känd, och därmed ge felaktig information. Idag används 

signalkontroll vid kontrollering av sonderna, det är både tids- och resurskrävande.    
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1.4 Problemställning 
Som tidigare nämnts finns det alltid en risk att en mätsond ändras utan anmälan vid 

prototyptester och kan alltså ge felaktig information. Idag används signalkontroll vid 

kontrollering av sonderna, vilket innebär att ett ID-nummer kontrolleras vid gasturbin vilket 

är både tids- och resurskrävande.  

Syftet med examensarbete är att med en litteraturstudie och marknadsundersökning studera 

olika metoder för att kunna identifiera mätsonder utan att behöva använda signalkontroll. Det 

allra första som behövs göras är att ta reda på vad som menas med en mätsond och vad det är 

för ID-nummer som ska identifieras. Innan olika metoder kan studeras måste en analys göras 

för att ta reda på vad för egenskaper metoden behöver ha för att passa Siemens efterfråga. 

När det är gjort och olika metoder har identifierats med avseende på de egenskaperna 

kommer ett urval av intressanta metoder att göras för att bestämma en eller två system för 

inköp. De inköpta systemen kommer sedan att anpassas för REI:s behov och implementeras i 

Siemens mätsystem. Funktionaliteter och möjligheter kommer sedan att testas och utvärderas 

i labbet för att hitta en lämplig metod för automatisk sondidentifiering.  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet är ett första steg i automatisk sondidentifiering. Siemens vill till en början ha 

en en utvärdering av fyra stycken mätsonder, likaså kommer en konstruktionen att göras för 

de fyra mätsonderna. Efter att marknadsundersökningen och konstruktionen är klar kommer 

en utvärdering ske. Om resultat ser lovande ut kommer arbetet i framtiden utökas till de 

resterande mätsonderna.  
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2 Teori 
 

När olika tester görs på Siemens gasturbiner används flera olika mätsonder. En sond är ett 

slags metallrör som sätts in i turbinen för att mäta tryck eller temperatur, de här rören måste 

oftast tåla höga temperaturer och är därför utformade efter var de ska sitta och vilken 

temperatur det är just där. I figur 1 ses två stycken cirklar, de visar olika sonder eller rättare 

sagt den metallslang som går ut från sonderna som i det här fallet sitter i gasturbinen SGT-

750. I varje metallslang finns mättrådar, metallslangen går in ett skåp där alla trådar delas upp 

och informationen skickas vidare för bearbetning. Som sagt kan det bli problem när sonderna 

flyttas om utan att det anmäls, det kan leda till en osäkerhet om det är rätt mätdata som läses 

av. 

 

Figur 1: Mätsonder, gasturbin SGT-750. De inringade områdena visar var mätsonderna sitter [3].  

Idag används signalkontroll för att se att alla sonder är rätt inkopplade. Om det blir en 

osäkerhet om det är rätt signaler används ID-numren på sonderna för en extra kontroll. För att 

läsa av alla ID-nummer vid testriggen måste de anställda gå ut från baracken där testerna körs 

från. Vid testriggen är ID-numren, RD0001–RD0100, skrivna på en lapp som är fastsatta på 

metallslangarna som går ut från sonderna. När ID-numren har kontrollerats vid testriggen 

jämförs varje ID-nummer mot en databas där varje sond-ID har lagts in i ett exceldokument. 

Precis som det låter är det en tids- och resurskrävande metod som kan förbättras. Det finns 

även en risk att en sond byts ut mellan två provkörningar utan att det meddelas till den som 
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sköter mätsystemet. Det vore bättre om ID-numren ”kan ta sig” till baracken utan att de 

anställda behöver gå ut till testriggen för att läsa av dem.  

För att få in ID-numren i baracken kan tråd- eller trådlöskommunikation användas. I 

teoridelen presenteras tre olika metoder som har studerat i det här examensarbetet, RFID 

(Radio-Frequency Identification) som använder sig av radiovågor för att sända information, 

TEDS (Transducer Electronic Data Sheets) som kan använda sig av både tråd- eller 

trådlöskommunikation och till sist 1-Wire som enbart använder sig av kommunikation via 

kablar. I tabell 1 visas fördelar för tråd- eller trådlöskommunikation och i tabell 2 visas 

nackdelarna.  

Tabell 1, Fördelar med tråd- eller trådlöskommunikation.  

Tråd Trådlöst 

Inte lika kännslig för störningar Portabel, inga sladdar som trasslar 

in sig 

Lättare att veta vilken signal som kommer vid 

användning av kabel 

Smidigt att sända och ta emot 

information från sändarna 

Fungerar bättre på längre avstånd Vissa behöver ingen egen 

spänningskälla för att fungera 

 Sändare kan sättas på 

svåråtkomliga ställen 

 

Tabell 2, Nackdelar med tråd- eller trådlöskommunikation.  

Tråd Trådlöst 

Inte lika portabel som trådlös, tar mer plats Störningar från omgivningen 

Måste ha kontakt med en spänningskälla för att 

kunna fungera 

Kan störa annan utrusning 

Tar tid att installera utrustningen Problem att få kontakt och 

sända information på längre 

avstånd 

 

Här under beskrivs tre olika metoder för att kunna identifiera mätsonderna. De olika 

metoderna är RFID, TEDS och 1-Wire och kommer i den ordning som 

marknadsundersökningen skedde, mest information står det om den metoden som det 

slutgiltiga valet hamnade på.  
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2.1 RFID 
 

RFID (Radio-Frequency Identification) är en teknik som kan läsa information på ett visst 

avstånd med hjälp av en sändare (tagg) och en läsare. De kommunicerar med varandra genom 

radiovågor. Båda har en inbyggd antenn för att ta emot- och skicka ut radiosignaler. RFID har 

blivit allt mer populärt och börjar nu ersätta de optiskt avläsbara streckkoderna. Flera olika 

branscher har börjat använda sig av tekniken, bland annat inom sjukvården, 

läkemedelsbranschen, klädbranschen och fordonsbranschen. Scania har till exempel studerat 

RFID för att identifiera deras motorpallar [4].  

Fördelen med RFID är att det inte behövs fri sikt för att läsa av dem, det går alltså att fästa en 

tagg på ett svåråtkomligt ställe och sedan läsa av den från någon meters avstånd. Det som gör 

att en tagg kan läsas av även om det finns flera taggar i närheten är att varje tagg har ett unikt 

ID-nummer som kallas för EPC (Electronic Product Code). EPC består av 96 bitar, de första 

8 bitarna är en rubrik som identifierar versionen av projektet. De efterkommande 28 bitarna 

identifierar organisationen som hanterar data för taggen. Efter det kommer 24 bitar med 

objektets klass, alltså vad det är för sorts produkt och de sista 36 bitarna är det unika 

serienumret som varje tagg har [5]. Tabell 1 nedan visar ett exempel på hur EPC kan se ut: 

Tabell 3, Electronic product Code (EPC) för RFID. EPC består av 96 bitar, de första 8 bitarna är en rubrik som 

identifierar versionen av projektet. De efterkommande 28 bitarna identifierar organisationen som hanterar data 

för taggen. Efter det kommer 24 bitar med objektets klass, alltså vad det är för sorts produkt och de sista 

36bitarna är det unika serienumret som varje tagg har 

Rubrik EPC organisation Objektets klass ID-numret 

01* 12345ABC* 0012E* 000123ABC* 

*Hexadecimala nummer 

Taggen måste ha olika tåligheter beroende på vad den har för användningsområde för att 

skydda elektroniken i taggen. Det finns en mängd olika höljen som ett chip kan ha eftersom 

chippet måste tåla det slitage och temperatur som det utsättas för. Alla taggar har även en 

antenn som tar emot signaler från läsaren. Antennen är viktig, ju större antennen i taggen är 

desto bättre förmåga har taggen att fånga upp signaler. Det finns tre olika taggar inom RFID, 

passiva, aktiva och semi passiva. 

Passiva taggar består av en tagg som inte har någon egen strömkälla utan drivs av strömmen 

från läsaren. När taggen kommer inom läsarantennens område, laddas en inbyggd 

kondensator upp (induktion) och då kan information skickas till läsaren. Läsaren kan läsa 

information på uppemot 3 meter från taggen. Fördelen med passiva taggar är att de är billiga 

och oftast väldigt små vilket underlättar för implementering i ett system. Eftersom taggen inte 

har något batteri utan drivs av läsaren så har den en väldigt lång livslängd och har ett mindre 

minne än de aktiva [6].  

Aktiva taggar består av ett inbyggt batteri vilket gör att taggen själv kan skicka ut sin 

information utan att läsaren behöver väcka den. Den kan även utföra uppgifter utan läsarens 

närvaro, till exempel kan den med hjälp av sensorer lagra information om temperatur för att 



6 
 

sedan skicka den till läsaren när den kommer i närheten. Fördelen med aktiva taggar är att de 

kan ha ett betydligt längre avläsningsområde, upp till 10 meter och har oftast större inbyggt 

minne. Nackdelen med aktiva taggar är att de är större och dyrare än passiva taggar samt att 

livslängden brukar vara 5-6 år beroende på batteriets kapacitet [6].  

Semi-passiva taggar är en kombination av passiva och aktiva taggar. Det fungerar så att när 

taggen kommer inom läsarens område aktiveras batteriet och skickar då ut signalen med 

information till läsaren. Fördelen jämfört med passiva taggar är att räckvidden blir längre och 

fördelen jämfört med aktiva taggar är att batteriet går ner i viloläge efter ett tag, vilket gör att 

batteriet håller längre. Huvudsyftet är alltså att få en längre avläsningsförmåga jämfört med 

passiva men att den inte ska kunna samla information utanför läsarens räckvidd som den 

aktiva taggen kan göra [6].  

Tabell 4, Passiv vs Aktiv RFID. Visar de olika egenskaperna som de passiva och aktiva taggarna kan ha.  

 Passiv RFID Aktiv RFID 

Ström Ingen intern ström Batteridriven 

Signalstyrka Låg Hög 

Kommunikations avstånd Kort: <10m Långt: 100m+ 

Minneslagring läs/skriv (128b) läs/skriv (128kb) 

Taggkostnad/styck 1 - 43 kr 128-850 kr 

Taggstorlek Liten Beror på batteriet 

 

Minnet i taggen: 

Beroende på vad taggen ska utföra finns det tre olika förmågor som minnet i taggen kan ha 

[6]:  

 ”Read/write”: innebär att taggen har ett skriv och läsbart minne, alltså kan 

information också läggas till i taggen förutom dess ID-nummer som vanligtvis inte 

går att skriva över. Den här metoden är bra då information om föremålet som taggen 

sitter på ska föras in [6].  

 ”Read-only” innebär att minnet endast kan läsas av, går inte att skriva till. Taggen 

fungerar då som en pekare i en databas som innehåller information. Oftast finns en 

”read/write” funktion från början men att det sedan går att låsa skrivfunktionen, det är 

då garanterat att taggarna har ett unikt ID-nummer [6].   

 WORM som står för ”write once, read many”, innebär att informationen kan skrivas 

till taggen en gång som sedan inte går att ändra om [6].   

Av de här tre olika förmågorna skulle ett read/write-minne vara bäst, eftersom mätsondens 

ID-nummer och annan information behöver programeras in i taggen och sedan ska 

användaren kunna läsa av ID-numren från dem.  
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Frekvensmodulering:  

Bärfrekvens är viktig inom RFID-tekniken eftersom det är med bärfrekvenser som 

kommunikation sker mellan tagg och läsare. Det är även frekvensen från läsaren som ger de 

passiva taggarna sin spänning. Det finns flera olika bärfrekvenser som RFID systemen 

arbetar på, beroende på vilken tillämpning som görs väljs bärfrekvens efter det. De två 

vanligaste frekvensstandarderna som brukar användas inom RFID är låga frekvenser 125kHz-

135kHz och höga frekvenser 13,56MHz. Det finns ytterligare två standarder som inte 

används lika ofta och dessa är ultrahöga frekvenser 860 MHz och superhöga frekvenser 2,45 

GHz [7]. Det är bärfrekvensen som bestämmer läsavståndet, ju högre bärfrekvens desto 

längre från taggen går det att läsa. 
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2.2 TEDS 
 

TEDS sår för ”Transducer electronic data sheets” och styrs av familjestandarden IEEE 1451. 

IEEE 1451 är en uppsättning av gränssnitt till smarta sensorer som är utvecklade av just IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ett av de viktigaste elementen i de här 

standarderna är definitonen av TEDS. TEDS är inbäddat i en minnesenhet som är fastsatt på 

sensorer eller ställdon för att lagra olika typer av information som mätutrustningen eller 

kontrollsystem behöver [8].  

Målet med familjestandarden är att tillåta åtkomst av givardata via en gemensam uppsättning 

av gränssnitt när givarna är anslutna till ett nätverk eller system via en trådlös eller 

trådbunden väg. Det finns sju stycken olika standarder inom IEEE 1451 familjen och den 

vanligaste standarden är 1451.4. Den är gjord för analoga givare och definierar konceptet för 

ett ”Mixed-Mode” gränssnitt som både har digitalt och analogt läge. ”Mixed-Mode” ger ett 

digitalt gränssnitt för kommunikation med en minnesenhet som är inbyggd i givaren. I 

minnesenheten är en TEDS lagrad, där en standard för att lägga till ”plug and play” 

funktioner till givaren finns [9].   

En TEDS är en metod för att lagra information om givaren, korrektionsdata, kalibrering, 

sensorns modellnummer, serienummer, känslighet och mätområde. TEDS kan implementeras 

på två sätt [10]. Det först sättet kan en TEDS vistas i ett inbyggt minne, som nämns ovan. 

Oftast är det ett EEPROM minne som är ansluten till ett styrsystem eller mätinstrument enligt 

standarden. Det andra sättet kan ett virtuellt TEDS existera som en datafil, tillgänglig genom 

mätinstrumentet eller styrsystemet och som kan laddas ner från internet. Det kan vara en 

fördel då EEPROM minnet inte är tillgängligt hos äldre sensorer eller applikationer [10].   

Figur 2 illustrerar hur processen går till från givaren och sedan till användarnätverket. Om det 

inte finns något EEPROM minne i givaren så kan ett virtuellt TEDS laddas ner och lagras i 

NCAP (Network Capable Application Processor). Givaren i bilden kan motsvara en mätsond 

med ett inbyggt chip. I chippet är ett TEDS inprogrammerat med ID-nummer och övrig 

information som är lämplig till just den mätsonden och som följer standarden IEEE 1451.4 . 

Från givaren överförs informationen med en datakabel via NCAP till ett användarnätverket.  

 

Figur 2: Blockdiagram med TEDS. En givare med ett chip som innehåller TEDS, från givaren överförs 

information med en datakabel via NCAP till användarnätverket [8]. 
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Mixed-mode gränssnitt 

Standarden IEEE 1451.4 definierar två typer av mixed-mode gränssnitt, klass 1 och klass 2. 

Klass 1 har ett two-wire gränssnitt som innebär att samma par av trådar används förutsatt att 

information utförs sekventiellt. Dioder används för att kunna switcha mellan analogt och 

digitalt läge. Den här metoden är bra för vissa sensorer men inte alla, däremot kan klass 2 

användas för de flesta sensorer och ställdon. I figur 3 visas hur en klass 2 koppling kan se ut, 

i det här fallet används en brygg-sensor, till exempel en trådtöjningsgivare, men det kan vara 

vilken annan sensor som helst. Klass 2 kopplingen använder sig av en separat koppling för 

det analoga och digitala mixed-mode gränssnittet. Det fungerar genom att sensorn kopplas 

ihop med mät- eller kontrollutrustningen med mixed-mode gränssnittet enligt IEEE 1451.4 

standarden. Överföringen med information från TEDS-minnet görs genom att använda 1-

Wire tekniken. Eftersom den analoga och digitala överföringen kan ske via separata ledningar 

medför det att ”plug and play” implementering kan ske praktiskt taget för alla sensorer och 

ställdon.   

 

Figur 3: Klass 2 koppling (Multi-Wire Interface, med brygg-sensor), 1-Wire[9].  
  

Den digitala delen av mixed-mode gränssnittet är baserat på 1-Wire protokollet från Maxim/ 

Dallas Semiconductor, vilket beskrivs mer senare i rapporten. Det är ett enkelt och billigt 

”master-slave” seriellt kommunikationsprotokoll, där masterenheten är det högra blocket i 

figur 2 [11].  

TEDS minne  

Minneschippet som Maxim tidigare har använt som TEDS är DS2430A, 256-bit, 1-Wire 

EEPROM men har på senaste tiden bytts ut till DS2431, 1024-bit 1-Wire EEPROM. DS2431 

chippet är uppdelat i 4 stycken 256 bitars minnessidor. DS2431 kommunicerar över 1-Wire 

bussen och följer som sagt standarden för 1-Wire protokollet. Varje anordning har sin egen 

unika 64-bitars ROM registreringsnummer som är laserad in i chippet [11]. Mer ingående om 

DS2431 finns i 1-Wire kapitlet.  
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Först är det 64 bitar som kallas för basic TEDS. I basic TEDS finns informationen som 

identifierar givaren och inkluderar tillverkarens ID-nummer (14 bitar). Där finns även 

information om modellnumret (15 bitar), serienummer för enheten (24 bitar), versionsnumret 

(6 bitar) och en versionsbokstav (5 bitar teckenkod). Tabell 3 visar hur en givare är uppbyggd 

med TEDS standardinnehåll och tabell 2 visar hur basic TEDS är uppbyggd [10].  

Tabell 5, Standard TEDS. Visar hur en standard för TEDS ser ut, med den viktiga basicTEDS liggandes först. 

BasicTEDS (64 bitar) 

Väljare (2 bitar) 

Mall ID (8 bitar) 

TEDS standardmall (ID = 25-39) 

Utökad slutväljare (1 bit) 

Användardata 

 

Tabell 6, Basic TEDS. I basic TEDS finns informationen som identifierar givaren och inkluderar tillverkarens 

ID-nummer (14 bitar). Där finns även information om modellnumret (15 bitar), en versionsbokstav (5 bitar 

teckenkod), versionsnumret (6 bitar) och serienummer för enheten (24 bitar). 

 Bit 

längd 

Tillåten 

längd 

Tillverkarens ID 14 17–16381 

Modellnummer 15 0-32767 

Versionsbokstav 5 A-Z (5 tecken 

lång) 

Versionsnummer 6 0-63 

Serienummer 24 0-16777215 

 

Fördelarna med TEDS är först och främst att en standard används som gör det lättare för 

användaren att förstå vad som gäller. Andra fördelar är att användaren slipper mata in data för 

hand, informationen är tillförlitlig, automatisk uppladdning av givarvärden till mjukvaran, 

enkel anslutning och snabb sensoruppdatering.  

För att göra ett enkelt TEDS-system skulle det endast krävas att ta alla tillgängliga DS2431 

chippen med TEDS i och sedan ansluta dem med en kabel med en 1-Wire USB-adapter eller 

liknande. Sedan ansluts adaptern till en dator med ett lämpligt program installerat. Systemen 

kommer självkonfigurera så inga inställningar behövs.  

 

 

 



11 
 

2.3 1-Wire 
 

1-Wire är en anordning som använder sig av en kommunikationsbuss. Grunden är ett seriellt 

protokoll som kommunicerar med hjälp av en enda datalinje samt jordreferens. Genom att dra 

ner signalen till jord en viss tid kan en 1:a eller 0:a skickas genom bussen. Ett 1-Wire system 

har en enhet som kallas för master som initierar och kontrollerar kommunikationen med en 

eller flera slavanordningar (minneschip) på bussen. Mastern styrs av en dator via en USB- 

eller serieport. Varje slavanordning är unik då de har en 64-bitars identifieringsnummer i ett 

ROM minne (Read-Only Memory) som inte går att ändra, den fungerar som en enhetsadress 

på 1-Wire bussen. I de 64-bitarna finns det en 8-bitars familjekod som identifierar 

utrustningen och dess funktion vilket gör varje slav unik. Vanligtvis får 1-Wire anordningen 

sin spänning från bussen, alltså behövs det ingen pinne för extra tillförsel. 1-Wire 

anordningar kan arbeta i spänningsområden från 2,8- 5,25 V. 1-Wire är det enda 

spänningsdigitala systemet som kan fungera med endast två kontakter, jord och data, för 

halv-duplex dubbelriktad kommunikation [12]. Med halv-duplex menas att kommunikationen 

kan ske i båda riktningarna men endast en riktning i taget. 

2.3.1 ”Parasite power” 

Det speciella med 1-Wire tekniken är ”parasite power”-funktionen som gör att spänningen fås 

via bussen. 1-Wire använder sig av tidsluckor för att skicka information över bussen. För att 

till exempel skriva en logisk 1:a till en slav måste mastern dra ner bussen till låg, signalen 

dras då ner till jord i 15 µs eller mindre. För att sedan ha en tidsmarginal för det värsta 

scenariot måste signalen senare vara i 60 µs innan en ny puls skickas. En systemklocka är 

inte nödvändig eftersom varje 1-Wire enhet klockar sig själv genom sin egen interna 

oscillator som synkroniseras med den fallande flanken från masterenheten. För att få 

EEPROM minnena att fungera behöver de få spänning från masterenheten samt att varje 

slavenhet behöver ha en inbyggd halvvågslikriktare. Spännigen fås när bussen är inaktiv 

(hög) och datatråden har spänningen 5 V.   

Halvvågslikriktaren i figur 4 fungerar så att när datatråden blir hög slås dioden i 

halvvågslikriktaren igång och laddar kondensatorn i chippet. När spänningen på nätet blir 

mindre än spänningen på kondensatorn blir dioden omvänd biased, vilket isolerar laddningen 

i kondensatorn. Laddningen i kondensatorn används sedan för att ge spänning åt slavenheten 

vid intervallerna då nätet dras ner till det låga stadiet och det inte går någon spänning över 

bussen. Den mängd av laddningsförluster då det inte är någon spänning över bussen återförs 

då tråden återgår till sitt höga läge [13]. TXD-tråden skickar i väg informationen från 

slavenheten medan RXD tar emot den information som masterenheten skickar ut.   
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Figur 4: Parasite-Power, 1-Wire. De gröna pilarna motsvarar när slavenheten får spänning från bussen. De röda 

pilarna motsvarar när det inte går någon spänning genom bussen och då slavenheten får sin spänning från den 

uppladdade kondensatorn [13]. 

2.3.2 EEPROM minnet:  

DS2431 chippet är uppdelat i fyra stycken 256 bitars minnessidor. DS2431 består av en 

matris med 18 rader med 8 bytes vardera. De första 16 raderna är uppdelade i fyra 

minnessidor. De två sista raderna innehåller fyra kontrollskyddande bytes, en 

kopieringsskyddad byte, en företags byte och 2 tillverknings ID/ användar bytes. 

Tillverknings ID används till att hjälpa programvaran att identifiera produkten den är 

förknippad med [14].   

En speciell egenskap som DS2431 har är att de fyra minnessidorna individuellt kan vara i 

skrivskyddande läge eller sättas i ett EEPROM-emuleringsläge, där bitarna endast kan ändras 

från en 1:a till en 0:a. Kommunikationen följer 1-wire protokollet. Varje DS2431 chip har ett 

eget unikt 64 bitars ROM registreringsnummer. Det unika numret är till för att kunna hitta 

rätt minneschip i ett nätverk med flera slavar. De första 8:a bitarna är familjekoden, de 

nästkommande 64:a bitarna är det unika serienumret och de sista 8 bitarna är CRC (Cyclic 

Redundancy Check) [14].  
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Tabell 7: Exempel på ROM-minnets uppbyggnad, 1-Wire. Det unika numret är till för att kunna hitta rätt 

minneschip i ett nätverk med flera slavar. De första 8:a bitarna är familjekoden, de nästkommande 64:a bitarna 

är det unika serienumret och de sista 8 bitarna är CRC. 

MSB 64-Bit ”Registration” ROM Number LSB 

8-Bit CRC 

MSB                                  LSB  

48-Bit Serial Number 

MSB                                  LSB 

8-Bit Family Code 

MSB                                  LSB 
 

CRC är en metod som används för att beräkna kontrollsummor för filer. Summan används 

sedan för att kontrollera om informationen är korrekt. DS2431 har två olika CRC, en 8 bitar 

respektive 16 bitar. I figur 5 visas en 8 bitar CRC som genereras med hjälp av en 

polynomgenerator som består av ett skifttregister och XOR portar. Skiftregisterbitarna 

initialiseras till 0 och sedan skiftas en bit i tagit in med den minst signifikanta biten först. När 

alla 8 bitar i familjekoden har matats in är det serienumret som ska matas in, när även 

serienumret är inmatat så innehåller skiftregistret CRC värdet. Efter att alla 8 bitar har skiftats 

in återsälls CRC skiftregister till 0 igen [8].  

 

Figur 5: CRC generator, 1-Wire [14]. CRC som genereras med hjälp av en polynomgenerator som består av ett 

skifttregister och XOR portar. 

Information som skickas inom chipet använder sig av 1-wire protokollet och då behövs det 

bara en dataledning och en jordreferens. DS2431 har ett extra minnesområde som kallas för 

”anteckningsblocket”, det fungerar som en buffert när användaren skriver till huvudminnet 

eller registersidan. Informationen kan både skrivas och läsas till ”anteckningsblocket”. Efter 

att informationen har blivit verifierad i anteckningsblocket, så är det ett kommando som 

kallas för ”kopierat anteckningsblock” som överför informationen till det slutgiltiga minnet 

[14].  I figur 6 visas ett blockdiagram över hur kommunikationen mellan de olika delarna ser 

ut inne i minnet. 
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Figur 6: Blockdiagram som visar hur kommunikationen fungerar i DS2431 [14]. 

2.3.3 Tillgång till minnet 

Som tidigare nämnts skrivs informationen till anteckningsblocket innan det kopieras till 

minnet. Det tillåter användaren att först kontrollera att uppgifterna stämmer innan det 

kopieras över till matrisen. Som sagt tillåter enheten bara att fulla rader kopieras till matrisen 

(8 bytes). För att informationen i anteckningsblocket ska vara tillgängligt för kopiering måste 

adressen med ett ”Write Scratchpad command” starta på en rads gränslinje och det måste vara 

8 bytes som ska kopieras. För att se att det är rätt skrivet finns ett skyddsregister som 

registrerar om kommandot ”Write Schratchpad” är rätt inladdat till anteckningsblocket [14].   

DS2431 har tre stycken adressregister, TA1, TA2 och E/S som ses i tabellen under. Register 

TA1 och TA2 måste vara laddade med måladressen som informationen ska läsas och skrivas 

till. Register E/S är ett ”read-only” statusregister som används för att verifiera dataintegritet 

för skrivkomandon. E/S bitarna E[2:0] är laddade med de inkommande T[2:0] på ett ”Write 

Schratchpad” kommando. Bit 5 av E/S registret kallas för PF och är en logisk 1:a om 

informationen i anteckningsblocket inte är giltigt till exempel på grund av ett strömavbrott 

eller om masterenheten skickar färre bytes än vad som behövs. För att det ska vara giltigt att 

skriva till anteckningsblocket måste T[2:0] vara en 0:a och masterenheten måste ha skickat 8 

databytes. Bitarna 3,4 och 6 är alltid en 0:a och har därför ingen funktion. Den biten som 

alltid har högst nummer i E/S registret kallas för AA (authorization accepted), vilket står för 

tillstånd accepteras. AA fungerar som en flagga som används för att indikera att 

informationen i anteckningsblocket redan har kopierats till måladressen. Flaggan nollställs 
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när ett nytt skrivkommando skickar information till anteckningsblocket [14]. Se appendix 1 

för att se hur man skriver till de olika adressregistren.  

Tabell 8: Adressregister, 1-Wire. DS2431 har tre stycken adressregister, TA1, TA2 och E/S. Register TA1 och 

TA2 måste vara laddade med måladressen som informationen ska läsas och skrivas till. Register E/S är ett 

”read-only” statusregister som används för att verifiera dataintegritet för skrivkomandon. 

BIT # 7 6 5 4 3 2 1 0 

Måladress(TA1) T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 

Måladress(TA2) T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 

Slutet av adress med 

informationsstatus (E/S) 

AA 0 PF 0 0 E2 E1 E0 

 

2.3.4 1-Wire algoritm 

Om slavarnas ROM nummer är okända så används en algoritm som kan upptäcka alla ROM 

nummer. Algortimen som söker ROM är som ett binärtträd som söker tills ett ROM har 

hittats och sen fortsätter söka efter alla grenar i nätverket tills alla ROM som finns har hittats. 

Algoritmen börjar när enheterna på 1-Wirenätverket nollställs, det görs genom att använda en 

reset och en pulssekvens i programmet. Om det är korrekt genomfört så kommer 1-byte 

sökkommandot att skickas. Det finns två olika sökkommandon, ett som går lite långsammare 

(EC hex) och ett som är snabbare (F0 hex). Det långsamma söker igenom alla slavar som är 

inkopplade i nätverket medan det snabbare kommandot enbart kollar efter slavar som är i 

något sorts alarmstadie och behöver uppmärksamhet. Själva sökandet börjar efter 

sökkommandot, alla slavar som deltar skickar då samtigit ut den första biten (den minst 

signifikanta) i deras ROM nummer [15].  

På grund av egenskaperna hos 1-Wire blir resultatet när alla slavar svarar samtidigt en logisk 

OCH av bitarna som skickas. När slavenheterna skickar de första bitarna i sina ROM-

nummer initierar masterenheten nästa bit och enheten skickar sedan komplementet av den 

första biten. Från dessa två bitar kan information härledas om den första biten i ROM numren 

för de slavar som är delaktiga. Enligt sökalgoritmen måste 1-Wire masterenheten sedan 

skicka tillbaka en bit till de deltagande slavarna. Om de slavar som är delaktiga har samma 

värde på biten fortsätter de att delta, om de inte har det går de in i ett vänteläge tills nästa 1-

Wire återställning detekteras. Den här metoden med att läsa två bitar och skriva en bit 

upprepas sedan för de återstående 63 bitarna av ROM numren. På det här sättet tvingar 

sökalgoritmen alla utom en enhet att gå in i vänteläget. Vid slutet av hela sekvensen är ROM 

numret av den sista slaven känd. Vid efterföljande sökningar kommer en annan väg/gren att 

beröras för att finna andra slavars ROM nummer [15].   

2.3.5 Masterenheten 

Som tidigare nämnts är det masterenheten som kommunicerar med de inkopplande 

slavenheterna på bussen. Det är masterenheten som genererar vågformerna för att identifiera 

slavenheterna och kommunicerar med dem. Masterenheten kan inte arbeta själv utan behöver 

en dator som säger åt den vad som ska göras på 1-Wire bussen. Det finns flera olika 1-Wire 
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masterenheter beroende på användningsområde, hur långt nätverket är och hur många 

slavenheter det finns på nätet.  

Masterenheten som används i det här exjobbet heter DS2484 Evaluation system som består 

av två delar, DS2484 Evaluation kit (EVkit) och DS9400 USB till I2C adapter. DS2484 är en 

I2C till 1-Wire enhet som fungerar som en bro som utför protokollkonvertering från I2C 

mastern till vilken 1-Wire enhet som helst som är inkopplad på nätverket. Några 

nyckelfunktioner som masterenheten har är att I2C gränssnittet stödjer 100kHz och 400kHz 

och användarspänningarna för I2C och 1-Wire är 1.8 V och 3.3 V med en noggrannhet på 

plus-minus fem procent [16].   

2.3.6 Topologi 

Figur 6-8 visar tre vanliga topologier för 1-Wire systemet, stjärn, stubb och linjär. Eftersom 

Siemens mätkablar fäster i ett knippe som är stjärnformat skulle stjärntopologin passa bäst. 

Det finns dock problem med stjärntopologin, tidigare tester visar att direktkopplade 

stjärntopologier är svåra att göra tillförlitliga. Det beror på att reflektioner kan orsaka datafel. 

Reflektionen uppkommer från slutet av grenen och kan resa sträckor som nästan är lika långa 

som den totala mängden av anslutna kablar i nätet, snarare än radien, som mäts i meter. 

Radien är kabelavståndet från masterenheten till den mest avlägsna slaven [17]. 

Det kan även bli obalans med impedansen med stubbtopologin. Det uppkommer i 

grenkopplingen då reflektioner kan uppkomma i slutet av grenen till bussen, det kan störa 

andra slavenheter på bussen. För att lösa problemet kan en resistans på 100-150 Ω kopplas in 

i serie med slavenheterna. Resistorn kommer reducera obalansen och amplituden av den 

reflekterande amplituden [17]. Den topologi som efter omständigheterna passar bäst är 

linjärtopologin, den är mest stabil mot störningar eftersom grenarna inte är lika långa som 

stubbtoplogin och inte är stjärnformat.  

 

 

Figur 7: Stjärntopologi, 1-Wire. Slavenheterna är utsatta i ett stjärnformat nätverk där det finns en gemensam 

nod [17].  
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Figur 8 och 9 visar skillnaden mellan stubbtopologi och linjärtopologi. Skillnaden är inte så 

stor, i stubbtoplogin har slavenheterna kopplats på tre meter eller längre från bussen medan i 

det linjära fallet är avståndet från bussen till slavenheten mindre än tre meter.  Som tidigare 

nämnts kan stubbtopologin var riskabel eftersom reflektioner kan uppkomma när avståndet 

mellan bussen och slavenheten blir längre.  

 

Figur 8: Stubbtopologi, 1-Wire. Med stubb menas avståndet från bussen till slaven och varje stubb är längre än 3 

meter [17].  

 

Figur 9: Linjärtopologi, 1-Wire. Fungerar som stubbtopologin förutom att slavenheterna sitter på ett avstånd 

som är mindre än 3 meter från bussen [17].   
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3 Metod 
 

Utifrån problemställningen valdes en av metoderna ut som studerades i teoridelen. Valet av 

de olika metoderna RFID,TEDS och 1-Wire hamnade på 1-Wire då följande krav uppfylldes: 

 Lätt system för implementering: Relativt lätt att konstruera samt att programmera in 

de olika ID-numren på DS2431-minnet genom att använda programvaran som är 

gjord för DS2484EVKit. 

 Användarvänligt: DS2484EVKit software är en bra start för att programmera in 

sondernas ID-nummer. Det finns en liten guide i det tillhörande databladet och med 

hjälp av det kan en lättare guide skrivas för hur programmeringen ska gå till för att 

lägga in ID-numren.  

 Tåligt: Med 1-Wire tekniken går det att konstruera ett system hur användaren själv 

vill ha det. Det gör det möjligt i det här fallet att konstruera metoden så att det passar 

Siemens efterfråga.   

 Relativt billigt: I det här examensarbetet används som sagt enbart fyra mätsonder. Det 

gäller att kostnaden inte skenar i väg eftersom det kan bli aktuellt i framtiden att 

identifiera de resterande hundra mätsonderna, då är det bra att priset redan från början 

hålls så låg som möjligt. Den totala materialkostnaden beräknas ligga på strax över 

1000 kr för att identifiera de fyra mätsonderna  

En beställning av den utrustningen som krävdes för ett fungerande system gjordes och 

implementering in i Siemens mätsystem påbörjades.  

3.1 Implementering  

Figur 10 visar hur de fyra olika mätsonderna är inprogrammerade på DS2431-chippet. 

Sondernas ID-nummer är uppbyggda med två bokstäver och fyra siffror, alla börjar på RD 

och siffrorna börjar stega upp från 1 till 100. Eftersom det har gjorts fyra lådor med 

minneschip under det här exjobbet är det logiska att de första ID-numren, 1-4, är inlagda i 

DS2431-chippen. Eftersom minnet arbetar i HEX (hexadecimalt)-området används ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange) för att kunna lägga in siffrorna R och 

D. R motsvarar 52 i ASCII och D motsvarar 44, ID-numret för sond 1 (RD0001) blir då [52] 

[44] [00] [00] [00] [01] [00] [54]. Minnet behöver fyllas på med hela 16 bitar, det innebär att 

4 bitar blir över efter ID-numret. Istället för att lämna det tomt läggs det in vilken sorts sensor 

det handlar om, [54] motsvarar T som står för Temperature och [50] motsvarar P som står för 

Pressure, alltså tryck. För att lägga in ID-numren och kommunicera med chippen i 

slavenheterna används en speciell mjukvara.  
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Figur 10: ID-nummer för sonderna, RD0001-RD0004, samt ID-nummer för DS2431-chippen. Sondernas ID-

nummer har programmerats in med HEX-kod på DS2431-chippen. 

3.2 Mjukvara 
Mjukvaran som använts är Maxims egna som heter ”DS2484 EV Kit Software”. När den 

första slavenheten var konstruerad kopplades den in via datakabeln in i masterenheten. Det 

första som masterenheten gör när enheten är inkopplad är att skicka ut ett kommando för att 

söka efter ID-numret som är inlagt i chippet. Kommandot använder sig av algoritmen som är 

beskrivet i teoridelen. ”DS2484 EV Kit Software” hittade ID-numret i det första chippet 

genom att använda kommandot ”Search ROM”, även när de resterande slavenheterna blev 

klara och kopplades in hittade programvaran dem. Ett problem som kan uppkomma är hur 

kommunikationen går till när alla slavenheter är inkopplade samtidigt i nätet. Det behövs en 

speciell sekvens som skrivs till masterenheten för att få tillgång till minnet, problemet är att 

veta vilket av DS2431-chippen som information skrivs och läses från. Det krävs att rätt chip 

väljs som sedan sekvensen ska skrivas och läsas till, annars försöker programmet läsa av alla 

enheter samtidigt och det blir en överlagring som resulterar i ett slumpmässigt värde som 

skrivs ut. Överlagringen undviks genom att markera det specifika ID-numret på ett chipp och 

sedan använda ”Match ROM” kommandot istället för ”Skip ROM” kommandot. I appendix 1 

finns en kod som förklarar hur de olika kommandona ska skrivas till chippen för att kunna få 

in och ut information från dem. Det finns fyra olika kommandon med ett visst antal 

sekvenser. Kommandona är: att skriva till anteckningsblocket, läsa av anteckningsblocket, 

kopiera anteckningsblocket och läsa av minnet.  

När kommunikationen med chippen väl fungerade, användes programmet först till att skriva 

till anteckningsblocket. För att kunna skriva till anteckningsblocket måste rätt minnessida 

väljas, som tidigare nämnts finns det fyra olika sidor som är möjliga att skriva till. När rätt 

sida har valts fylls minnessidan på med 8 bytes. För att masterenheten ska godkänna att allt 

har matats in rätt använder mjukvaran CRC för att se att allt är korrekt. Efter att 8 bytes har 

skrivits till anteckningsblocket finns det en sekvens som läser av de 8 bytsen för att 

användaren själv ska se att allt har matats in korrekt. När användaren ser att det är korrekt 
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används en sekvens för att kopiera över informationen från anteckningsblocket till det riktiga 

minnet. För att se att den slutgiltiga informationen har kopierats in på rätt sätt kan användaren 

läsa av 1 byte, om svaret från enheten visar sig vara AA är informationen korrekt. 

Användaren kan även läsa av hela minnet på chippet för att få ut all information som är 

lagrad på samtliga minnessidor, då måste samtliga 144 bytesen läsas av.  

3.3 Utrustning och konstruktion 
 

För att få ett bra och hållbart 1-Wire system gjordes flera skisser på hur systemet skulle se ut. 

Till slut blev idéerna till en färdig skiss som kan studeras i appendix 2. I appendixet ses hur 

allt börjar med att en dator sänder information till DS2484 som agerar som en masterenhet, 

från masterenheten kopplas fyra olika lådor in som döljer varsitt DS2431-chip. Det första 

som behövs för att få ett fungerande 1-Wire system är att masterenhet fungerar som den ska. 

De medföljande byglarna, 1-3, behöver då sättas på rätt plats. Bygel 1 ska sitta på 3.3 V, 

bygel 2 på VI2C och bygel 3 på 3.3V, vilket ses i figur 11 där strecken mellan kvadraterna 

illustrerar där byglarna ska sitta. Det är till för att komponenterna på kretskortet ska få rätt 

spänning samt att 1-Wire bussen ska få rätt spänning, i figur 12 sitter byglarna i det högra 

kretskortet. När byglarna sitter där de ska sitta är det dags att installera drivrutinerna som 

följer med, datorn måste få kontakt med USB porten så att hårdvaran kan kopplas in och 

installeras.  

 

Figur 11: Jumpers, 1-Wire. För att få DS2484EVKIT att fungera som det ska, alltså ge rätt spänning till 

kretskortet. 

Från DS2484EVKIT kopplas en kabel med en RJ11 kontakt in, kabeln är en skärmad 

datakabel som består av tre stycken trådar, 1-Wire, GND och GND_RTN. Via kabeln som 

fungerar som bussen för nätverket kopplas minneschippen in som ett seriekopplat nätverk. 

För att skydda minneschippen från stötar och annan påfrestan ute i testmiljön monteras de in i 

små lådor. Lådorna ska vara så smidiga som möjligt för att inte ta så stor plats, storleken på 

lådorna är 50x50x31 mm och är helt i metall förutom masterlådan som är gjord i plast och har 

en dimension på 130x80x45 mm. För att chippen ska sitta bra i lådorna löds de fast i 

laborationskort som sedan placeras i skåror som är urskurna i lådorna för att korten ska sitta 

fast. Det behövs även två kontakter i lådan, en för den inkommande kabeln och en för den 

utgående kabeln som ska gå vidare till de andra slavenheterna. Kontakterna som används är 

av modell Lemo och består av en hona och en hane, honan monteras i lådan medan hanen 

löds fast i kabeln. Lemokontakter använder sig av ett självlåsningssystem som gör det smidigt 
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att koppla in och isär kontakterna. Lemokontakterna har även 360 graders EMC 

(ElectroMagnetic Compatibility)-avskärmning, vilket gör att utrusningen är bra skyddat mot 

störningar.  

 

Figur 12: Masterenhet, 1-Wire. DS2484EVKit som fungerar som masterenhet, är här inbyggd i en plastlåda för 

att skyddas mot slitage och stötar från omgivningen. 

 

 

 Figur 13: Låda under byggnation, 1-Wire.  Figuren visar två Lemokontakter som är fastskruvade i lådan, i 

Lemokontakterna har tre stycken trådar lötts fast. Trådarna går sedan till laborationskortet där de löds ihop med 

ett DS2431 chipp.  Det är enbart den röda tråden som används för 1-Wire kommunikation, den gula och svarta 

är jord.                  
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Figur 14: Lemokontakter med tre poler, lödanslutning med 360 graders EMC-avskärmning.                                       

3.4 Test av utrustningen 
Ett oscilloskop användes för att studera de olika pulserna som masterenheten skickar ut till 

minneschippen. Ett oscilloskop är en bildskärm som visar i horisontellt led periodtiden och i 

vertikalt led variationen på spänningen. Inkoppling till utrustningen sker via slavenheterna på 

bussen. Genom att öppna upp lådorna som skyddar DS2431-chippen och sedan koppla in en 

av oscilloskop proberna på 1-Wire tråden och en på jord går det att se pulserna som 

masterenheten skickar ut. Det går då att se om det är rätt spänning som genereras till de olika 

anordningarna samt om det är någon störning som uppkommer genom att studera periodtiden.  

 

3.5 Kontakt med företag  

Förutom RFID var de andra metoderna helt främmande när det här examensarbetet 

påbörjades. För att få bättre förståelse och handledning letades hjälp från företag som hade 

kunskap om de olika metoderna. 

När marknadsundersökningen om TEDS hade pågått ett tag och det fortfarande var något 

förvirrande hur det kunde användas ute i testmiljön kontaktades National Instruments. 

National Instruments är ett företag som erbjuder flexibla tekniska lösningar till många olika 

branscher. Det är även National Instruments som har utvecklat LabView som är ett grafiskt 

programmeringsspråk som används av många företag runt om i världen, liksom Siemens i 

Finspång. Eftersom TEDS är inprogrammerade i minneschip som sitter på sensorer eller 

ställdon så behövs utrustning och ett program för att kunna överföra informationen från 

chippen till användaren. Kontakt togs som sagt med National Instuments som sa att de hade 

utrustning för att läsa av TEDS med hjälp av LabView. Ett möte bokades och som sedan ägde 

rum på Siemens. National Instruments hade en kort presentation om TEDS och visade några 

mätinstrument som var kompatibla med TEDS. Det som framgick då var att all utrustning 

som Siemens har vid gasturbinerna inte har inbyggda TEDS. Det bestämdes att Siemens ville 

vänta med TEDS eftersom det skulle vara onödigt att ta fram och börja med en ny teknik då 

all utrustning inte kunde implementeras med TEDS.  

När 1-Wire studerades togs kontakt med Maxim Integrated eftersom det är Maxim som har 

tagit fram DS2431 och DS2484EVKIT. Det var problematiskt att få tag på ett DS2484EVKIT 
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eftersom det inte finns i någon butik utan bara hos Maxim själva. Efter mycket mailkontakt 

med maxim så lyckades tillslut ett kitt skickas till Finspång från Texas. När mjukvaran 

laddades ner och skulle användas togs kontakt med Maxims huvudkontor i Sverige för att få 

handledning om hur det fungerade.  
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4 Resultat 
 

Efter flera veckor med informationsletande och kontaktande med olika företag växte en idé 

fram, hur ett fungerande system för identifikation av mätsonder skulle se ut. Efter en rad 

modifikationer av idén och diskussioner med medarbetare var det dags att beställa hem 

utrustning och sedan konstruera ett fungerande system. 

Resultatet av arbetet kan ses i figur 15, figuren visar hur en dator skickar de olika 

kommandona till den svarta lådan som innehåller kretskortet och fungerar som en 

masterenhet. Masterenheten sänder sedan vidare informationen till de fyra olika 

seriekopplade lådorna som döljer ett varsitt DS2431 minneschip.  Sondernas ID-nummer är 

inprogrammerade i chippen och har även kopplats ihop med de unika ID-numren som redan 

finns på minneschippen. För att ha en backup ifall ett chip går sönder har även chippets ID-

nummer skrivits ut på lådorna.  Appendix 4-7 visar resultatet av ritningarna på de olika 

lådorna och även de två borrhål som gjordes i masterenhetens kretskort. Borrhålen gjordes för 

att kunna sätta fast kretskortet i plastlådan, de andra ritningarna visar borrhålen för 

Lemokontakterna samt hålen för RJ11-kontakten och USB-kontakten.  

 

Figur 15: Färdig utrustning, 1-Wire. Från datorn kopplas den svarta lådan med masterenheten in, via 

masterenheten kopplas de fyra olika lådorna med DS2431 chippen. De här chippen är inprogrammerade med 

sondernas ID-nummer och kommer sitta på metallslangarna vid testriggen. 

Appendix 3 visar hur resultatet av de olika kretsarna i lådorna blev. I appendixet ses hur en 

RJ11 kontakt kopplas in i masterenheten, i RJ11 kontakten har tre stycken trådar kopplats in 

(ground, 1-Wire och ground_return). Kabeln med trådarna går sedan till hankontakten som 

kopplas ihop med honkontakten i den första lådan. Inne i lådan ses sedan hur de tre trådarna 
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delas upp och löds fast på laborationsplattan som sedan går vidare till DS2431-chippet. 

Trådarna har sedan seriekopplats för att fortsätta till den andra honkontakten som går ut från 

lådan. Lådkonstruktionen blev lyckad, lådan är liten, lätt och tillräckligt rymlig för 

laborationskortet med chippet på. Allt sitter ordentligt fast och det går att skaka och rycka i 

lådan utan att någonting går sönder. Lemokontakterna var ett bra val eftersom det går smidigt 

att koppla in och ur kontakter från låda till låda. Lemokontakterna är även EMC-skyddade 

vilket gör att lådorna är bättre skyddade för störningar. 

För att kontrollera att utrustningen fungerade på rätt sätt kopplades ett oscilloskop in för att få 

fram de olika pulserna som masterenheten skickar ut via bussen. Genom att bland annat 

studera och jämföra med databladet för 1-Wire DS2431 kunde en jämförelse göras. Enligt 

databladet ska spänningen ligga i spannet, 2.8 - 5.25 volt, för att kommunikation ska vara 

möjlig. Spänningen på oscilloskopet visade ungefär 3.3 V för alla fyra chippen, vilket är 

inom gränsen. Eftersom spänningen ligger på 3.3 volt för alla chippen visar det att alla 

kopplingar är korrekta och inga spänningsförluster uppkommer längs kablarna och 

slavenheterna. Det som återstår är att kontrollera att kommandona som ska skrivas till 

DS2431-chippen fungerar. Genom att studera oscilloskopsbilderna på de olika pulserna som 

initieras från masterenheten kan ett resultat fås fram om hur kommunikationen mellan 

masterenheten och de fyra slavenheterna fungerar. 

Några av de oscilloskopsbilder som har studerats visas här under. I figur 16 kan resetpulsen 

studeras. Resetpulsen är alltid det första kommandot som masterenheten skickar ut till 

slavenheterna. Det figur 16 visar är hur bussen drar ner signalen till jord, eftersom varje ruta 

motsvarar 100 µs så är bussen låg i ungefär 550 µs. Vid 550 µs släpps signalen och återgår 

till sitt höga läge i cirka 25 µs. Det är då ett av minneschippen på bussen har vaknat till liv 

och skickar ut en puls tillbaka till masterenheten för att förklara att den är redo att ta emot 

mer information. Sen dras signalen ner till jord igen, det är då masterenheten får tillbaka den 

information som DS2431-chippet sänder ut. Hela den här sekvensen ser bra ut, periodtiden är 

inom ramen av vad det får vara, enligt databladet ska periodtiden ligga mellan 480-640 µs.  

 

Figur 16: Resetpuls, 1-Wire. Bussen drar ner signalen till jord i 550 µs innan DS2431-chippet svarar genom att 

dra upp signalen till sitt höga läge i 25 µs. 
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Sekvensen i figur 17 är något annorlunda än resetpulsen. I figuren dras signalen ner endast en 

gång innan den släpps upp igen. Som figuren visar dras signalen ner i ungefär 10 µs eftersom 

varje ruta i det här fallet motsvarar 10 µs. Det som händer är att masterenheten skickar ut en 

etta genom bussen vilket slavenheten känner av och tar emot. Efter att slavenheten har tagit 

emot ettan dras signalen upp till 3.3 volt igen och kommer ligga kvar där i minst 60 µs innan 

slavenheten kan ta emot en ny puls.  

 

Figur 17: Skicka en 1:a, 1-Wire. DS2431-chippet tar emot en 1:a som skickas genom bussen, signalen dras ner i 

10 µs när slavenheten tar emot 1:an. 

Figur 18 är nästan helt identisk som figur 17, det som skiljer pulserna åt är periodtiden då 

signalen dras ner till jord. Signalen i det här fallet är nerdragen till jord i 60 µs vilket betyder 

att en 0:a skickas från masterenheten till slavenheten. Att kunna skicka en nolla och en etta 

från masterenheten till DS2431-chippen är själva grunden i kommunikationen eftersom allt 

sker digitalt. Om inte de här kommandona hade fungerat hade det blivit problem med att 

programmera in sondernas ID-nummer i chippen.  

 

Figur 18: Skicka en 0:a, 1-Wire. Masterenheten drar ner signalen till jord i ungefär 60 µs när en 0:a skickas till 

slavenheten. 
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Det mesta av kommunikationen sker genom att flera kommandon skickas i väg samtidigt, inte 

som i de föregående bilderna då enbart en etta eller nolla skickas. Oftast skrivs en sekvens 

med flera olika kommandon in samtidigt och skickas iväg. Men varje sekvens måste då vara 

på en längd av åtta bitar, vilket motsvarar en byte. Ett av de sista testen som gjordes var att 

skicka i väg en sekvens med åtta stycken ettor för att se att DS2431-chippen kunde ta emot en 

hel byte. Resultatet visas i figur 19, oscilloskopsbilden visar åtta dalar som har en varsin 

periodtid på 10 µs, vilket som sagt motsvarar åtta ettor. Mellan varje dal släpps signalen upp 

och signalen är hög i 60 µs innan nästa puls med en etta kan tas emot.  

 

Figur 19: 1 byte, 1-Wire. Slavenheten tar här emot en byte på åtta stycken ettor eftersom varje dal har en 

periodtid på 60 µs. 

 

Testet med att studera oscilloskopsbilderna gjordes på samtliga slavenheter. Resultatet på 

kurvorna blev detsamma för den första enheten till den sista. Det betyder att utrustningen 

fungerar och inga störningar eller reflektioner uppkommit som skulle ha ändrat kurvornas 

utseende. 

Det slutgiltiga resultatet kan ses i figur 20. I figuren har ett ID-nummer för en mätsond 

programmerats in och lästs av.  Det som tillhör minnet är alla siffror i hakparenteserna, varje 

hakparentes motsvarar 1 byte och som tidigare nämnts finns det totalt 144 bytes i minnet. Det 

som DS2484EVKit mjukvaran har fått fram i figur 20 är sondnummer 3, vilket syns på de 

första 8 bytsen där ID-numret är inlagt. Som beskrivs i metoddelen motsvarar 52, R, och 44, 

D, 03 visar att det är mätsond 3 som har lästs av och 54 att det är en temperatursensor det 

gäller. Lite längre ner i figuren kan även den extrakontrollen på DS2431 chippets egna ID-

nummer, alltså är chippets ID lika med 27000B34CFEE2D. 
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Figur 20: Resultat av sondavläsning. I hakparenteserna ses ID-numret RD0003, samt att det är en 

temperatursensor(54).  
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5 Diskussion 
I tio veckor har examensarbetet utförts på Siemens i Finspång, vilket har gett viktiga 

erfarenheter för framtiden. Det har även gett ett nytt perspektiv på hur ett projektarbete kan 

vara. Främst har det varit en nyttig erfarenhet att få arbeta självständigt men även att ha ett 

arbetslag omkring sig med olika åldrar och erfarenheter. Det har varit lärande att se hur ett 

projekt tar form, från att först ha en kort beskrivning som sedan bli något mer konkret och 

som mynnar ut till ett fungerade system. I början av examensarbetet utfördes en 

marknadsundersökning, då hittades tre intressanta metoder, RFID, TEDS, 1-Wire, för att 

identifiera mätsonderna. 1-Wire var den metoden som valdes för fortsatt undersökning och en 

konstruktion utfördes. Konstruktionen blev lyckad då alla slavenheterna, DS2431, kunde 

identifieras av masterenheten.  

5.1 Metoden 
Som sagt studerades tre  metoder, RFID, TEDS och 1-Wire, för att identifiera mätsonderna 

vid marknadsundersökningen. Ett urval gjordes och 1-Wire metoden valdes för fortsatt 

undersökning. Marknadsundersökningen utfördes genom en litteraturstudie, även National 

Instruments kontaktades för att diskutera om hur TEDS kunde användas. Vid en större 

diskussion med medarbetarna på Siemens under marknadsundersökningen kunde säkert ännu 

fler metoder ha identifieras. Idén om TEDS kom från en av de anställda men det finns säkert 

ännu mer kunskap hos de anställde som inte togs till vara på.  

Vid implementeringen av 1-Wire systemet köptes först utrustning in. Själva 1-Wire 

masterenheten, DS2484EVKIT, beställdes från Maxim Integrated, vilket kändes bra från 

början. Men vid implementeringen var själva masterenheten för komplicerad för vad den 

egentligen skulle användas till. Det fungerade bra med mjukvaran som var med men tanken 

var även att göra ett gränssnitt för LabView för att styra masterenheten. Men Maxims 

mjukvara var komplex och hade flera olika gränssnitt vilket gjorde det komplicerat att kunna 

programmera ett eget LabView program. Mjukvaran som hörde till fick istället användas 

under hela exjobbet, men så här i efterhand hade en mer noggrann studering och inköp av 

masterenhet gjort det lättare att skriva ett LabView program.  

Resultat av implementeringen blev bra, kommunikationen fungerade mellan datorn och 

minneschippen.  För att ta reda på att kommunikationen fungerade kopplades ett oscilloskop 

in för att läsa av pulserna vid 1-Wire kommunikationen. Testerna utfördes i en byggnad som 

inte var i anslutning till gasturbinerna. Det fanns ingen möjlighet att utföra testerna där av 

olika anledningar, främst säkerhetsmässigt. Men för att testerna ska vara fast förankrade bör 

de utföras i den riktiga gasturbinanläggningen. 

5.2 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Eftersom testerna inte gjordes i miljön där 1-Wire utrustningen ska användas, alltså där 

gasturbinerna är placerade, finns det en möjlighet att störningar som inte är testade kan 

uppkomma. Vid testerna av 1-Wire kommunikationen fanns det några få störkällor i närheten, 
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som bland annat datorer och strömsladdar som kan ha utget små störningar. Det finns alltså 

en möjligthet att en felkälla kan ha uppkommit vid signalanalysen vid testningen av 

utrustningen, men den är inte särskilt stor i så fall eftersom resultatet var inom ramen av vad 

som anses rimligt. Men för att  få ett ordentligt test borde utrustningen placeras vid 

gasturbinen så som det är tänkt att utrustningen ska sitta. Vid gasturbinerna kommer 

utrusningen att utsättas för högre temperaturer och störningar från annan utrustning i större 

omfattnig. Även vid själva konstuktionen finns det en möjlighet att kommunikationen kan ha 

blivit påverkad eftersom det var svårt att få till lödningarna bra, framförallt vid 

Lemokontakterna. Det som går att göra annorlunda med konstruktionen om användrana i 

fortsättningen vill ha ett billigare system är att det går att byta ut Lemokontakterna. 

Lemokontakterna för in- och ur koppling är relativt dyra, det går att hitta billigare kontakter 

som bland annat vanliga RJ11 kontakter som används till vanliga internetkopplingar. Men då 

finns risken att de inte är lika bra mot slitage och störningar. Lemokontakterna har som sagt 

EMC skydd för att inte ge ifrån- och ta emot störningar från annan utrustning. 

5.3 Fortsättning av arbetet 
Arbetet med identifikationen för mätsonderna kommer att fortsätta. Ett steg som kan förbättra 

användningen av utrustningen är att göra ett LabView program istället för det program, 

DS2484 EV Kit Software, som är inkluderat med hårdvaran. Eftersom Siemens använder 

mycket LabView så vore det bättre om 1-Wire anordningen skulle kommunicera via 

LabView, det skulle göra det mer användarvänligt. Mjukvaran som var med i DS2484EVKIT 

är mer ett program för att komma igång med sondidentifikationen och avläsningen av 

slavenheterna, DS2431, och är något rörigt eftersom mer information än vad som behövs 

skrivs ut på skärmen. Med LabView skulle ett snyggare gränssnitt kunna utformas och även 

fler funktioner göras. Funktioner som kan vara en fördel i framtiden skulle bland annat vara 

att avläsningen av slavenheterna blir lättare och att en utskriftfunktion tillkommer så att alla 

ID-nummer kan skrivas ut. LabView programmet skulle vid avläsningen kunna göra om 

ASCII värdena och enbart skriva ut sondernas ID-nummer, RD0001-RD0004, istället för alla 

hexadecimala värden med nollor som utfyllnad, [52] [44] [00] [00] [00] [01] [00] [54]. 

Om Siemens bestämmer att utöka systemet med fler slavenheter och längre datakablar måste 

tester göras på hur långa kablar som kan användas. I dagsläget är det inget problem med 

längden då det går att ha en längd på över fyrtio meter, det blir problem med reflektioner när 

det närmar sig ett avstånd på hundra meter. En förbättring skulle då vara att skaffa flera 

masterenheter och dela upp slavenheterna på fler masterenheter vilket skulle korta ner 

längden på nätverket. Det skulle även gå att ha en längre USB kabel men då krävs en 

förstärkare för att öka signalen från masterenheten. En annan förbättring kan vara att ha flera 

sensorer inne i slavenheterna, det skulle då gå att kombinera minnet med andra sensorer som 

till exempel kan känna av och beräkna temperatur och tryck.  

I framtiden kommer antagligen tekniken utvecklats så att alla sensorer har något som liknar 

TEDS. Där det finns en tydlig standard som gör det möjligt att på ett enkelt sätt sända 

information från mätsonden till baracken där personalen sitter.  Men innan den möjligheten 
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ges är metoden som har studerats i det här examensarbetet en bra start för att på ett smidigare 

sätt kunna identifiera mätsonderna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.4 Begränsning av arbete 
Med 1-Wire tekniken finns det en begränsning  när det gäller att hitta relevant information 

om de olika produkterna. Eftersom Maxim Integrated är de som har tagit fram tekniken så 

finns det mycket information på deras sidor men inte så mycket i övrigt. Det har gjort att en 

viss begräsning har varit när det gäller källor, det har varit komplicerat att leta upp olika 

källor inom 1-Wire. När andra källor har hittats så har de oftast varit refererade till datablad 

från Maxim Integrated.    
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6 Slutsatser  

I inledningen av examensarbetet studerades tre olika metoder, RFID, TEDS och 1-Wire 

genom en litteraturstudie. Av dessa tre metoder valdes 1-Wire för fortsatt utvärdering. 

Utrustning köptes in och konstruerades efter en egen framtagen skiss. 1-Wire metoden  

valdes då den uppfyllde kraven på att systemet skulle vara lätt att implementera, 

användarvänligt, tåligt och relativt billigt att ta fram. Vid konstruktionen användes fyra 

stycken minneschip av modell DS2431 från Maxim Integrated och en masterenhet, 

DS2431EVKIT. De sattes in i små metallådor och kopplades därefter ihop i ett nätverk med 

hjälp av datakablar och med Lemokontakter för en enkel ihopkoppling. Tester utfördes sedan 

då ett oscilloscop kopplades in för att se hur de olika kommunikationspulserna mellan 

DS2431 chippen och masterenheten såg ut. Resultat av testerna blev bra då värdena stämde 

överens med de som var angivna i databladen för de olika produkterna.  

RFID valdes inte som metod då kommunikationen sker trådlöst via radiovågor och 

utrustningen då kan vara känslig för störningar, bland annat från annan utrustning, metaller 

eller vatten. För att reducera dessa störningar hade frekvensen på radiovågorna behövt vara 

lägre och detta skulle innebära att avläsningen av RFID-chippen skulle behöva ske från ett 

kortare avstånd. Detta hade inte fungerat då Siemens efterfrågade en metod för att kunna få in 

mätsondernas ID-nummer från gasturbinerna till ett närliggande rum där testerna körs ifrån. 

Därav vore det inte möjligt med korta radiovågor eftersom avläsningen måste ske i direkt 

anslutning till RFID-chippen vid gasturbinen.  

TEDS skulle ha fungerat bra eftersom tekniken kan fungera på samma sätt som 1-Wire. 

Nackdelen med TEDS jämfört med att bygga ett eget 1-Wire system var dock att det 

saknades inbyggda minneschip på alla sensorer. Detta är en nackdel om företaget vill göra ett 

fungerande system för samtliga mätsonder. Om TEDS används i framtiden bör klass 2 

användas för att överföra mätvärden. Klass 2 gör det möjligt med ”plug and play metoden” 

som använder sig av 1-Wire för att överföra information.  

Fördelen med 1-Wire metoden är att tekniken är relativt lätt att konstruera. Det är även enkelt 

att ansluta nya komponenter till systemet eftersom mjukvaran automatiskt hittar de nya 

komponenterna som kopplas in på bussen. Tekniken är billig att införskaffa och har en 

fungerande mjukvara som är ett bra första steg om användaren vill ha ett fungerande men 

enkelt program. Som det nämns i diskussionen kommer ett LabView-program att skrivas för 

att få ett snyggare gränssnitt. LabView är också det som Siemens känner till och oftast 

använder till annan utrustning.  

Resultatet av examensarbetet ses som lyckat. Marknadsundersökningen tog längre tid än 

planerat men när 1-Wire metoden väl valdes gick det snabbt att beställa och få hem 

utrustningen. När 1-Wire systemet var konstruerat tog det tid att lära sig det medföljande 

programmet och därmed att programmera in mätsondernas ID-nummer. När 

kommunikationen väl fungerade flöt det på bra och inga direkta problem uppstod.   
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8 Appendix 

Appendix 1 
Här under visas en exempelkod som det förklaras mer om i metoddelen, 3.2 Mjukvaran. Appendixet förklarar 

hur de olika kommandona ska skrivas till DS2431-chippen, genom att följa koden kan information skrivas till 

och läsas från minnet. Kommandona som kan användas är: att skriva till anteckningsblocket, läsa av 

anteckningsblocket, kopiera anteckningsblocket och läsa av minnet. 
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Appendix 2 
I appendixet ses en översikt av systemet som det beskrivs mer om i metoddelen, 3.3 Utrustning och 

konstruktion. Från datorn sänds information till masterenheten DS2484 som agerar som en masterenhet, från 

masterenheten kopplas fyra olika lådor in som döljer varsitt DS2431-chip. 
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Appendix 3 
Appendixet visar hur de olika kretsarna i lådorna blev som beskrivs i resultatdelen. En RJ11 kontakt kopplas in i 

masterenheten, i RJ11 kontakten har tre stycken trådar kopplats in (ground, 1-Wire och ground_return) som 

sedan går vidare till lådan med DS2431-chippet. Inne i lådan har trådarna delats upp och lötts fast på 

laborationskortet och DS2431. 
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Appendix 4 
I det här appendixet visas avståndet och storleken på de hål som har gjorts för Lemokontakterna i lådorna till 

DS2431-chippen, vilket det beskrivs mer om i resultatdelen av rapporten.   
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Appendix 5 
Appendixet visar avståndet och storlek på de hål som har gjorts i plastlådan för RJ11 och USB kontakten för 

masterenheten som det beskrivs mer om i resultatdelen.  
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Appendix 6 
Appedixet visar avståndet och storlek på de skruvhål som har gjorts i plastlådans botten för att sätta fast 

DS2484EVKit-kretskortet som det beskrivs om i resultatdelen. 
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Appendix 7 
Appendixet visar avståndet och storlek på de skruvhål som har gjorts i DS2484-kretskortet för att kunna sätta 

fast kortet i plastlådan som det beskrivs mer om i resultatdelen. 

 


