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Sammanfattning 
De flesta loggningsenheter för spänningssignaler som används idag kräver en koppling till en 
persondator för att fungera. Men det är oftast inte idealiskt att vara tvungen att använda en 
persondator under själva loggningsprocessen, speciellt inte om test eller felsökning skall 
utföras på kretskort som är monterade på ett svåråtkomligt ställe. 
 
Denna rapport är slutrapporten för examensarbetet fristående signallogger, som utfördes på 
företaget Motion Control i Västerås AB. Examensarbetet gick ut på att utveckla en logger som 
oberoende av en persondator kan utföra insamling av analog och digital mätdata. 
 
Detta dokument beskriver de olika undersökningarna som utfördes för att få en grund inför 
själva utvecklingsarbetet. Därefter så beskrivs de krav och den grundläggande designen som 
togs fram, detta följs av konstruktionen av hårdvara samt firmware. Rapporten tar även upp de 
tester som utförts, för att kontrollera de krav som ställdes på produkten. Slutligen så 
presenteras projektets slutsats samt resultat. 
 
En prototyp utvecklades ifrån grunden, vilket har varit en stor utmaning och projektet gav en 
stor erfarenhet. 
 
Abstract 
Many of today’s voltage logging devices require a connection to a PC in order to operate. 
However it is often not ideal to bring a PC and have it running for the duration of the logging, 
especially when you wish to perform some tests or troubleshooting on a circuit board in a 
remote place.  
 
This report is the thesis report of the independent signal logger master thesis project, which 
was done at the company Motion Control i Västerås AB. The purpose of the master thesis was 
to develop a logging device that could independently from a PC perform sampling of analog 
and digital signals. 
 
This document describes the different investigations that were made to form a base for the 
development stage of the project. Thereafter it states the different requirements and the design 
of the product; this is followed by the construction of the products hardware and firmware. 
Finally the conclusions and the result of the project are presented. 
 
A prototype was developed from scratch, which has been a great challenge and the project has 
given us a large experience.  



 

Förord 
Vi vill tacka företaget Motion Control för möjligheten att få genomföra vårt examensarbete 
där. Vi är även mycket tacksamma för den hjälp och alla de åsikter vi fått från medarbetare på 
företaget. 
 
Ett stort tack ska framförallt ges till Johan Frisk som varit vår handledare på företaget och 
framfört många bra synpunkter och tips genom projektets gång. Detta har medfört att hela 
projektet varit en mycket utvecklande och lärorik tid. 
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1. Inledning 
Detta dokument är den avslutande rapporten om examensarbetet fristående signallogger. 
Examensarbetet omfattade 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom området datavetenskap, 
och utfördes på företaget Motion Control i Västerås AB. I examensarbetet så ingick både 
utveckling av elektronik och mjukvara. Själva examensarbetet gick ut på att ta fram en 
fristående produkt för att kunna logga analoga och digitala spänningssignaler. Med fristående 
menas att produkten skall kunna användas utan att vara beroende av en persondator eller 
personlig närvaro. 
 
1.1. Bakgrund 
Företaget Motion Control i Västerås AB sysslar framförallt med elektronikutveckling. En 
mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att testa de utvecklade kretskorten, samt ibland utföra 
felsökning på dem. Att kunna logga elektriska signaler under en längre tid kan vara till stor 
hjälp just vid t.ex. testning och felsökning av kretskort. Därför har det hos medarbetare på 
företaget Motion Control kommit fram önskemål om att på ett smidigt sätt kunna logga 
signaler på ett kretskort under en tid, utan att behöva vara beroende av att ha en dator igång 
under själva loggningsprocessen. 
 
1.2. Syfte 
Meningen med examensarbetet är att få en inblick i hur det är att arbeta som ingenjör. Detta 
genom att självständigt utföra ett projektarbete där bland annat planering, undersökningar, 
utveckling av elektronik och programvara, testning av systemet, samt redovisning ingår. 
 
Syftet med själva projektet är att utveckla en fristående signallogger med inbyggt minne som 
skall kunna kopplas till ett antal analoga och digitala signaler. Lämpliga krav på produkten 
skall sättas upp med undersökningar av liknande produkter, önskemål från medarbetare på 
Motion Control, samt undersökningar av lämpliga komponenter som grund. 
 
1.3. Förutsättningar och avgränsningar 
Då tiden för examensarbetet är begränsat till ungefär 20 arbetsveckor så är det viktigt att varje 
moment i projektet inte överskrider sin tidsbudget. Dessutom så lades tid först och främst på 
att ta fram de grundläggande funktionerna hos produkten, funktioner som var önskvärda men 
ej grundläggande utvecklades sedan i mån av tid. 
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1.4. Definitioner 
Förkortning Förklarande text 
AC Alternating current, växelström. 
AD-
omvandlare 

Analog till digital omvandlare. Tar analog signal och gör sedan om det 
till digital signal, för att kunna hanteras i exempelvis en styrkrets. 

Anod Den ledare på batteriet där oxideringen sker, dvs. där elektronerna 
avges. 

Blackfin Familj av DSP-kretsar från Analog Devices. 
Bootloader Ett litet program som körs vid uppstart och hjälper processorenheten att 

köra igång huvudprogramvaran. 
CS Chip-select, är den bit som sätts för en komponent när styrkretsen vill 

kommunicera med just den komponenten. 
DC Direct current, likström. 
DC-DC Direct current to direct current. Likströmsregulator. Omvandlar en 

likspänningsnivå till en annan likspänningsnivå. 
Delta-sigma En omvandlingsteknik för omvandling av analoga signaler till digitala 

signaler. Översampling sker av signalerna och genom filtrering samt 
återkoppling så sker en bortfiltrering av oönskade störningar vilket ger 
hög upplösning på utsignalen. 

DMA Direct memory access, är en liten hårdvaruenhet som ofta sitter som ett 
subsystem i vissa styr- och beräkningskretsar, har som uppgift att sköta 
läsning och skrivning av data från minne. Detta för att avlasta själva 
huvudprocessorn från denna uppgift. 

DSP Digital signal processor, integrerad krets speciellt bra på att snabbt göra 
repetitiva beräkningar på strömmar av data. 

EBIU External Bus Interface Unit, tar hand om minnesförfrågningar till 
externa minnen från processorn. 

ESD Electrostatic Discharge, elektrisk urladdning. 
Firmware Mjukvara som används för att kontrollera hårdvara. 
Fixed point Ett sätt att digitalt kunna representera tal. Talen är jämnt fördelade inom 

ett visst intervall. För att kunna använda tal utanför intervallet skalas 
eller flyttas. 

Flashminne En transistorbaserad minnestyp. 
Floating point Ett sätt att digitalt kunna representera tal. Talen är representerade på 

formeln: signifikanta siffror x basexponent . 
FPGA Field-programmable gate array, integrerad krets består av ett stort antal 

logiska block som länkas ihop för att skapa önskade funktioner. 
GND Jord, utgångspunkten på ett elektrisk schema från vilket alla övriga 

spänningar är uppmätta. 
GPIO General purpose input/output, generell pinne för att mata in eller ut 

signaler på en krets. 
HPI Hardware Platform IUnterface, en specifikation som definierar ett 

kommunikationsgränssnitt för mjukvara. 
I/O Input/Output, en pinne som kan ta emot och skicka signaler. 
I2C Teknik för seriell dataöverföring. 
IO-expander Input/Output, en pinne som kan ta emot och skicka signaler. 
JTAG Joint Test Action Group used for debugging IC, device programming, 

and testing printed circuit boards. 
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Förkortning Förklarande text 
Katod Den ledare på batteriet där reduktion sker, dvs. där metalljonerna i 

elektrolysen upptar elektroder och omvandlas till metall. 
LCD Liquid crystal display, en typ av display. 
LED Light-emitting diode, lysdiod. 
LQFP Low-profile Quad Flat Package, en typ av kapsling för ytmonterade 

integrerade kretsar. 
Microcontroller En vanlig typ av integrerad datorenhet, har bland annat processor, 

minne, och I/O’s. 
Microwire En seriell datalänk, liknar SPI. 
OTP One-Time Programmable memory, en typ av programmerbart minne 

som endast går att läsa från. 
PDIP Dual in-line Package, kapseltyp för hålmonterade mikrochip. 
pre-buffert Syftar på en funktion där man lagrar mätdata i en buffert och först när en 

trigger kommer så skrivs denna buffert över till lagringsminnet. 
PPI Parallellt kommunikationsgränssnitt som finns på Blackfin-kretsar, PPI 

är främst tänkt för att direkt kunna kommunicera med bland annat 
bildskärmar, videokodare, bildsensorer, mm. 

Pt100 En typ av temperatursensor som använder sig av elektriskresistans. 
QSOP EN typ av ytmonterad kretskapsling. 
RAM Random access memory, minnestyp där det går att komma åt sparad data 

i vilken ordning som helst, alltså det tar lika lång tid att nå sparad data 
vart än på minnet det är sparat. 

RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive, ett direktiv som reglerar 
användning av miljöfarliga ämnen i elektronisk utrustning. 

ROM Read-only memory, minne som endast går att läsa data från. Används 
vanligtvis för att lagra programvara. 

RMS Root mean square, det kvadratiska medelvärdet på variabla storheter, 
exempelvis växelström. 

RSI Removable Storage Interface, gränssnitt på Blackfin-processorer för 
löstagbara lagringsenheter. 

RTC Real-time clock, Reatidsklocka, syftar på den hårdvara i styrkretsen som 
håller reda på tiden ”automatiskt”. 

Sample Ett eller flera värden som insamlats under en viss tidspunkt. 
Sample and 
hold 

En funktion som gör att AD-omvandlaren samplar och tar värdet och 
fryser det för en väldigt kort stund i en buffert innan omvandlingen till 
digital signal sker. Detta för att inte variationer av insignaler ska 
generera fel i omvandlingen. Det används även när man vill att 
insignaler ska samplas på flera kanaler samtidigt.   

SAR Successiv approximation, En räknare i AD-omvandlaren genererar en 
digital signal som sedan jämförs med den analoga insignalen som ska 
omvandlas till digital signal. Resultatet från jämförelsen skickas till 
räknaren som justerar den genererade signalen till dess att den stämmer 
bra överens med signalen som ska omvandlas. 

SCK Serial clock, syftar på den klocka som används vid SPI 
kommunikationen. 

SD-kort Secure digital, en minneskortsmodell som tagits fram av Panasonic, 
Sandisk och Toshiba. 



 

 4 

 

Förkortning Förklarande text 
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory, arbetsminne. 
Single ended Single-ended, insignalen tas in enbart på en ingång och mäter skillnaden 

mellan insignalen och jord. 
SOIC Small outline integrated circuit, en integrerad krets med en typ av 

ytmonterad kapsling. 
SPI Serial peripheral interface bus, en synkron seriell datalänkstandard med 

full duplex. 
Track and hold En funktion likt sample and hold, men där ingången avläses 

kontinuerligt och utan att spara värdet i någon buffert. När önskad värde 
vill hållas slår en brytare ifrån och det senaste värdet blir lagrat av en 
kondensator. 

TVS-diod Transient Voltage Suppression diod, en komponent som används för att 
skydda känslig elektronik från spänningsspikar. 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, en datorhårdvara som 
omvandlar parallell data till seriell data. 

USB Universal serial bus, standard för snabb seriell databuss. 

Tabell 1 Förklaring av definitioner. 



 

 5 

2. Metod 
Vid utförandet av projektet Fristående signallogger så användes företaget Motion Controls 
projektmodell som de använder vid sina utvecklingsprojekt. Projektet kan delas upp i följande 
delar: 

• Projektplanering. 
• Instudering och undersökningar. 
• Krav och testspecificering. 
• Designspecificering. 
• Utförande. 
• Testning. 
• Konstruktionsbeskrivning. 

 
I inledningen av projektet så skapades en projektplanering med tidsmål, denna planering 
dokumenterades i en aktivitetslista för projektet. Listan som uppdaterades efter ungefär en 
tredjedel av projekttiden finns att se i Bilaga 1 – Aktivitetslista. 
 
När den inledande planeringen av projektet var klar så påbörjades en marknadsundersökning 
av liknade produkter. Detta för att få kunskap om vad som redan finns och vad som verkar 
saknas på marknaden, samt för att få idéer till önskvärda funktioner. Efter 
marknadsundersökningen av andra signalloggers så utfördes marknadsundersökningar av 
lämpliga styrkretsar, AD-omvandlare, samt en undersökning av lämpliga batterityper. Dessa 
undersökningar genomfördes för att underlätta vid komponentval i samband med 
konstruktionen av den fristående signalloggern. För mer information om undersökningarna se 
kapitel 3. 
 
I samband med undersökningarna så formades idéer om vilka funktioner som den fristående 
signalloggern skulle ha. Dessa idéer samt tidigare ställda krav på produkten diskuterades och 
skrevs slutligen ned i en kravspecifikation som kan ses i kapitel 4 eller i dokumentet 
[MCAAF-FSL1-3101]. Utifrån kravspecifikationen så skrev även en testspecifikation och ett 
testprotokoll för att kunna testa om kraven på produkten uppfylls. 
 
När väl kraven var fastställda så påbörjades designarbetet av produkten. Först så gjordes en 
översiktlig design av hur hela systemet skulle fungera. Sedan så gjordes två mer djupgående 
designspecifikationer, en för hur hårdvaran skulle fungera och en för mjukvaran. 
 
Utvecklingen av hårdvaran och mjukvaran skedde sedan parallellt. På elektroniksidan av 
projektet så togs en schemaritning och därefter en PCB-ritning fram, slutligen så producerades 
ett kretskort. Mjukvaran började tas fram med hjälp av ett utvecklingskort, när väl 
loggerkortet var klart så böts utvecklingskortet ut mot den hårdvara som egentligen skulle 
användas. 
 
För att säkerställa att om de krav som ställdes i kravspecifikationen uppfylldes så testades 
produkten enligt testspecifikationen och resultatet sparades i testprotokollet [MCAAF-FSL1-
3611]. 
 
Slutligen så gjordes en konstruktionsbeskrivning som förklarar hur produkten fungerar, samt 
så skrevs en instruktionsmanual för produkten. Det skrevs även två korta manualer för hur 
utvecklingsmiljö och programmering av produkten fungerar för att underlätta fortsatt arbete 
med projektet. 
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3. Undersökningar 
I detta kapitel av rapporten så presenteras de undersökningar som har genomförts i 
examensprojektet. Det är inte de fullständiga undersökningarna som visas i detta dokument, 
utan ett urval av de mer intressanta undersökningsobjekten med något nedkortad slutsats. För 
ytterligare information se undersökningsrapporten för respektive undersökning. 
 
3.1. Marknadsundersökning av signalloggers 
Denna marknadsundersökning genomfördes för att få en inblick i vilka liknande produkter 
som redan fanns tillgängliga att köpa. Syftet var att se vad marknaden saknar samt att få idéer 
till utveckling av en fristående signallogger. För att läsa hela denna undersökning med alla 
undersökta loggerenheter se marknadsundersökningsdokumentet [MCAAF-FSL1-2201]. 
 
3.1.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Eftersom syftet med denna undersökning främst var till för att kläcka idéer men även att se 
vilka typer av liknande produkter som finns på marknaden, så har undersökningen främst 
inriktat sig på fristående enheter för spänningsloggning. Däremot så har det i undersökningen 
försökts att få med så många olika typer av singalloggers som möjligt som är fristående och 
loggar spänning. Funktioner som batteridriven, pre-buffert och storlek togs hänsyn till, dock 
så var den enda direkta avgränsningen att det skulle ingå signalloggers som kan logga 
elektrisk spänning utan att kräva hjälp av en persondator. 
 
3.1.2. Inhämtning av information 
Undersökningen utfördes främst genom att söka på Internet. Så gott som all 
produktinformation har hämtats från tillverkarnas eller återförsäljarnas hemsidor. Intervjuer 
har även skett med några kunniga inom området för att få in fler åsikter om vad som önskas 
hos en fristående signallogger. 
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3.1.3. Viktiga parametrar 
Eftersom det hos rapportförfattarna fanns en ganska stor osäkerhet om vilka egenskaper som 
marknaden önskar av en signallogger så undersöktes en ganska generös mängd parametrar. 
Detta för att få en god bild av vad som redan finns att köpa, och vad som saknas. 
 

• Antal analoga ingångar. 
• Antal digitala ingångar. 
• Dimension. 
• Display. 
• Kalibrering. 
• Konfigurationsmöjligheter. 
• LED’s. 
• Minnesmängd. 
• Minnestyp. 
• Mätområde. 
• Prebuffert. 
• Pris. 
• Programvara. 
• Rådatalagring. 
• Samplingstyp. 
• Strömförsörjning. 
• Tillverkare. 
• Triggningsinformation. 
• Trådlös överföring. 
• Typ av insignal. 
• Upplösning. 
• USB-standard. 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som studerats hos de olika signalloggarna. 
 
Antal analoga ingångar 
Antalet analoga ingångar som produkten samtidigt kan läsa från. 
 
Antal digitala ingångar 
Antalet digitala ingångar som produkten samtidigt kan läsa från. 
 
Dimension 
Produktens mått, är angivet som längd x bredd x höjd. 
 
Display 
Finns det någon inbyggd display på loggern. 
 
Kalibrering 
Vilka möjligheter det finns att kalibrera signalloggern. T.ex. ifall användaren enkelt kan 
kalibrera enheten själv, eller måste den skickas in till tillverkaren för kalibrering. 
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Konfigurationsmöjligheter 
Vad finns det för möjligheter att ändra inställningar på loggern, och hur går man till väga för 
att byta inställningar. 
 
LED’s 
Finns det några indikationslampor i form av lysdioder på instrumentet. 
 
Minnesmängd 
Hur mycket kan loggerns minne lagra, antingen angivet i antalet loggningar eller i hur många 
bytes minnet rymmer. 
 
Minnestyp 
Vilken typ av hårdvara används för att lagra mätresultaten. Om det framgår så anges minnes 
typen, t.ex. SD-minne. Annars anges bara om minnet har ickeflyktiga egenskaper. 
 
Mätområde 
Mellan vilka värden klarar loggern av att mäta. Vissa loggers kan ha flera olika mätområden. 
 
Pre-buffert 
Med pre-buffert menas att loggern har egenskapen att hålla data i en buffert en viss tid. Om en 
viss händelse skulle inträffa t.ex. en felsignal, så sparas all data i bufferten till minnet. 
 
Pris 
Vad loggern kostar att köpa. Om priset varit angivet i annan valuta än SEK så har det räknats 
om enligt de valutakurser som gällde då rapporten skrevs. 1USD = 6.37SEK, 1GBP = 
10.29SEK, 1EUR = 8.83SEK. 
 
Programvara 
Finns det någon tillhörande programvara till loggern. Om tillhörande programvara finns vad 
används den till, och vilket/vilka operativsystem är den utvecklad för. 
 
Rådatalagring 
Hur ser systemet ut för lagring av rå mätdata på loggern. Går det att direkt komma åt för 
användaren eller måste tillhörande mjukvara användas. 
 
Samplingstyp 
Hur ofta loggern klarar av att göra en mätning, samt ifall det går att göra någon typ av val när 
loggningen skall starta eller stoppas. 
 
Strömförsörjning 
Hur drivs signalloggern, kan t.ex. vara via batteri eller med hjälp av en extern källa. 
 
Tillverkare 
Vem som tillverkar signalloggern. 
 
Triggningsinformation 
Med triggningsinformation menas ifall dataloggningsprocessen går att starta eller stoppas med 
hjälp av någon typ av triggning. T.ex. så kan loggningen starta vid en viss triggersignal eller 
vid en viss tidpunkt. 
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Typ av insignal 
Anger vilka typer av insignaler som klaras av att logga. 
 
Trådlös överföring 
Går det att trådlöst överföra information från loggningsenheten till dator. 
 
Upplösning 
Upplösningen eller felmarginal på värdet av den loggade signalen. Är antingen angivet i hur 
många bitar AD-omvandlaren använder, eller som minsta felmarginal av mätvärdet. 
 
USB-standard 
Vilket USB-protokoll används vid överföring av data mellan loggern och dator. 
 
3.1.4. LGR-5325 
Spänningslogger med hög samplingshastighet och många triggningsmöjligheter. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. LGR-5325 
 

 
Med en samplingshastighet på upp till 100kS/s är LGR-5325 en av de dataloggrar med högst 
samplingsfrekvens i denna undersökning. Denna logger har även många valmöjligheter när 
det gäller triggningsfunktioner, det går att bland annat ställa in triggar för olika signalmönster. 
Den tillhörande mjukvaran är främst till för att justera inställningar på loggern. LED’s 
indikerar status samt aktivitet. Loggern har även knappar som kan användas för att ladda 
konfigurationer från minneskortet, starta/stoppa loggning, tvinga fram en trigger, samt för 
omstart. [LGR-5325] 

Tillverkare Measurement Computing 
Pris 9 550 SEK 
Dimension (LxBxH) 241x127x44 
Antal analoga ingångar 16 
Antal digitala ingångar 16 
Kalibrering Ja, fabrikskalibrering 
Strömförsörjning 9-36VDC 
Minnestyp SD-minne 
Minnesmängd 4GB, kan utökas till 32GB 
Upplösning 16-bit 
Mätområde ±10V 
Samplingstyp Frekvens 100kS/1s, 

triggerstyrd 
Programvara För Windows 
USB standard 2.0 Full Speed 
Typ av insignal Spänning 
Display Nej 
LED’s 5 
Pre-buffert Nej 
Konfigurationsmöjligheter Via fil på minnet eller från 

dator 
Rådatalagring .csv fil, kan öppnas i Excel 
Triggningsinformation Många triggningsval 
Trådlös överföring Nej 
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3.1.5. EL-USB-3 
Liten simpel spänningslogger, med USB-anslutning och timerstyrd start. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. EL-USB-3 

 
EL-USB-3 är en smidig fristående signallogger, dock med begränsade funktioner. Levereras 
med mjukvara till Windows för att ställa in loggningsfrekvens, starttid, alarm, samt 
nedladdning av insamlad data. Vid köp ingår även ett batteri med beräknad livslängd på cirka 
ett år. Alarm går att ställa in för låga och höga värden. Lysdioder indikerar ifall loggning 
pågår, om något alarm har utlöst, om minnet är fullt, samt vid låg batterinivå. [EL-USB-3] 
 

Tillverkare Lascar 
Pris 436 SEK 
Dimension (LxBxH) 98x27x27 
Antal analoga ingångar 1 
Antal digitala ingångar 0 
Kalibrering Ingen kalibrering 
Strömförsörjning 3.6V batteri 
Minnestyp Ickeflyktigt 
Minnesmängd 32510 läsningar 
Upplösning 50mV 
Mätområde 0-30V 
Samplingstyp Frekvens 1S/s-1S/12h, 

Loggar kontinuerligt 
Programvara Inställningar, hämta och 

exportera data, Windows 
USB standard Använder USB, standard 

oklart 
Typ av insignal Spänning 
Display Nej 
LED’s 2 
Pre-buffert Nej 
Konfigurationsmöjligheter Ja, via dator 
Rådatalagring Hämtas med tillhörande 

mjukvara, kan exporteras till 
Excel 

Triggningsinformation Kan endast triggas för att 
starta vid viss tid 

Trådlös överföring Nej 
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3.1.6. OM-Daqpro 5300 
En lite mer komplex fristående handhållen logger. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. OM-DAQPRO 5300 

 
OM-Daqpro 5300 är en mer komplex datalogger med inställningsmöjligheter för att visa både 
spänning, ström, temperatur, pulser och frekvens. Loggern har en LCD och en knappsats för 
att kunna göra inställningar för samplingsfrekvens och möjlighet att välja hur många värden 
man vill spara. Mer avancerade inställningar för exempelvis triggning sker via programvaran. 
[OM-DAQPRO] 
 

Tillverkare Omega engineering 
Pris 6 338 SEK 
Dimension (LxBxH) 100x182x28 
Antal analoga ingångar 8 
Antal digitala ingångar 0 
Kalibrering Ja, användare och företag 
Strömförsörjning Batteri 7.2V 

uppladdningsbart, extern 
Minnestyp Ickeflyktigt 
Minnesmängd 512KB (512 000 läsningar) 
Upplösning 16bit, 0.47uA, 3uV, 200uV, 

0.1-0.01°C , 1 puls, 6.5uS 
Mätområde 0-24mA, 0-50mV, 0-10V, -

200-400°C, 0-65000 pulser, 
20-4000Hz 

Samplingtyp Frekvens upp till 4000S/1s, 
Trigger 

Programvara För Windows 
USB standard USB 1.1 
Typ av insignal Spänning, ström, temperatur, 

puls, frekvens 
Display Ja 
LED’s Nej 
Pre-buffert Nej 
Konfigurationsmöjligheter Ja via dator, på produkten 
Rådatalagring Nej 
Triggningsinformation Start/stop tiggning, avstängd 

triggfunktion, hög/låg nivå, 
alarm, över satt nivå så 
startar loggning, tidsinställd. 

Trådlös överföring Nej 
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3.1.7. Resultatsammanställning 
 

Modell LGR-5325 EL-USB-3 OM-Daqpro 5300 
Tillverkare Measurement 

Computing 
Lascar Omega 

Kalibrering Ja, 
fabrikalibrering 

Nej Ja, användare 
och företag 

Pris 9550 SEK 436 SEK 6338 SEK 
Dimension 241x127x44 98x27x27 100x182x28 
Antal analoga 
ingångar 

16 1 8 

Antal digitala 
ingångar 

16 0 0 

Strömförsörjnin
g 

9-36VDC 3.6V batteri Batteri 7.2V 
uppladdningsbart 
(40tim), extern 

Minnestyp SD-minne Ickeflyktigt Ickeflyktigt 
Minnesmängd 4GB, kan utökas 

till 32GB 
32 510 läsningar 512KB (512000 

läsningar) 
Upplösning 16-bit 50mV 16bit, 0.47uA, 

3uV, 200uV, 0.1-
0.01 ºC, 1 puls, 
6.5uS 

Mätområde ±10V 0-30V 0-24mA, 0-50mV, 
0-10V, -200-
400ºC, 0-65000 
pulser, 20-
4000Hz 

Samplingstyp Frekvens 
100kS/s, 
triggerstyrd 

Frekvens 1S/1s-
1S/12h, 
kontinuerlig 

Frekvens upp till 
4000S/1s, Trigger 

Programvara För Windows För Windows För Windows 
USB- standard 2.0 Full Speed Använder USB, 

standard oklar 
USB 1.1 

Typ av insignal Spänning Spänning Spänning, ström, 
temperatur, puls, 
frekvens 

Display Nej Nej Ja 
LED’s 5 2st status 

indikatorer 
Nej 

Pre-buffert Nej Nej Nej 
Konfigurations
möjligheter 

Via fil på minnet 
eller dator 

Via dator Via programvara, 
på produkten 

Rådatalagring .csv fil, kan 
öppnas i Excel 

Hämtas med 
tillhörande 
mjukvara, kan 
exporteras 

Nej 

Triggningsinfor
mation 

Många 
triggningsval 

Kan endast 
triggas för att 
starta vid viss tid 

Start/stop 
tiggning,  hög/låg 
nivå, alarm, över 
satt nivå så 
startar loggning, 
tidsinställd. 

Trådlös 
överföring 

Nej Nej Nej 

Tabell 2. Resultatsammanställning av undersökta signalloggrar. 
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3.1.8. Intervjuer 
Nedan följer en rad frågor som rör önskad funktionalitet och åsikter kring en fristående 
signallogger. Dessa frågor har använts när vi har rådfrågat kunniga personer ute i industrin i 
syftet att skapa oss en uppfattning om vad en fristående signallogger önskas uppfylla i frågan 
om funktionalitet.  
 
Frågor 

• Vilka typer av signaler är vanligt att man vill kunna hantera med en signallogger. 
o Digitala, analoga, AC/DC? 
o Hur många analoga/digital ingångar? 

• Inom vilket mätområde vill man kunna logga signaler? 
• Vilken upplösning/precision skulle vara önskvärt att ha?  
• Vilket samplingsfrekvensområde är önskvärt att ha? 
• Under hur lång tid skulle man önska att man kunde logga? 
• Vad är önskvärda konfigurationsmöjligheter? 

o Enklare inställningar på produkten, inställningar via programvara? 
• Vilken typ av anslutning till signalerna vill man ha? 

o Prober, instickskontakter? 
• Vad kan vara önskvärda funktioner? 

o Triggsignaler för start-stopp, pre-buffert förmåga? 
• Dataformat? 

o Vanlig textfil, Labview? 
• Trådlöst gränssnitt? 

o Vad för typ och vad man vill göra med den? Vad ska man kunna göra trådlöst? 
• Övrigt, Vad är absolut önskvärt att ha med och vad skulle vara mer eller mindre 

onödigt att ta med? 
 
Svar 
Pier Bohman vid HiQ, arbetar med test och verifieringssystem 

• Digitala signaler och analoga spänningssignaler är vanligast och då 8 eller 16 
stycken analoga ingångar. Det är en avvägning mellan pris och antalet analoga 
ingångar. Fler ingångar kräver fler AD-omvandlare. Det är väldigt olika hur många 
digitala ingångar som man vill ha, 16 stycken kan vara lämpligt. Digitala utgångar 
kan även det vara önskvärt. 

• Det vanligaste mätområdet är spänning om 0-+10V. 
• Upplösningen beror helt på hur små spänningar man vill kunna mäta, ju mindre 

spänningar desto högre upplösning krävs. Även här är det en avvägning mot pris. 
• Samplingsfrekvensen bör åtminstone vara upp mot 10kHz, för multifunktionella 

verktyg brukar den ligga mellan 10-100kHz. 
• Vanligt är att man vill kunna logga upp till något dygn och man brukar som vanligast 

då använda extern strömförsörjning. 
• Konfigurering via mjukvaran brukar fungera bra. 
• Plintar som inte sitter direkt på kortet, de ska gå lätt att byta ifall de går sönder. Det 

kan vara önskvärt att göra liknande anslutningskontakter som National Instruments 
har på sina loggers, det går då att passa in bra filter som finns att köpa. 

• Bra att ha olika triggerfunktioner, både analoga och digitala triggrar kan vara 
användbart. 

• Datat bör sparas som packade filer för att minnet inte ska bli fullt lika snabbt. 
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Mats Wahlen vid VG Power, arbetar med kraftinstallationer 
• Både digitala och analoga signaler används och då kanske 4st analoga och 8st 

digitala. Det skulle även vara bra att ha ingångarna så att man skulle kunna koppla in 
kanske 8st PT100. Isolering bör även finnas på ingångarna om drygt 2.5kV. 

• Vi använder oss av 110VAC och upp till 1100VDC så mätområdet bör ligga 
däromkring, det vore bra med något likande en multimeter. 

• Upplösningen kanske någonting runt 60mV. 
• Man bör väl åtminstone sampla i 100Hz. 
• Tiden för loggning beror ju på vad man vill mäta, några minuter eller några dygn 

kanske om man ska mäta temperaturen. 
• Att starta och stoppa via knapptryckning skulle kunna vara uppskattat men det är 

viktigt att den är lätt att använda och det ska vara ett lätthanterligt 
användargränssnitt.  

• Banankontakter är det vi använder. 
• Bra inställningar vore helt klart någon pre-buffert funktion och då gärna spara data 

ca 1min innan triggern samt också triggning för olika nivåer. Det vore bra om man 
kunde få se RMS värdet också. Detta RMS värde ska beräknas var 20ms och filtreras. 

• Vi brukar använda Excel så det skulle vara bra om man kunde få över datat till det. 
Sen vore det såklart också bra om man hade stöd för flera operativsystem. 

• Trådlöst är ingenting som skulle vara nödvändigt, det komplicerar nog bara mer än 
det ger. 

• En display för att se mätvärden som t.ex. en multimeter samt också batterinivå och 
sådant vore ju bra. 

 
Johan Karlsson vid Motion Control, arbetar med systemtestning 

• Ja, räcker om man kan skilja på digitala (spänning) och analoga (ström och 
spänning) signaler, att sedan t.ex. en analog signalingång används för att mäta på ett 
dc/ac-steg, spelar ju ingen roll. 

• ja det beror ju på, men jag tror det är vanligare med fler digitala än analoga 
signaler. Jag vet nu inte hur stor, avancerad logger ni tänker göra men i alla fall 10 
digitala och 5 analoga. 

• Ja, digitala signaler kan man ju tänka sig på nivåer 110, 24, 5 och 3.3 VDC och 
kanske andra nivåer också. Motion Control har nog mest nytta av 5 och 3.3VDC, sen 
är det ju trevligt om man kan ansluta andra nivåer också. För de analoga signalerna 
kan jag tänka mig 0-+10 V och 0-+20 mA. Även här kan man tänka sig andra nivåer. 

• Säg 1 % mätnoggrannhet på analoga signaler. 
• Jag skulle gärna se att man har olika sätt att logga signaler på, där 

samplingsfrekvens och loggningstid hör ihop. T.ex. har man en "snabb logger" som 
loggar under 2 sekunder och har väldigt hög samplingshastighet (så snabb som 
möjligt med bibehållen noggrannhet) och en "långsam logger" som loggar värden 
under 40 sekunder, med betydligt lägre samplingshastighet (dock minst 100 ms). Sen 
gärna en evighetslogger som kör tills minnet blir fullt. 

• JA! Detta är mycket intressant, om man t.ex. vill fånga ett felfall så har man loggern 
igång under dagar, veckor, månader och då vill man att loggningen ska ta det 
intressanta, inte allt annat när allt funkar som det ska. Alltså extern triggingång, 
gärna separat ingång så att man inte behöver använda en av de digitala till triggen. 
Man kan även tänka sig att den avancerade användaren kan få ställa in en triggnivå  
(på någon vald kanal, digital eller analog). Typ av inställning man då kan tänkas 
göra är max/min spänningsnivå på analogsignal, pulsbredd på digital signal, trigga 
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på stigande/fallande flank, mm. Ni kan hämta inspiration från ett modernt 
oscilloskop. Pre-buffert är även detta mycket intressant och som exempel skulle 2-
sekunders loggern ha 0.5 sekunder innan och 1.5 sekunder efter. 40 sekunders-
loggern kan ha 5 sekunder innan och 35 sekunder efter. 

• Kolla upp "COMTRADE" (.cfg, dat.). Kan inte hur det fungerar, men det ska vara ett 
vanligt format som många använder. Om jag förstått det rätt så går det även att 
importera i Matlab, Labview, mm. 

 
Marcus Tönnäng vid Motion Control, arbetar med elektronik och firmwareutveckling 

• Både Analoga och digitala signaler är vanliga att använda. 
• Antal analoga ingångar bör vara upp till 8st men fler är inte nödvändigt, 8st digitala 

ingångar är lagom också. 
• De analoga ligger mellan 0-+10V och för det digitala är det 5V som standard. 
• 16 bitars upplösning är inte fel. Högre är inte direkt nödvändigt men upplösningen 

bör i alla fall vara över 12bitar. 
• Samplingsfrekvensen bör vara varierbar, från att kunna sampla någon gång per dag 

kanske och upp till ca 10kHz. 
• Man bör kunna logga tills minnet tar slut eller upp till något dygn i tid. 
• Inställningar är nog bäst via programvara men LED’s kan vara trevligt att ha på 

produkten för indikering av olika saker. 
• Instickskontakter, så man kan flytta den mellan olika ställen och ändå ha kontakterna 

kvar. 
• Triggsignaler av olika slag och pre-buffert funktion är mycket trevligt att ta med. 
• Datat bör sparas i något textformat det ska ganska enkelt gå att läsa in till exempelvis 

Labview, Matlab eller Excel.  
• Trådlöst gränssnitt är inte alls nödvändigt. 
• Övrigt så vore det trevligt med seriella ingångar typ UART och det vore ju trevligt om 

den var stöttålig också. 
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3.1.9. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att det finns en ganska omfattande mängd 
olika dataloggers med en varierande kostnad, från några hundra kronor och uppåt. De billigare 
varianterna har få ingångar, men det behöver inte betyda att dessa enbart kan hantera en typ 
av signal. 
 
När det gäller antalet analoga och digitala insignaler så varierar antalet analoga insignaler 
mellan 1-16 för de undersöka produkterna, bara några enstaka loggers har digitala ingångar.  
Att utrusta dataloggers med display och/eller LED’s för indikering av batteristyrka, alarm 
nivåer, värden, inställningar med mera är vanligt. Det finns dock ett par loggers i 
undersökningen som saknar inbyggda indikatorer. 
 
När det gäller samplingstyp så samplar samtliga på frekvens där denna varierar allt ifrån1 
gång var 10e dag upp till 100kHz. Många loggers använder någon typ av automatisk triggning 
för start och stop av loggning. De billigare varianterna har dock oftast enbart manuell 
triggning för start och stopp genom en knapptryckning. De mer komplexa och dyra 
modellerna har ofta mängder med olika inställningar för triggning. Bland annat går det att 
hitta start och stopp triggning för tid/datum, samplingsmängd, nivåer, sampla under viss tid 
eller vid specifika signalmönster. Något som nästan alla modeller saknar är förmågan att 
genom en trigg enbart spara en viss mängd av de tidigare samplingarna, en såkallad pre-
buffert funktion. De flesta kan dock stanna vid en triggsignal, men då innehåller minnet 
samtliga tidigare samplingar, detta kanske kan önskas i vissa fall men ofta är det inte 
nödvändigt att spara förhållandevis ointressant data. 
 
Det som också kan ses är att de lite större, komplexare och oftast dyrare modellerna inte har 
någon möjlighet till batteriförsörjning eller enbart en begränsad drifttid med ett befintligt 
batteri. De kräver därför en extern ström för att fungera under en längre tid. Modeller som 
saknar extern ström har istället ett bra batteri eller ett utbytbart batteri som då ger lång drifttid. 
Ytterligare saker som går att se är att modellerna oftast har koncentrerat sig på en typ av 
insignal, oftast spänning eller har möjlighet att hantera såväl ström, temperatur som tryck, 
acceleration, luftfuktighet med mera. 
 
Samtliga som blev intervjuade är överens om att en signallogger ska kunna hantera både 
analoga och digitala signaler. De är även relativt överens om att antalet ingångar och alla 
utom Mats Wahlen är överens om att de analoga ingångarna bör klara spänning upp till +10V. 
Upplösningen varierar lite mellan de intervjuade liksom deras åsikter om 
samplingsfrekvensen. Dessa är de största delarna av funktionen hos en signallogger, en 
sammanställning av dessa och övriga önskemål kan ställas upp som följande: 

• 8st eller 16st analoga och 8st eller 16st digitala ingångar. 
• Ett insignalsområde mellan 0-+10V och 0-20mA för analoga och 5V som standard för 

digitala signaler. 
• En upplösning mellan 12bitar och 16bitar. 
• En varierbar samplingsfrekvens mellan några gånger per dag och upp till 100kHz. 
• Loggning upp till något dygn. 
• Inställningar via programvara, möjligtvis start och stoppknapp på produkten och 

LED’s för indikering av olika saker. 
• Instrickskontakter eller kontakter som är lätta att plugga i och ut samt går lätt att byta 

ut om de går sönder. 
• Triggrar och pre-buffert funktioner bör inkluderas. 
• Data sparas i textformat, gärna komprimerat. 
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3.2. Marknadsundersökning av styrkretsar 
Syftet med denna marknadsundersökning är att få en inblick i vilka alternativ det finns av styr 
och beräkningskretsar på marknaden. Detta för att kunna göra ett passande val av krets till 
utvecklingen av en fristående signallogger. Notera att inte alla undersökta styrkretsar ingår i 
detta dokument utan endast de kretsar som ansågs mest intressanta. Hela 
styrkretsundersökningen finns i rapporten [MCAAF-FSL1-2203]. 
 
3.2.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Undersökningen omfattar både fixed point och floating point DSP-kretsar, samt FPGA-
kretsar. Undersökningen innefattar dock inte några microcontrollers, eftersom dessa ansågs 
för långsamma för att kunna hantera den datamängd som styr och beräkningskretsen hos en 
signallogger bör kunna hantera. Rapporten har också begränsats genom att inte inkludera flera 
alltför lika kretsar av samma tillverkare. 
 
3.2.2. Inhämtning av information 
Största delen av undersökningsarbetet utfördes med hjälp av Internet. Tillverkares och 
distributörers hemsidor, informations och nyhetssidor, samt för ämnet aktuella 
diskussionsforum besöktes. Medarbetare på Motion Control hjälpte också till i 
undersökningen genom att dela med sig av erfarenheter. 
 
3.2.3. Viktiga parametrar 
För att hitta en lämplig styr- och beräkningskrets så undersöktes följande parametrar hos 
några olika DSP, och FPGA-kretsar. Notera att flera parametrar är specifika för vissa 
kretsgrupper, samt att det inte direkt går att jämföra vissa parametrar mellan de olika 
kretstyperna. Främst på grund utav hur pass olik en FPGA-krets är i jämförelse med en DSP-
krets. 
 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en kort beskrivning av varje parameter som har undersökts. 
 
Antal bitar (DSP) 
Antalet bitar som processorn använder. Relaterat till hur noggranna tal som kretsen kan 
beräkna. 
 
Antal I/O 
Antalet I/O-pinnar på enheten. 
 
Antal logiska element (FPGA) 
Hur många logiska element som FPGA-kretsen innehåller. 
 
Klockfrekvens 
Med vilken hastighet som kretsen klockar. 
 
Kommunikationsgränssnitt (DSP) 
Vilka inbyggda kommunikationsgränssnitt kretsen stödjer. Det undersöktes främst kretsar 
med SPI-gränssnitt, men även parallellt gränssnitt kan vara av intresse. 
 
Innbyggt minne 
Hur mycket och vilken typ inbyggt minne kretsen har. 
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Serie/familjenamn 
Namnet på den serie, eller familjegrupp som kretsen tillhör. 
 
Strömförbrukning 
Hur mycket ström som kretsen drar. Det ända sättet att rättvist jämföra strömförbrukningen 
mellan en DSP och en FPGA-krets är att köra samma program på de olika kretsarna och 
utföra mätningar. Värdena på strömförbrukning som presenteras i denna undersökning är 
hämtade från datablad och kan därför vara ganska så missvisande, speciellt om förbrukningen 
för en DSP och en FPGA-krets jämförs. 
 
Tillverkare 
Namnet på den som tillverkar kretsen. 
 
Typ av krets 
Typen av den krets som undersökts, undersökningen har utförts på kretsar av typen fixed 
point-DSP, floating point-DSP, samt FPGA. 
 
Pris 
Vad det kostar att köpa en enhet. Om priset är angivet i annan valuta så är det omräknat till 
SEK med de valutakurser som gällde då rapporten skrevs. 1USD = 6.37SEK, 1GBP = 
10.29SEK, 1EUR = 8.83SEK. 
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3.2.4. ADSP-BF538F 
Denna enkelkärniga DSP har inbyggt flashminne på 1M Byte, vilket skulle kunna vara 
användbart vid implementering av pre-buffert funktion. Processorn utför beräkningar på 8, 16, 
samt 32-bitars data. Kretsen har även två stycken DMA enheter för bättre minneshantering, 
samt stöd för bland annat SPI, UART, och USB kommunikation. Utvecklingsmiljö vid namn 
VisualDSP++ finns att ladda ner för att prova gratis i 90 dagar. Förslag till operativsystem, 
och några kodexempel går att ladda ner gratis via produkthemsidan. [ADSP-BF538F] 
 

 
 

Figur 4. ADSP-BF538 Blackfin-
family 

 
 

 
 
3.2.5. DSP56721 
DSP56721 från Freescale Semicontuctor är en fixed point-DSP med två stycken 
processorkärnor. Denna DSP är främst utvecklad för att hantera ljudsignaler. Klockfrekvensen 
hos denna krets är den lägsta i undersökningen. Däremot så kan nog denna krets klara av att 
processa signalerna även från en högfrekvent signallogger om båda processorkärnorna 
programmeras så att de effektivt hjälps åt att processa signalerna. Kärnorna använder 24-bitar 
vardera för att utföra beräkningar. DSP56721 har 144 pinnar, den finns även som 80-
pinsmodell. Utvecklingsverktyg finns gratis om man registrerar sig på freescales hemsida, 
uppgifter om eventuell exempelkod och kodbibliotek fanns dock inte på freescales hemsida. 
[DSP56721] 
 

 
 

 
 

Figur 5. Symphony-serie 
 
 
 
 

Typ av krets DSP, Fixed Point 
Tillverkare Analog Devices 
Serie/Familjenamn Blackfin 
Antal bitar 16-/32-bit 
Antal I/O 54 stycken 
Klockfrekvens 533MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, PPI, UART, USB 
Innbyggt minne 148k Byte RAM 

1M Byte Flash 
Strömförbrukning 180mA, typiskt värde 

vid max klockfrekvens. 
Pris 239 SEK 

Typ av krets DSP, Fixed Point 
Tillverkare Freescale 

Semiconductor 
Serie/Familjenamn Symphony 
Antal bitar 24-bit 
Antal I/O 79 stycken 
Klockfrekvens 200 MHz 
Kommunikationsgränssnitt ESAI, SPI, I2C 
Innbyggt minne 248k x 24bit RAM 

608k x 24bit ROM 
Strömförbrukning 445mA max och 

224mA typiskt när körs 
i normal mode 

Pris 117 SEK 
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3.2.6. TMS320-C6727B 
TMS320 är en DSP som har en enkelkärning processor med support för 32-bit fixed point, 
samt 32-bit och 64-bit floating point tal. Denna krets har en datahanteringsmodul som kallas 
för dual data movement accelerator, syftet med denna modul är att få snabbare 
dataöverföring. Kretsen har även två stycken 10MHz SPI portar. Utvecklingsmiljö finns att 
prova gratis i 120 dagar, verktyg för att utveckla drivrutiner finns även det utan kostnad. 
Bibliotek bland annat för att hantera SPI kommunikation finns också. [TMS320] 
 

 
 

 
 

Figur 6. TMS320-krets 
 

 
3.2.7. EP3C10 
I jämförelse med Cyclone II så har Cyclone III en något mindre kostnad per logiskt element, 
det använder M9k RAM block som är på 9216 bitar per block istället för M4k (4608 bitar per 
block, alltså mer än dubbelt så stora RAM block), samt support för fler I/O standarder. Men i 
övrigt så är ingen större skillnad mellan Cyclone II och III FPGAer. Det finns en hel del olika 
Cyclone III modeller att välja mellan, med från omkring 5 000 stycken logiska element till 
upp mot 120 000 stycken. Likt Cyclone II modellen så kan även denna FPGA programmeras 
med Quartus II mjukvaran, och samma kodexempel ska även fungera till denna FPGA. 
[EP3C10] 
 

 
 

Figur 7. EP3C10, Cyclone III 
 
 

Typ av krets DSP, Floating point 
Tillverkare Texas Instrument 
Serie/Familjenamn TMS320 
Antal bitar 64-bit 
Antal I/O 84 stycken 
Klockfrekvens 300MHz 
Kommunikationsgränssnitt SPI, I2C, HPI 
Innbyggt minne 256kB RAM 

384kB ROM 
Strömförbrukning 658 mA. Typisk 

strömförbrukning vid 
300MHz. 

Pris 188 SEK 

Typ av krets FPGA 
Tillverkare Altera 
Serie/Familjenamn Cyclone III 
Antal logiska element 10 320 stycken 
Antal I/O 94 stycken 
Klockfrekvens 402MHz 
Innbyggt minne 423 936-bits RAM 
Strömförbrukning 1.7mA (typiskt vid 

stand-by, finns 
mjukvara för att mäta 
förbrukningen av ett 
visst program) 

Pris 250 SEK 
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3.2.8. XC6SLX16 
Spartan-6 FPGAerna presterar rejält mycket bättre i jämförelse med sina föregångare i 
Spartan-3 familjen, då Spartan-6 erbjuder lägre strömförbrukning, mer minne, och högre 
klockfrekvens till ungefär samma pris. Mjukvara finns tillgänglig som gratisversion, det går 
att köpa till extra funktioner. Dessa extra funktioner som bland annat kan hjälpa till med att 
optimera, och skapa algoritmer kostar dock omkring 20 000 till 30 000 SEK, men går att 
prova gratis om man så vill i 30 dagar. Det finns en del gratis bibliotek och exempelkod att 
hämta från Xilinx hemsida. [XC6SLX16] 
 

 
Figur 8. XC6SLX16-FPGA från 

Xilinx 
 
 

Typ av krets FPGA 
Tillverkare Xilinx 
Serie/Familjenamn Spartan-6 
Antal logiska element 14 579 stycken 
Antal I/O 232 stycken 
Klockfrekvens Max 1.62GHz 
Innbyggt minne 589 824-bits RAM 
Strömförbrukning 11mA typiskt vid drift. 
Pris 230 SEK 
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3.2.9. Resultatsammanställning 
DSP-kretsar 
 

Modell ADSP-BF538 DSP56721 TMS320 
C6727B 

Typ av krets DSP, Fixed 
Point 

DSP, Fixed 
Point 

DSP, Floating 
point 

Tillverkare Analog Devices Freescale 
Semiconductor 

Texas 
Instrument 

Serie/Familjenamn Blackfin Symphony TMS320 
Antal bitar 16-/32-bit 24-bit 64-bit 
Antal I/O 54 stycken 79 stycken 84 stycken 

Klockfrekvens 533MHz 200MHz 300MHz 
Kommunikations-
gränssnitt 

SPI, PPI, 
UART, USB 

ESAI, SPI, I2C SPI, I2C, HPI 

Innbyggt minne 148k Byte RAM 
1M Byte Flash 

248k x 24bit 
RAM 
608k x 24bit 
ROM 

256kB RAM 
384kB ROM 

Strömförbrukning 180mA, typiskt 
värde vid max 
klockfrekvens. 

445mA max 
och 224mA 
typiskt när körs 
i ”normal mode” 

658 mA. Typisk 
strömförbruknin
g vid 300MHz. 

Pris 239 SEK 117 SEK 188 SEK 

Tabell 3. Resultatsammanställning av undersökta DSP-kretsar. 

FPGA-kretsar 
 

Modell EP3C10 XC6SLX16-
2CSG324C 

Typ av krets FPGA FPGA 
Tillverkare Altera Xilinx 
Serie/Familjenamn Cyclone III Spartan-6 
Antal logiska 
element 

10 320 stycken 14 579 stycken 

Antal I/O 94 stycken 232 stycken 

Klockfrekvens 402MHz Max 1.62GHz 
Innbyggt minne 423 936-bits 

RAM 
589 824-bits 
RAM 

Strömförbrukning 1.7mA (typiskt 
vid stand-by, 
finns mjukvara 
för att mäta 
förbrukningen 
av ett visst 
program) 

11mA typiskt vid 
drift. 

Pris 250 SEK 230 SEK 

Tabell 4. Resultatsammanställning av undersökta FPGA-kretsar. 
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3.2.10. Slutsats 
Priset på de olika styr- och beräkningskretsarna som finns på marknaden varierar kraftigt. För 
FPGA-kretsarna så är antalet logiska celler oftast den största faktorn. Hos DSP-kretsarna så 
beror prisskillnaderna dels på vilken klockfrekvens som kretsen klarar, men även väldigt 
mycket beror på vilka funktioner kretsen har.  
 
Om nödvändiga mjukvaruverktyg finns tillgängligt gratis eller inte är en stor prisfaktor. Det 
verkar dock som de flesta av tillverkarna erbjuder bra gratisversioner, eller har en generös 
prövotid på sin mjukvara. Därför så bör inte mjukvaran bli någon extra kostnad. Utbudet av 
mjukvara är i övrigt ganska lika mellan de olika alternativen, de flesta företagen erbjuder 
utvecklingsplattform som gratis version, med tillägg som kostar. Exempelkod finns även de 
till många av kretsarna, dock så var utbudet av kodbibliotek ganska magert och oftast endast 
för implementering av ljud eller bild. 
 
Nästan alla DSP-kretsar i undersökningen har någon typ av minneskontroller vilket kan vara 
till en stor fördel i en datalogger som spar mätdata på hög frekvens. Så gott som alla DSP-
familjer har också någon eller några medlemmar med dubbla processorkärnor, även det kan 
vara till fördel då en enkelkärnig processor kan få svårt att hänga med en högfrekvent 
loggningsserie. 
 
En fördel med att välja en FPGA-krets är dess förmåga att processa data parallellt. Det spelar 
då för styr- och beräkningskretsen mindre roll hur många signaler som samtidigt loggas åt 
gången, eftersom en FPGA klarar av att ta emot och processa alla signalerna samtidigt. 
 
Den mest lämpade FPGAn i denna undersökning verkar vara Spartan-6 kretsen XC6SLX16, 
den har bäst prestanda i undersökningen och det till ett hyggligt pris, dessutom så är kretsen 
väldigt strömsnål. Cyclone III kretsen EP3C10 kommer däremot inte så långt efter Spartan-6 
FPGAN. 
 
Alla DSP-kretsarna i undersökningen bör kunna klara hastighetskraven, så det är tveksamt om 
det är nödvändigt med dubbla kärnor med tanke på att detta antagligen skulle förlänga 
utvecklingsfasen. Dessutom är enkelkärniga DSP-kretsar både mycket billigare och 
strömsnålare. Därför anses den enkelkärniga Blackfin-kretsen ADSP-BF538F passa bäst 
bland DSP-kretsarna. Främst på grund av denna krets relativt låga strömförbrukning, kretsen 
har även stöd för alla de kommunikationsgränssnitt som kan tänkas behövas till signalloggern. 
 
En annan anledning att välja en FPGA krets är deras förmåga att behandla många signaler 
parallellt, vilket gör att det inte borde bli några problem att logga många signaler samtidigt på 
hög frekvens. Nackdelen med att välja en FPGA-krets är dock att de normalt programmeras 
med ett HDL, vilket antagligen kommer att kräva en del instuderingstid för projektarbetarna 
att lära sig. Därför så blev valet av styrkrets inte helt enkelt, i slutändan så valdes dock en 
DSP krets dels för att få ner utvecklingstiden men även för att ingen FPGA-krets hade en 
kapsling som var lätt att löda för hand. 
 
De tre mest rekommenderade kretsarna i fallande ordning blir därför följande: 

1. BF538BBCZ-5F8 (Blackfin) 
2. XC6SLX16-2CSG324C (Spartan-6) 
3. EP3C10 E144C8N (Cyclone III) 
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3.3. Marknadsundersökning av A/D-omvandlare 
Syftet med denna marknadsundersökning är att få en inblick i existerande AD-omvandlare 
som finns på marknaden och vad som är önskvärt för en signallogger. Detta för att kunna göra 
ett passande val vid utvecklingen av en fristående signallogger. Noteras bör att inte alla 
undersökta AD-omvandlare ingår i detta dokument utan endast de som varit av störst intresse. 
Hela undersökningen kan läsas i rapporten [MCAAF-FSL1-2202]. 
 
3.3.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Undersökningen begränsades genom att definiera vissa önskvärda krav. Dessa krav har ställts 
då det finns mängder med AD-omvandlare på marknaden, vilket i sin tur kräver en 
begränsning för att vara överskådlig. De önskvärda krav som ställts vid denna undersökning 
var att AD-omvandlarna bör ha 8 kanaler, 16 bitars upplösning, 100kHz samplingsfrekvens 
samt kunna hantera ett mätområde upp till 10V. Önskvärt var även en strömsnålhet samt att 
sampling kan ske så gott som samtidigt på alla kanaler. 
 
3.3.2. Undersökning 
Undersökningen har genomförts genom Internet, via söksidan Google (google.se) samt genom 
tillverkares och distributörers hemsidor, främst Digikey (digikey.com), Elfa (elfa.se) och 
Farnell (se.farnell.com).  
 
3.3.3. Viktiga parametrar 

• Antal kanaler. 
• Differentiell/Singel-ended. 
• Dimension/kapsling. 
• Gränssnitt. 
• Insignalsområde. 
• Pris. 
• Samplingshastighet. 
• Spänningsmatning. 
• Strömförbrukning. 
• Tillverkare. 
• Typ av omvandling. 
• Upplösning. 
• Övrig information. 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en kort beskrivning av de parametrar som undersökt på AD-omvandlarna. 
 
Antal kanaler 
Anger antalet mätingångar som AD-omvandlaren har.  
 
Differentiell/Single-ended 
Vilken typ av insignal kan AD-omvandlaren hantera. Single-ended menas att insignalen tas in 
enbart på en ingång och mäter skillnaden mellan insignalen och jord. Differentiell menas att 
insignalen tas in på två ingångar, en plus-ingång och en minus-ingång, det man får är 
skillnaden mellan de två ingångarna. 
 
Dimension/kapsling 
Vilken dimension och/eller kapsling samt antal elektriska pinnar som AD-omvandlaren har. 
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Gränssnitt 
Vilken typ av gränssnitt har AD-omvandlaren. Det vill säga vilket protokoll som används för 
att kommunicera med AD-omvandlaren. 
 
Insignalsområde 
Inom vilka eller upp till vilket värde som AD-omvandlaren kan hantera på ingångarna. 
 
Pris 
Vad AD-omvandlaren kostar att köpa. Om priset är angivet i annat än svenska kronor(SEK) 
så har priset räknats om till SEK genom följande valuta kurser.1GBP=10.29SEK, 1USD 
=6.37SEK och 1EUR =8.83SEK. 
 
Samplingshastighet 
Den samplingshastighet/samplingsfrekvens som AD-omvandlaren kan hantera. Det vill säga 
så många mätningar per sekund som kan göras. 
 
Spänningsmatning 
Anger den spänning som kopplas till AD-omvandlaren för att den ska fungera. 
 
Strömförbrukning 
Hur mycket ström drar AD-omvandlaren. Ofta angivet som min och max värde inom mA 
området. 
 
Tillverkare 
Namnet på tillverkaren av kretsen. 
 
Typ av omvandlare 
Anger vad det är för typ av teknik som AD-omvandlaren använder när den omvandlar de 
analoga insignalerna till digitala signaler. 
 
Upplösning 
Anger den upplösning i bitar som AD-omvandlaren har. 
 
Övrig information 
Övriga egenskaper som AD-omvandlaren har. Till exempel om det har några speciella 
funktioner eller inställningsmöjligheter. 
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LTC1859 
LTC18509 erbjuder 4st differentiella eller 8st single-ended ingångar som samplas med upp 
till 100kHz. Den har 16bitars upplösning och dessutom programmerbart insignalsområde. 
LTC1859 erbjuder sample and hold funktion, men är ändå väldigt strömsnål och detta till ett 
relativt lågt pris. För mer information se [LTC1859] 
 

 

Figur 9. LTC1859 
 
 
 

 
3.3.4. AD7606 
AD7606 erbjuder 8st single-ended ingångar med ett insignalsområde om ±5V och ±10V och 
med en samplingsfrekvens upp till 200kHz samt 16 bitars upplösning. Den erbjuder dessutom 
track and hold funktion. Trots allt detta är den ändå ganska så strömsnål.. [AD7606] 
 

 
 
 
 

Figur 10. AD7606 
 
 
 
 
 
 
 

Tillverkare Linear Technology 
Pris 223kr 
Antal kanaler 4st differentiella 

eller 8st single-
ended  

Samplingshastighet 100kHz 
Upplösning 16bitar 
Insignalsområde 0-+5V, 0-+10V, ±5V 

och ±10V. 
Spänningsmatning +4.75V till +5.25V 
Strömförbrukning 8µA till max 13mA 
Differentiell/singel-
ended 

Differentiella eller 
single-ended 

Typ av omvandling SAR 
Gränssnitt SPI/MICROWIRE 
Dimension/kapsling 28-Pin SSOP 
Övrig information Sample and hold 

Tillverkare Analog Devices 
Pris 218kr 
Antal kanaler 8st single-ended 
Samplingshastighet 200kHz 
Upplösning 16bitar 
Insignalsområde ±5V och ±10V 
Spänningsmatning +4.75V till +5.25V 
Strömförbrukning 2µA till 22mA 
Differentiell/singel-
ended 

Single-ended 

Typ av omvandling SAR 
Gränssnitt SPI/QSPI™/MICRO

WIRE 
Dimension/kapsling 64-lead LQFP 
Övrig information Track and hold, både 

analoga och digitala 
filter 
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3.3.5. ADS1278 
ADS1278 är en AD-omvandlare som erbjuder 128kHz med en hög upplösning på 24 bitar 
jämfört med de andra undersökta AD-omvandlarna som erbjuder 13bitars eller 16bitars 
upplösning. Den har 8st differentiella ingångar som kan hantera ett insignalsområde mellan 
±3.1V och den erbjuder simultan sampling av alla kanaler samtidigt, men det framgår inte 
med vilken teknik detta sker. ADS1278 är dock undersökningens dyraste och drar även mest 
ström av de undersökta AD-omvandlarna. [ADS1278] 
 

 
 
 
 

Figur 11. ADS1278 
 
 
 

 

Tillverkare Texas Instruments 
Pris 308kr 
Antal kanaler 8st differentiella 
Samplingshastighet 128kHz 
Upplösning 24bitar 
Insignalsområde ±3.1V 
Spänningsmatning +4.75V till +5.25V 
Strömförbrukning 0.035mA till max 

145mA 
Differentiell/singel-
ended 

Differentiella 

Typ av omvandling Delta-sigma 
Gränssnitt SPI 
Dimension/kapsling 64HTQFP 
Övrig information Simultan sampling, 

digitalt filter 



 

 28 

3.3.6. Resultatsammanställning 
Modell LCT1859 AD7606 ADS1278 
Tillverkare Linear 

Technology 
Analog 
Devices 

Texas 
Instruments 

Pris 223kr 218kr 308kr 
Antal kanaler 4st 

differentiella 
eller 8st 
single-ended  

8st single-
ended 

8st 
differentiella 

Samplingshastigh
et 

100kHz 200kHz 128kHz 

Upplösning 16bitar 16bitar 24bitar 
Insignalsområde 0-+5V, 0-

+10V, ±5V 
och ±10V. 

±5V och 
±10V 

±3.1V 

Spänningsmatnin
g 

+4.75V till 
+5.25V 

+4.75V till 
+5.25V 

+4.75V till 
+5.25V 

Strömförbrukning 8µA till max 
13mA 

2µA till max 
22mA 

0.035mA till 
max 145mA 

Differentiell/singel
-ended 

Differentiella/ 
single-ended 

Single-ended Differentiella 

Typ av 
omvandling 

SAR SAR Delta-sigma 

Gränssnitt SPI/MICRO
WIRE 

SPI/QSPI™/
MICROWIRE 

SPI 

Dimension/kapsli
ng 

28-Pin SSOP 64-lead 
LQFP 

64HTQFP 

Övrig information Sample and 
hold 

Track and 
hold, både 
analoga och 
digitala filter 

Simultan 
sampling, 
digitalt filter 

Tabell 5. Resultatsammanställning av AD-omvandlare. 
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3.3.7. Slutsats 
För att avgöra vilka AD-omvandlare som är mest lämpade har vi valt att jämföra antal 
kanaler, upplösning, samplingshastighet, insignalsområde, strömförbrukning samt pris. Det 
som önskas hos en AD-omvandlade är också en förmåga att kunna sampla och omvandla på 
alla kanaler samtidigt. Nedan följer de kriterier som vi strävat efter i denna slutsats. 
 

• 8st kanaler. 
• 16 bitars upplösning. 
• 100kHz eller mer i samplingsfrekvens. 
•  Insignalsområde upp till 10V. 
•  Relativt låg strömförbrukning. 
•  Lågt pris. 

 
LTC1859 är en mycket bra AD-omvandlare, den har ett rimligt pris, kan hantera både 
differentiella och single-ended signaler. Den har 100kHz i samplingsfrekvens, 16 bitars 
upplösning och drar förvånansvärt lite ström. Den har sen programmerbara insignalsområden 
om 0-+5V, 0-+10V, ±5V och ±10 och sample and hold funktionen gör att den hanterar 
samtliga kanaler ”samtidigt”, allt detta medför att LTC1859 är mycket lämplig. 
 
AD7606 är även den en mycket bra AD-omvandlare. Den erbjuder 200kHz 
samplingsfrekvens istället för 100kHz som LTC1859 erbjuder. Den har sen 16 bitars 
upplösning och 8st single-ended ingångar. Detta mot att LTC1859 kan hantera både 
differentiella och single-ended. AD7606 har en två valbara insignalsområden om ±5V och 
±10V, men förbrukar lite mer ström än LTC1859. 
 
ADS1278 erbjuder 24 bitars upplösning mot 16 bitar hos de flesta andra AD-omvandlarna i 
denna undersökning. Den erbjuder även 128kHz samplingsfrekvens men är också den dyraste 
och den drar mer ström än någon av de andra AD-omvandlarna i undersökningen. Att den sen 
bara hanterar ett insignalsområde om ±3.1V gör att den är mindre lämplig. 
 
För att sammanställa de ovan undersökta AD-omvandlarna i en rankad lista går det enkelt att 
se de två alternativen, LTC1859 och AD7606. Det skiljer väldigt lite mellan dessa egentligen 
men vi har valt att ranka dessa som följande.  
 
Mest lämplig först: 
 

1. LTC1859 Denna AD har allt vi söker till ett bra pris och låg strömförbrukning helt 
enkelt. 

2. AD7606 Denna AD kommer på en andra plats enbart pågrund av att den bara har 
single-ended ingångar och drar lite mer ström. 

 
ADS1278 är som sagt ovan mindre lämpad och inkluderas därför inte i den rankade listan. 
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3.4. Marknadsundersökning av batterier 
Syftet med denna marknadsundersökning är att få en inblick i vad det är för direktiv som 
gäller vid användning av batterier i produkter. Undersökningen ligger sen som grund vid valet 
av lämpligt batteri för den fristående signalloggern. Notera att detta dokument enbart 
innehåller en översikt av de mest passande och uppladdningsbara batterityper som finns, då 
det är önskvärt att använda ett uppladdningsbart batteri i den fristående signalloggern. Den 
fullständiga rapporten kan läsas i dokumentet [MCAAF-FSL1-2204]. 
 
3.4.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Undersökningen omfattar en översikt av de lagar och förordningar som finns samt en 
genomgång av de vanligaste förkommande batterityperna, batterityper som är förbjudna har 
inte tagits med i undersökningen. 
 
3.4.2. Undersökning 
Undersökningen genomfördes genom Internet, via söksidan Google(google.se) samt genom 
faktasidor för batterier och sidor med information över de i nuläget gällande direktiv som 
finns. 
 
3.4.3. Viktiga parametrar 

• Användningsområde 
• Arbetstemperatur 
• Dimensioner 
• Innehåll 
• Karaktär 
• Uppladdningsbart/icke-uppladdningsbart 
• Livslängd 
• Märkning 
• Påverkan på hälsa och miljö 
• Rekommendationer 
• Restriktioner 
• Skyldigheter 
• Spänning 
• Typ 
• Uppbyggnad 
• Urladdning 
• Övrig information 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en kort beskrivning av varje parameter som har undersökts. 
 
Användningsområde 
För vilket/vilka användningsområden som är vanligast att man använder batteri typen inom. 
 
Arbetstemperatur 
Vad för temperaturområde som rekommenderas för batteritypen. 
 
Dimensioner 
Vad som är en vanlig dimension för batteritypen och vad finns det för eventuella restriktioner 
kring dimensionen. 
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Innehåll 
Vad batteritypen innehåller för material och kemikalier. 
 
Karaktär 
Vad för typ av karaktär som kännetecknar batteritypen. 
 
Uppladdningsbart/icke-uppladdningsbart 
Anger om batteritypen är uppladdningsbar eller icke-uppladdningsbar. 
 
Livslängd 
Den livslängd som batteritypen har innan den är förbrukad, anges i tid eller antal laddningar. 
 
Märkning 
Vad det finns för märkningskrav på batteritypen 
 
Påverkan på hälsa och miljö 
Vad batteritypen kan ha för inverkan på hälsa och miljö. 
 
Rekommendationer 
Vad det finns för rekommendationer för batteritypen. 
 
Restriktioner 
Vad det finns för restriktioner kring batteritypen.  
 
Skyldigheter 
Vilka skyldigheter tillverkare och/eller distributör har vid användande av batteritypen. 
 
Spänning 
Vad för spänning per cell som batteritypen ger. 
 
Typ 
Vad det är för typ av batteri. 
 
Uppbyggnad 
Anger hur batteriet är uppbyggt. 
 
Urladdning 
Vad är för urladdningstid eller urladdningskaraktär batteritypen har. 
 
Övrig information 
Övrig information som kan vara intressant vid användande av batteritypen. 
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3.4.4. Nickel-kadmium batterier 
Nickel-Kadmium(NiCd) är en miljöfarlig batterityp men klarar mycket hög belastning och 
stora urladdningsströmmar. Nickel-Kadmium batterier har länge dominerat på grund av sina 
egenskaper. Det finns modeller som har höga kapaciteter och höga temperaturtåligheter 
liksom modeller byggda för att klara snabb i och urladdning. Vissa modeller kan klara 
belastningar på upp mot 100C (100 gånger batteriets kapacitet) för en kort stund. NiCd 
batterier lider av den såkallade minneseffekten som innebär att om batterierna laddas utan att 
vara urladdade så uppstår ett minnesfenomen och kapaciteten kan minska. NiCd batterier 
innehåller den miljöfarliga metallen Kadmium och dagens miljökrav har gjort att denna typ av 
batteri är förbjudna att sälja till konsumenter, men det finns undantag. Dessa undantag är för 
batterier ämnade för nöd- och alarmsystem, medicinsk utrustning, sladdlösa handverktyg samt 
för industriella och militära applikationer. För mer fakta, se [NiCd]. 
 

 
Figur 12. Nickel-Kadmium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Nickel-Kadmium batteri 
Uppbyggnad Anod av nickelhydroxid, 

katod av Kadium. 
Kaliumhydroxid som 
elektrolys. 

Innehåll Nickelhydroxid, 
Kaliumhydroxid och 
Kadmium. 

Karaktär Vissa har hög kapacitet, 
upp till 10Ah och har hög 
energitäthet, andra har 
snabbladdningsegenskaper. 
Vissa modeller kan klara 
100C i belastning för en 
kort stund. 

Påverkan på hälsa och 
miljö 

Innehåller den miljöfarliga 
metallen Kadmium. 

Spänning 1.2V. 
Livslängd 100-1000laddningar. 
Urladdning Självurladdning, 1-

10%/månad. 
Uppladdningsbart/Icke-
Uppladdningsbart 

Uppladdningsbara. 

Arbetstemperatur -20 till +65ºC. 
Användningsområde Konsumentprodukter. 
Dimensioner(mm) Stort spectrum av storlekar. 
Märkning Återvinningssymbol, 

ämnesbeteckningen Cd. 
Skyldigheter Förordning(2008:834) 

[FOD], 
Direktiv(2006/66/EC) 
[DIR]. 

Restriktioner 0.002%(viktprocent) 
kadmium. 

Rekommendationer Urladdas innan laddning, 
avbryt inte laddning. 

Övrig information Inget specifikt. 
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3.4.5. Nickel-Metallhydrid batterier 
Nickel-Metallhydrid(NiMH) batterier är snarlika NiCd batterier och är ämnade att ersätta 
dessa till viss del, detta på grund av innehållet av den miljöfarliga metallen Kadmium. NiMH 
batterier klassas till skillnad mot NiCd som miljövänliga och har ca 30-40% högre kapacitet 
men klarar inte alls lika hög belastning som NiCd. Minneseffekten som NiCd batterier lider 
av är närmast obefintlig hos NiMH batterier. NiMH används idag i allt från trådlösa telefoner, 
trådlösa handverktyg och radiostyrda bilar. För mer fakta, se [NiMH]. 
 

 
Figur 13. Nickel-Metallhydrid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ Nickel-Metallhydrid batteri 
Uppbyggnad Anod av nickelhydroxid, 

katod av Metallhydrid. 
Kaliumhydroxid elektrolys. 

Innehåll Nickelhydroxid, 
Kaliumhydroxid och 
Metallhydrid. 

Karaktär Kapaciteten minskar vid 
ökad belastning. 30-40% 
högre kapacitet än Nickel-
Kadmium. Lider inte av 
någon direkt minneseffekt. 

Påverkan på hälsa och 
miljö 

Innehåller inga skadliga 
miljögifter. 

Spänning 1.25V. 
Livslängd 100-1000laddningar. 
Urladdning Självurladdning, 4-

30%/månad och upp till 10C 
belastning(10 gånger 
batteriets kapacitet) 

Uppladdningsbart/Icke-
Uppladdningsbart 

Uppladdningsbara. 

Arbetstemperatur -10 till +65ºC. 
Användningsområde Konsumentprodukter. 
Dimensioner(mm) Stort spectrum av storlekar. 
Märkning Återvinningssymbol. 
Skyldigheter Förordning(2008:834) 

[FOD], 
Direktiv(2006/66/EC) 
[DIR]. 

Restriktioner Inget specifikt. 
Rekommendationer Inget specifikt. 
Övrig information Inget specifikt. 
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3.4.6. Litium-jon batterier 
Litium-jon batterier har hög energitäthet. De anses idag vara de bästa batterierna för 
strömförsörjning av de flesta applikationer. Litium-jon batterierna som finns idag är alla 
uppbyggda av litium och någon metalloxid samt någon grafitmix. Metalloxiden kan vara t.ex. 
Koboloxid, Mangandioxid eller Järnfosfat. Litium-jon batterier ger högre spänning än NiCd 
och NiMH. De olika modellerna av Litium-Jon batterier erbjuder lite olika egenskaper. 
Tillexempel så är batterimodellen med Koboltoxid den vanligaste typen och den erbjuder 
högsta energitätheten och har längst drifttid. Den ger dock bara 2C (2 gånger batteriets 
kapacitet) i belastning samt har en livslängd på ca 500 laddningar. Mangandioxid modellen 
erbjuder en max belastning på 3C. Litium-Jon batterier med Järnfosfat har fördelen att kunna 
laddas på bara några minuter och har en livslängd på upp till 2000 laddningar till en relativt 
låg kostnad. Litium-Jon batterier används idag i allt från bärbara datorer till elbilar. Nackdelen 
som Litium-Jon batterierna har gemensamt är att de är väldigt känsliga vid laddning och 
kräver övervakning för i och urladdning. Utöver det så tillkommer det även regler och 
bestämmelser vid transport av litiumbatterier [TRN]. För mer fakta, se [LIJ]. 
 

 

Figur 14. Uppbyggnad av 
Litium-jon batterier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Litium-jon batteri 
Uppbyggnad Anod av metalloxid, litium-

koboltoxid. Katod av ex 
grafit. Organiskt elektrolys. 

Innehåll Metalloxid, kol, elektrolys. 
Karaktär Hög energitäthet, lång 

drifttid, snabbladdningsbara 
modeller finns, bra för höga 
strömuttag.  

Påverkan på hälsa och 
miljö 

Inga skadliga miljögifter 

Spänning 3.7V men varierar mellan 
modeller. 

Livslängd 3år eller upp till 2000 
laddningar. 

Urladdning Självurladdning mindre än 
0.1%/ månad. Belastning max 
3C   

Uppladdningsbart/Icke-
Uppladdningsbart 

Båda sorter existerar på 
marknaden. 

Arbetstemperatur –20 till +60ºC. 
Användningsområde Från bärbar utrustning med 

höga strömuttag till 
batteridrift i bilar. 

Dimensioner(mm) Alla möjliga former och 
storlekar. 

Märkning Återvinningssymbol. 
Skyldigheter Förordning(2008:834) [FOD], 

Direktiv(2006/66/EC) [DIR]. 
Restriktioner Inget specifikt. 
Rekommendationer Batteriövervakning vid i och 

urladdning bör göras. 
Övrig information Speciella regler gäller vid 

transport av litiumbatterier. 
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3.4.7. Resultatsammanställning 
Typ Nickel-Kadmium 

batteri 
Nickel-Metallhydrid 
batteri 

Litium-jon batteri 

Uppbyggnad Anod av 
nickelhydroxid, katod 
av Kadium. 
Kaliumhydroxid som 
elektrolys. 

Anod av 
nickelhydroxid, katod 
av Metallhydrid. 
Kaliumhydroxid 
elektrolys. 

Anod av metalloxid, 
litium-koboltoxid. 
Katod av ex grafit. 
Organiskt elektrolys. 

Innehåll Nickelhydroxid, 
Kaliumhydroxid och 
Kadmium. 

Nickelhydroxid, 
Kaliumhydroxid och 
Metallhydrid. 

Metalloxid, kol, 
elektrolys. 

Karaktär Vissa har hög 
kapacitet, upp till 
10Ah och har hög 
energitäthet, andra 
har 
snabbladdningsegens
kaper. Vissa modeller 
kan klara 100C i 
belastning för en kort 
stund. 

Kapaciteten minskar 
vid ökad belastning. 
30-40% högre 
kapacitet än Nickel-
Kadmium. Ingen 
minneseffekt. 

Hög energitäthet, 
lång drifttid, 
snabbladdningsbara 
modeller finns, bra för 
höga strömuttag.  

Påverkan på hälsa och 
miljö 

Innehåller den 
miljöfarliga metallen 
Kadmium. 

Innehåller inga 
skadliga miljögifter. 

Inga skadliga 
miljögifter 

Spänning 1.2V. 1.25V. 3.7V men varierar 
mellan modeller. 

Livslängd 100-1000laddningar. 100-1000laddningar. 3år eller upp till 2000 
laddningar. 

Urladdning Självurladdning, 1-
10%/månad. 

Självurladdning, 4-
30%/månad och upp till 
10C belastning(10 
gånger batteriets 
kapacitet) 

Självurladdning under 
0.1%/ månad. 
Urladdningsström 
max 3C. 

Uppladdningsbart/Icke-
Uppladdningsbart 

Uppladdningsbara. Uppladdningsbara. Båda sorter existerar 
på marknaden. 

Arbetstemperatur -20 till +65ºC. -10 till +65ºC. –20 till +60ºC. 
Användningsområde Konsumentprodukter. Konsumentprodukter. Från bärbar 

utrustning med höga 
strömuttag till 
batteridrift i bilar. 

Dimensioner(mm) Stort spectrum av 
storlekar. 

Stort spectrum av 
storlekar. 

Alla möjliga former 
och storlekar. 

Märkning Återvinningssymbol, 
märkas med 
ämnesbeteckningen 
Cd. 

Återvinningssymbol. Återvinningssymbol. 

Skyldigheter Förordning(2008:834)
, 
Direktiv(2006/66/EC). 

Förordning(2008:834)
, 
Direktiv(2006/66/EC). 

Förordning(2008:834)
, 
Direktiv(2006/66/EC). 

Restriktioner 0.002%(viktprocent) 
kadmium. 

Inget specifikt. Inget specifikt. 

Rekommendationer Urladdas innan 
laddning, avbryt inte 
laddning. 

Inget specifikt. Batteriövervakning 
vid i och urladdning 
bör göras. 

Övrig information Inget specifikt. Inget specifikt. Speciella regler gäller 
vid transport av 
litiumbatterier. 

Tabell 6. Resultatsammanställning av batterier. 
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3.4.8. Slutsats 
De batterier som inte är uppladdningsbara och som inte innehåller något ämne som anses 
direkt miljöfarligt, har inga direkta skyldigheter eller restriktioner över sig. Det som gäller för 
dessa batterier är dock kravet på att man ska registrera sig i batteriregistret samt att man ska 
vara med i insamlingen av batterierna, om mängden distribuerade batterier överstiger 50kg/år. 
Att registrera sig i batteriregistret gäller vid distribution för alla typer av batterier och oavsett 
mängd.  
Förutom registreringen i batteriregistret krävs det även att alla batterier eller produkter som 
använder sig utav batterier skall märkas med återvinningssymbolen. Denna symbol är en 
överkryssad soptunna som kan ses i bilden nedan. 
. 

 
Figur 15. Återvinningssymbolen för batterier 

 
Vad gäller krav och restriktioner för de i dokumentet nämnda batterityper så är Nickel-
Kadmium batterier förbjudna att sälja till konsumenter på grund av att de innehåller kadmium 
som klassas som miljöfarligt. Det finns dock undantag för dessa och de batterier som ändå får 
säljas ska märkas med ämnesbeteckningen Cd under återvinningssymbolen. Det finns sen ett 
krav på att man ska vara med och ta hand om batterierna som går till avfall om man 
tillhandahåller mer än 2kg kadmiumbatterier per år. 
 
Nickel-Metallhydrid är en ersättare för Nickel-Kadmium även om de inte har exakt samma 
egenskaper. Denna typ är dock miljövänligare och har inte några extra krav eller restriktioner 
på sig. 
 
Litium-Jon anses vara de bästa batterierna för många applikationer på marknaden idag, de har 
bra egenskaper, men kommer till ett högre pris. Denna typ av batteri är dock väldigt känsliga 
vid laddning, fel laddning kan innebära en brand och/eller explosionsrisk och de kräver därför 
speciell batteriövervakning vid laddning. Det finns även speciella krav vid transport av 
Litium-Jon batterier med avseende främst på paketering, märkning och dokumentation.  
 
När man ska till att välja ett lämpligt batteri för strömförsörjning så går det att börja med att 
bestämma sig för om man vill ha ett uppladdningsbart eller icke-uppladdningsbart batteri. 
Nästa steg är att avgöra hur stor strömförbrukning produkten eller utrustningen kräver. 
Därefter bör det avgöras vilken arbetstemperatur som önskas samt hur stor spänning man 
önskar och hur stort batteri man får plats med. T.ex. kan ett Litium-Jon batteri vara att föredra 
framför NiCd eller NiMH då en litiumbattericell erbjuder ca 3.7V/st medans NiCd och NiMH 
celler erbjuder ca 1.2V/st. Det kan även vara bra att avgöra hur dyrt batteri man har tänkt sig. 
Uppladdningsbara batterier är så gott som alltid dyrare än icke-uppladdningsbara men de kan 
ha betydligt längre livslängd. 
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Letar man efter ett batteri för användning i mer strömkrävande produkter eller bara vill att 
batteriet ska räcka mycket längre och är beredd att betala ett något högre pris, så är det NiMH 
och Litium-jon batterier som är att föredra. NiCd är som sagt förbjudet att sälja till 
konsumenter annat än i undantagsfall. De miljödebatter som sker idag och den ökade 
efterfrågan på miljövänliga alternativ kommer troligtvis göra att NiCd förbjuds helt och byts 
ut mot antingen vidareutvecklade modeller på NiMH eller av helt nya typer av batterier. Det 
kommer förmodligen ske så fort en typ av batterier uppfyller de egenskaper som NiCd har 
eller erbjuder bättre egenskaper. Det säkra bör därför vara att antingen välja NiMH eller 
Litium-Jon. Fördelarna med Litium-jon framför NiMH är många. Bland annat ger Litium-Jon 
batterier högre spänning per cell, har en längre livslängd, ingen minneseffekt, hög drifttid och 
är relativt små till sin storlek i förhållande till vad de ger. Dock finns det specialmodeller av 
NiMH som ger större urladdningsström och NiMH är i regel billigare än Litium-jon batterier. 
Så om storleken bör vara liten men prestandan hög och priset inte spelar för stor roll så är 
Litium-Jon batterier att föredra. 
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4. Kravspecifikation 
Följande kapitel behandlar de tekniska krav som ställs på den fristående signalloggern. Det 
går även att läsa om dessa krav i kravspecifikationsdokumentet [MCAAF-FSL1-3101]. Krav 
inom följande områden ställs på produkten: 

• Funktionskrav. 
• Mjukvarukrav. 
• Elektriska krav. 
• Mekaniska krav. 
• Kapacitetskrav. 
• Miljökrav. 
• Testningskrav. 

 
4.1. Funktionskrav 
Nedan följer de funktionskrav som kommer att ställas på den fristående signalloggern. 
 
4.1.1. Loggning av signaler 
Följande krav gäller hur många kanaler som skall kunna loggas på samtidigt, samt inom vilka 
mätområden som loggning skall kunna ske. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-1 Loggning av minst 8 stycken analoga signaler. Skall Original 
Krav-2 Loggning av minst 8 stycken digitala signaler. Skall Original 

Krav-3 
Mätområde för analoga signaler skall vara 0 
till10Volt DC. 

Skall Original 

Krav-4 
Mäta digitala 5Volt signaler och tolka dessa efter 
valfri standard. 

Skall Original 

Krav-5 Loggning av upp till 16 stycken digitala signaler. Bör Original 

Krav-6 
Mäta digitala signaler på 24Volt och tolka dessa efter 
valfri standard. 

Bör Original 
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4.1.2. Inställningar och triggningsfunktioner 
Krav gällande loggerns inställningsmöjligheter och triggningsfunktioner presenteras nedan. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-7 Inställningar skall kunna göras via en persondator. Skall Original 

Krav-8 
Insamlad mätdata skall gå att överföra till 
persondator. 

Skall Original 

Krav-9 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på en digital insignal. 

Skall Original 

Krav-10 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på en knapp på loggern. 

Skall Original 

Krav-11 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på tid. 

Bör Original 

Krav-12 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på höga eller låga tröskelvärde hos 
analoga kanaler. 

Bör Original 

Krav-13 
Kunna spara 50 000 av de senaste loggade värdena i 
en buffert. Buffertens innehåll sparas sedan till 
minnet då inställd triggning sker. 

Bör Original 

 
4.2. Mjukvarukrav 
Följande krav kommer att ställas på utvecklingen av firmware till den fristående 
signalloggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-14 
All källkod skall vara skriven och kommenterad 
enligt Motion Control standard. 

Skall Original 

Krav-15 
Mätdata skall sparas så att de vanligaste 
operativsystemen för persondatorer kan läsa det. 

Skall Original 

Krav-16 
Kommunikation mellan logger och persondator bör 
ske via USB.  

Bör Original 
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4.3. Elektriska krav 
Följande elektriska krav kommer att ställas i samband med utvecklingen av den fristående 
signalloggern. 
 
4.3.1. Kontaktdon 
Kraven nedan ställs på de kontaktdon som skall finnas på loggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-17 Någon typ av instickskontakt bör användas för 
loggningssignalerna. 

Bör Original 

Krav-18 Enkelt att byta kontaktdon ifall det går sönder. Bör Original 

Krav-19 
Kontaktdonen för analoga och digitala signaler bör ha 
olika färg. 

Bör Original 

Krav-20 Kontaktdonet skall förhindra polvändning. Skall Original 

Krav-21 USB-port för att kunna kommunicera med 
persondator. 

Skall Original 

Krav-22 Type-A USB-kontakt för anslutning av USB-minne. Skall Original 
 
4.3.2. Indikatorer 
Krav som ställs på vilka lysdiodsindikatorer som bör finnas på loggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-23 
Det bör finnas en lysdiod som varnar när 
minneskortet är fullt. 

Bör Original 

Krav-24 
Det bör finnas en lysdiod som varnar när batterinivån 
är låg. 

Bör Original 

Krav-25 
Det bör finnas en lysdiod som indikerar att loggern är 
aktivt mäter och sparar värden. 

Bör Original 

Krav-26 
Det bör finnas en lysdiod som indikerar att loggern 
får matning från extern strömkälla. 

Bör Original 

 
4.3.3. Kraftkrav 
Krav som specificerar hur loggerns strömförsörjning skall skötas. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-27 Enheten skall kunna drivas med hjälp av batterier. Skall Original 

Krav-28 
Enheten skall kunna drivas med hjälp av extern 
matning. 

Skall Original 
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4.3.4. Mönsterkort och komponenter 
Följande krav ställs på loggerns mönsterkort och val av komponenter. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-29 Varje lager bör vara märkt med lämplig symbol. Bör Original 

Krav-30 Alla komponenter bör vara RoHS-godkända. Bör Original 

Krav-31 
Kritiska komponenter bör väljas med deras 
strömförbrukning i åtanke. 

Bör Original 

 
4.4. Mekaniska krav 
Nedan beskrivs de mekaniska krav som ställs på signalloggern. 
 
4.4.1. Kapsling och kylning 
Följande mekaniska krav ställs på signalloggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-32 
Eventuell kylningen skall vara anpassad för att sitta i 
en sluten låda. 

Skall Original 

Krav-33 
Kretskortet måste vara dimensionerat så att det får 
plats i vald låda. 

Skall Original 

Krav-34 En befintlig låda skall väljas som kapsling. Skall Original 
 
4.4.2. Etiketter 
Krav som ställs på etiketter och märkning av loggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-35 
Det skall finnas plats för en etikett på kretskortet för 
serienummer. 

Skall Original 

Krav-36 Det skall finnas plats för en RoHS-etikett på enheten. Skall Original 

Krav-37 
Det skall finnas lämplig etikettmärkning för batteri på 
enheten. 

Skall Original 

 
4.5. Kapacitetskrav 
Nedan listas de kapacitetskrav som ställs på loggern. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-38 
De analoga signalerna skall omvandlas med hjälp av 
AD-omvandlare med upplösning på åtminstone 12-
bitar. 

Skall Original 

Krav-39 
Mätning av alla signaler skall kunna ske med 
frekvensen 10kHz. 

Skall Original 

Krav-40 
Minnet som loggningsresultaten sparas på skall vara 
åtminstone 2GB stort. 

Skall Original 

Krav-41 Batteriet som används skall räcka i minst 2 timmar. Skall Original 

Krav-42 
Mätning av alla signaler bör kunna ske med 
frekvensen 100kHz. 

Bör Original 
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4.5.1. Miljökrav 
För att produkten skall vara tillräckligt tålig för att klara av att användas inom dess tilltänkta 
användningsområden så skall följande miljökrav ställas på enheten. 
 
4.5.2. Miljöförhållanden 
Följande krav ställs på inom vilka miljöförhållande som loggern skall kunna operera. 
 
Krav Beskrivning Min Medel Max Förändring 

Krav-43 Omgivningstemperatur (°C) 20 30 40 Original 
Krav-44 Lagringstemperatur (°C) 20 30 40 Original 
 
4.5.3. Produktionskrav 
För att förenkla vid framtagning av PCB-ritning, utförandet av montage, samt vid eventuell 
felsökning så bör kretsar med BGA-kapsling undvikas. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-45 Kretsar med BGA-kapsling bör undvikas att använda. Bör Original 
 
4.6. Testning 
Det skall finnas mätpunkter för sådant som kan vara lämpligt att kontrollmäta. 
 
Krav Beskrivning Typ Förändring 
Krav-46 Det skall finnas lämpliga mätpunkter. Skall Original 
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5. Designspecifikation 
Detta avsnitt visar den övergripande designen av hur den fristående signalloggern var tänkt att 
fungera. Observera att detta endast är designen i stort, för mer detaljerade beskrivningar av 
hur logger fungerar hård- och mjukvarumässigt hänvisas läsaren till kapitel 7, 8 och 9. Denna 
övergripande designspecifikation bygger på dokumentet [MCAAF-FSL1-3211]. 
 

 
Figur 16. Övergripande skiss av den fristående signalloggern. 

 
5.1. Signalloggerns funktioner 
Signalloggern skall kunna logga mätvärden, både analoga och digitala, under en viss tid med 
önskad samplingsfrekvens och spara dessa värden på ett minneskort eller ett USB-minne. 
Denna loggning skall kunna ske utan koppling till någon persondator och inte vara i behov av 
någon personlig närvaro. Det är även önskvärt att loggern skall kunna upprätta 
kommunikation med en persondator över USB för att överföra mätvärden från minneskortet 
till datorn samt för att kunna ta emot inställningar över hur loggning skall ske. 
 
De funktioner som är tänkta att finnas i signalloggern är:  
• Läsa in inställningar från SD-kortet eller ta emot inställningar via USB för hur loggning 

skall ske. 
• Sampla mätvärden beroende på inställningar. 
• Indikering av pågående sampling, sker med lysdiod. 
• Överföring av samplade mätvärden till SD-kort eller SDRAM när sampling är aktiverad 

och beroende på om pre-buffert funktionen och/eller triggerfunktioner är aktiverade. 
• Indikering av att SD-kortminnet börjar bli fullt, sker med lysdiod. 
• Överföra sparade mätvärden till persondator via SD-kortet eller via USB anslutning. 
• Indikering av låg batterinivå, sker med lysdiod. 
• Indikering av att extern matning, sker med lysdiod. 
• Detektera knapptryckningar. 

Signallogger 

AD-
Omvandlare 

Minne 

Styr- & 
beräknings-
krets Analoga signaler 

Digitala signaler 

Gränsyta mot 
persondator 

Extern matning Batteri 
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6. Konstruktionsbeskrivning hårdvara 
Nedan följer en beskrivning av den hårdvara som den loggern är uppbyggd av. Denna del är 
tagen ifrån dokumentet konstruktionsbeskrivning av hårdvaran [MCAAF-FSL1-3901]. 
 
6.1. Inledning 
Konstruktionsbeskrivningen skall ge en ingående beskrivning av den hårdvara som utgör 
signalloggern samt en beskrivning av dess funktionalitet och tekniska data. Valda 
komponenter och motivering för dessa är inkluderad liksom en beskrivning av kända fel och 
vad som eventuellt kan förändras i en vidareutveckling. 
 
6.2. Bakgrund 
Medarbetare på Motion Control i Västerås har haft önskemål om utveckling av en 
signallogger. Loggern ska på ett smidigt sätt kunna logga signaler under en tid utan att vara i 
kontakt med varken dator eller vara i behov av personlig närvaro.  
 
6.3. Syfte och omfattning 
Syftet med detta dokument är att ge en mer ingående beskrivning av den hårdvara som den 
fristående signalloggern är uppbyggd av, samt hur denna hårdvara fungerar. Målet är att man 
skall kunna sätta sig in i och förstå hårdvarukonstruktionen på ett snabbt och enkelt sätt. 
Dokumentet omfattar förklaring av all hårdvara vad gäller funktionalitet, teknisk data, 
konstruktion, komponentval och kända fel. Hårdvaran styrs till största del av firmware på 
styrkretsen och detta dokument kommer inte omfatta mjukvarans konstruktion. 
 
6.4. Systemöversikt 
Systemdesignen för projektet fristående signallogger beskrivs i dokumentet [MCAAF-FSL1-
3211]. I detta dokument beskrivs resultatet utifrån systemdesignen. Den fristående 
signallogger är uppbyggd av ett system i två delar: 

• Ingångsdelen, denna del av loggern inkluderar komponenterna som har hand om 
samplingen av mätdata för de analoga och digitala ingångarna. Detta inkluderar 
kontakter, diverse överspänningsskydd, AD-omvandlade för analoga ingångar och en 
IO-expander för de digitala ingångarna. 

• Styr, matningsdel, denna del är galvaniskt isolerad från ingångsdelen och inkluderar 
DSP, SDRAM, SD-kort, knappar, indikatorer och matningsdel. Matningdelen 
försörjer alla komponenter med rätt spänningsnivå samt ger matning till den DC-DC 
som ger en isolerad spänning på ingångsdelen. 

I Figur 17 nedan, ses systemet som det var tänkt att se ut och i Fel! Hittar inte 
referenskälla. ses det färdiga resultatet. 
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Figur 17. Bilden visar den tänka konstruktionen från systemdesignen 

 
6.5. Huvudkomponenter 
Fel! Hittar inte referenskälla. nedan visar det slutliga systemet. Den största förändringen i 
den övergripande designen från systemdesignen som ses i Figur 17 är att signalloggern inte 
inkluderar några USB gränssnitt. Nedan följer en lista över huvudkomponenterna i den 
slutgiltiga designen: 
 

• För de digitala och analoga ingångarna sitter det kontakter ifrån Phoenix Contacts. 
Dessa är 32 pinnar för de digitala och 16 pinnar för de analoga ingångarna. 

• De digitala ingångarna går in i en IO-Expanderare från Microchip, MCP23S17[IO-
EXP]. Denna krets kommunicerar sedan med DSP’n via SPI. 

• De analoga ingångarna går in i en AD-omvandlare från Linear Technology, LTC1859 
[LTC1859]. Denna krets kommunicerar även den med DSP’n via SPI. 

• Den SPI-kommunikation som sker med MCP23S17 och LTC1859 är galvaniskt 
isolerad med 2st isolationskretsar från NVE, IL1 (IL262) och IL2 (IL261)[ISOIC]. 

• Den styrkrets som används är en DSP från Analog devices, ADSP-BF516F och är den 
krets som hanterar alla signaler från kringkomponenter.[BFDSP] 

• SD-kortet används för att spara insamlad data och för att förse DSP’n med 
konfigurationsinställningar. Kortet är max 2GB stort och av standardmodell. 

• Indikering av funktionalitet och matning sker via 6st lysdioder, 3st röda och 3st gröna. 
Dessa styrs alla från DSP’n. 

• SDRAM används av bland annat bootloadern (Das U-Boot[UBOOT]) och för 
temporär lagring av data. Det SDRAM som används är från Micron Technology och 
heter MT48LC32M16A2P[SDRAM]. 

• De två knapparna som finns är från ALPS och används som hårdvarureset samt för 
start och stopp av loggning. 
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• De spänningsnivåer som krävs av komponenterna på kortet är 1.4V,1.8V, 2.5V, 3.3V 
samt 5V. Kortet kan försörjas med hjälp ett litiumbatteri på ca 3.7V eller via extern 
matning på 5V. DC-DC1 är en DC-DC från Austriamicrosystems och heter AS1346 
[DCDC3.3,1.8], denna förser kortet med 1.8V och 3.3V. Regulatorn som används är 
en linjär regulator från Analog Devices och heter ADP1715[1.4VREG], denna 
regulator tar in 3.3V och ger ut 1.4V. DC-DC2 är en DC-DC från XP Power och heter 
ISF0305A[DCDC5V], denna DC-DC tar in 3.3V och ger ut den isolerade 5V 
spänningen för ingångsdelen. Den kvarvarande 2.5V som behövs är kopplad till OTP 
matningen på DSP’n denna matning sker i nuläget från en extern regulator 
LD25V[2.5VREG]. 

 

Figur 18. Schematisk bild av det slutliga systemet 
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Figur 19. I/O för styrkretsen 

 
6.6. Funktionalitet  
Den funktionalitet som beskrivs i ”systemdesignen” och de ändringar eller tillägg som under 
utvecklingen tillkommit har implementerats enligt följande: 
 

• Loggern kan läsa in konfigurationsfiler från SD-kortet, att ta emot dessa inställningar 
via USB från en persondator är inte implementerat i den nuvarande designen.  

• Sampling beroende på konfiguration kan utföras. 
• Indikera av sampling sker med hjälp av en lysdiod. 
• Loggern kan överföra samplat mätdata till SD-kort samt sampla på olika triggrar. Pre-

buffert funktionalitet är ännu inte implementerat. 
• Indikering av att SD-kort börjar bli fullt har ännu inte implementerats. 
• Det sparade mätdata som läggs på SD-kortet kan läsas i en persondator. Överföring 

via USB är inte implementerat. 
• Indikering av låg batterinivå indikeras via en signal från AS1346 via DSP’n till en 

lysdiod. 
• Indikering av att kortet får externmatning är inte implementerat. 
• Detektering av knapptryckningar sker för både reset och för start samt stopp av 

sampling. 

ADSP-
BF516F 

UART  

Resetknapp 

JTAG 

AD-omvandlare, LTC1859. 0-
10V, max 100kHz, 8 kanaler. 

IO-Expander, MCP23S17, 5 
eller 24V, 16 kanaler.  

SD-kort, max 2GB standard 
SD. 

LED×6 

SDRAM, MT48LC32M16A2P 

Tryckknapp 

Batterinivå låg 

Isolation, 
IL261 och 
IL262 

Boot Mode 

RTC klocka, 
EPSON MC-
146-32.768kHz 

Systemklocka, 
EPSON SG-310 
SCFC 25 MHz 

Extra, Accelerometer 
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6.7. Teknisk data  
Analoga kanaler 8st, 0-10V, up till 100kHz, 16 bitars 

upplösning. 
Digitala kanaler 16st, 5V eller 24V beroende på styrsignal för 

spänningsdelning. Upp till 100kHz. 
Lagring Standard SD-kort upp till 2GB. 
Indikering 3st röda och 3st gröna lysdioder. 
Inställningar Mätområde, samplingshastighet, triggrar, 

realtidklocka och filtyp (binär, 
kommaseparerad). 

Knappar  2st, Reset och Start-stopp. 
Matning Extern adapter på 5V, 2A eller ett litiumjon 

stavbatteri med längden 67.8mm. 
Mått.  159x114mm 
Strömförbrukning Max 1.5A. 

Tabell 7. Tabell över loggerns tekniska egenskaper. 

6.8. Konstruktion 
Här beskrivs övergripande funktion och utformning av specifika delar.  
 
6.8.1. Spänningsmatning 
De olika spänningsmatningsnivåerna som krävs av komponenterna på signalloggern har 
skapats genom två olika DC-DC-omvandlare samt två stycken regulatorer. Nedan ses en 
översiktlig bild över hur denna konstruktion har utförts. 
 

 
Figur 20. Översikt av spänningsmatning 

 
Alla komponenter på den isolerade ingångssidan kräver 5V och förses med det via DC-DC 
ISF0305A som matas från 3.3V-planet. 3.3V-planet förses med spänning från AS1346 och 
denna DC DC ger även utan 1.8V samt en signal som indikerar en för låg batterinivå. Alla 
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komponenter på styr och matningsdelen kräver 3.3V och förses likt ISF0305A direkt från 
3.3V-planet. DSP’n kräver dock ett flertal matningar, dels en spänning på 1.4V för intern 
strömförsörjning, dels 1.8V för att försörja det interna SPI flashminnet, dels 2.5V till OTP 
minnet som innehåller fabriksinställningar och dels 3.3V som används för att försörja eller 
hantera bland annat SDRAM, realtidsklocka och andra externa komponenter som exempelvis 
SD-kortet.  
 
6.8.2. Analoga ingångar 
Nedan ses en övergripande bild av de analoga ingångarna. 

 
Figur 21. Översikt av analoga ingångar 

 
De analoga ingångarna är kopplade till kanal 1-8 på LTC1859 och varje kanal är även 
avkopplad med en TVS-diod[TVS], dessa dioder har som uppgift att skydda mot 
överspänning. AD-omvandlaren i sig själv är dock skyddad för upp till 25V på ingångarna. 
LTC1859 kommunicerar med SPI till DSP’n via två stycken galvaniskt isolerade kretsar, 
IL261 och IL262. 

TVS diod, MMBZ15VAL 
ESD skydd 16kV 

AD-omvandlare, LTC1859 

8st analoga kanaler. 

SPI 

IL261, IL262 

Kontakt från Phoenix 
Contacts, 16pinnar 
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6.8.3. Digitala ingångar 

 
Figur 22. Översikt av digitala ingångar. 

 
De digitala ingångarna är kopplade till IO-Expandern, MCP23S17 och varje kanal är 
avkopplad med en TVS-diod för överspänningsskydd. Det sitter även en spänningsdelning på 
varje kanal som kan sättas av eller på beroende på om styrsignalen till transistorn [TNS] är 
hög eller låg. Om styrsignalen är hög så är spänningsdelningen påslagen och det går då att 
hantera 24V på ingångarna, om den är avslagen så måste spänningsnivån på ingångarna vara 
5V. Denna styrsignal sätts i DSP’n och går igenom isolationskretsen IL262. I den nuvarande 
konstruktionen med MCP23S17 så fungerar tyvärr inte samplingen på de digitala ingångarna, 
detta är pågrund av att MCP23S17 kräver att man ger den ett kommando och sedan väntar på 
att den ska svara, SCK måste då vara aktiv och CS låg, DSP’n hanterar dock SCK i hårdvaran 
och det finns inget sätt att hålla den aktiv i mer än 16 klockcykler. Detta medför att man 
missar större delen av svaret och enbart 2 kanaler kan ses. 
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6.8.4. Isolation och nivåskiftare 

 
Figur 23. Översikt av isolationskretsarna 

 
Ovan i Figur 23 syns en översikt av hur isolationen av signalerna till AD-omvandlare och IO-
expandern är gjord. Dessa isolationskretsar fungerar även som nivåskiftare då de matas med 
två olika spänningar, 5V på den isolerade sidan och 3.3V på den oisolerade. Denna 
nivåskiftning måste göras då DSP’n har 3.3V logik och AD samt IO-expander använder sig av 
5V logik.  
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6.8.5. DSP 

 
Figur 24. Översikt av de viktigaste kringkomponenterna för enbart DSPn. 

 
Ovan i Figur 24 ses de viktigaste kringkomponenterna som rör enbart DSP’n. Dessa är boot 
mode switchen som kopplas till de 3 boot mode pinnarna på DSP’n, detta möjliggör 7 olika 
boot modes. UART kontakten på 3 pinnar, används för att överföra bootloadern till DSP’n för 
att enkelt kunna lägga in firmware. JTAG kan användas för att kolla olika register vid 
felsökning samt om ett externt parallellt flashminne finns kopplat till DSP’n så kan JTAG 
användas för överföring av firmware. Systemklockan förser DSP’n med en 25MHz-klocka, 
denna klocka är mycket viktig då DSP’n inte fungerar utan den. RTC klockan förser RTC 
pinnarna på DSP’n med en 32.768kHz klocka och är helt väsentlig för att få realtidsklockan 
att fungera. Då realtidsklockan kräver ström för att hålla tiden så används en stor kondensator 
EECF5R5U105 som laddas upp medans batteri eller extern matning är inkopplat och sedan 
förser RTC matningen på DSP’n när den inte får någon ström från batteri eller extern 
matning. 
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6.8.6. SD-kort  

 
Figur 25. Översikt av SD-kortet 

 
För att överföra firmware, göra inställningar samt för att spara insamlad data så används ett 
standard SD-kort på max 2GB, detta kort kopplas in via en SD-kortshållare till RSI pinnarna 
på DSP’n. Firmware flyttas enkelt från SD-kortet till SDRAM eller det interna flashminnet på 
DSP’n med hjälp av bootloadern. 
 
6.8.7. SDRAM 

 
Figur 26. Översikt av SDRAM 

 
SDRAM’et som används är från Micron och är på 512Mbit, detta minne är större än det 
SDRAM som var tänkt i systemdesignen. Detta pågrund av att EBIU som är controllern på 
DSP’n och hanterar externa minnesenheter, den fungerar enbart med minnen mellan 16-
128MB. För enkelhetens skull valdes ett minne på 64MB då bootloadern som används är 
skriven för precis den minnesstorleken. Då man först överför bootloadern via UART så läggs 
den på SDRAM, men går sedan att flytta till exempelvis det interna flashminnet. SDRAM kan 
även användas för temporär lagring av mätvärden. 
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6.8.8. Knappar, indikatorer 

 
Figur 27. Översikt av Knappar och Lysdioder 

 
Signalloggern är utrustad med två trycknappar, den ena går till hårdvarureset för DSP’n och 
den andra knappen kan programmeras till önskad funktion, men den används i nuläget för att 
starta och stoppa loggning. För att indikera exempelvis pågående loggning eller att batteriet 
börjar ta slut, så finns det 6st lysdioder, 3st gröna och 3st röda. 
 
Lysdiod Färg, indikering 
1 Röd, programmerbar 
2 Röd, programmerbar 
3 Röd, programmerbar 
4 Grön, programmerbar 
5 Grön, programmerbar 
6 Grön, loggning sker 

Tabell 8. Loggerkortets lysdioder. 

 
6.8.9. Accelerometer 

 
Figur 28. Översikt av accelerometer, extra funktion. 

 
Den nuvarande konstruktionen erbjuder plats för att montera en accelerometer från Analog 
Devices som heter ADXL345. Denna accelerometer skulle möjligtvis kunna användas för att 
trigga igång en loggning om loggern blir utsatt för en viss acceleration. I nuläget är dock inte 
denna monterad. 
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6.9. Komponentval 
Nedan följer en uppställning av valda komponenter för olika delar av konstruktionen samt 
varför just dessa valdes. 
 
6.9.1. Matning 5V 
ISF0305A från XP Power, denna DC-DC valdes pågrund av att den passade väldigt bra då 
den tar en inspänning från ca 3v till 3.6 och ger ut 5V och 200mA, vilket bedöms fullt 
tillräckligt samt så är den isolerad vilket är ett krav då den skall sitta mellan den oisolerade 
och isolerade sidan av kortet. 
 
6.9.2. Matning 3.3v och 1.8V 
AS1346 från Austriamicrosystems, denna DC-DC valdes pågrund av att den kan ta en 
inspänning mellan 2.7-5.5V, vilket är perfekt då litiumbatterier är på 3.6-3.7V och den 
externa matningen är på 5V. Den ger sedan ut 2st olika spänningar, 3.3V och 1.2A samt 1.8V 
0.5A vilket är bra då komponenterna på 3.3V tillsammans drar upp mot närmare 1A i värsta 
fall, samt så underlättar det att ha en DC-DC som ger ut dubbla spänningar istället för att ha 
2st separata DC-DC. AS1346 erbjuder även en extra utsignal som kan användas för att 
indikera låg batterinivå. 
 
6.9.3. Matning 2.5V 
I nuläget ges denna spänning från en extern regulator som matas från kortet och ger ut 2.5V 
till OTP matningspinnarna på DSP’n. Regulatorn som används heter LD25V och tillverkas av 
ST Microelectronics. Denna regulator valdes för att den fanns hemma och tar in 3.3V och ger 
ut 2.5V vilket är önskvärt. 
 
6.9.4. Matning 1.4V 
ADP1715 från Analog Devices, denna regulator valdes pågrund av att den kan ta en 
inspänning på 3.3V och ge ut en reglerbar utspänning som i det här fallet är satt till ca 1.4V 
och max 0.5A, DSP’n drar upp mot 150mA i värsta fall så det finns en god marginal.  
 
6.9.5. Analoga ingångar 
Den analoga ingångsdelen är uppbyggd enligt Figur 21. LTC1859 från Analog Devices valdes 
efter att en undersökning av AD-omvandlare gjordes och där framgick det att den var mest 
lämpad i förhållande till de krav som ställts. De analoga signalerna kopplas in i en kontakt 
från Phoenix Contacts, denna kontakt valdes pågrund av att den används tidigare i företaget. 
På vardera ingång sitter det en kondensator på 1000pF 50V enligt referensdesign för 
LTC1859, för att filtrera bort störningar. Det sitter sedan även en TVS diod, MMBZ15VAL 
för att skydda mot ESD, dessa dioder valdes för att de används tidigare på företaget och de 
skyddar för upp till 16kV. 
 
6.9.6. Digitala ingångar 
Den digitala ingångsdelen är uppbyggd enligt Figur 22, även för de digitala ingångarna sitter 
den en kontakt från Phoenix Contacts. För att kunna hantera både 5V och 24V på varje 
ingång, så sitter det två motstånd om 39k och 10k i serie med varandra. Det sitter även en 
transistor 2N7002 som valdes pågrund av att den används tidigare på företaget och 
rekommenderades. Till varje transistor är det kopplat en styrsignal till gate, när denna 
styrsignal är hög så blir det en spänningsdelning mellan de två motstånden på varje kanal, det 
vill säga om ingångarna får in 24V och spänningsdelningen är aktiverad så tar IO-expandern 
emot 5V. Likt de analoga ingångarna så har också de digitala ingångarna TVS dioder som 
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skyddar mot ESD, de som sitter på de digitala ingångarna är MMBZ6V8AL och skyddar 
också för upp mot 16kV. 
 
6.9.7. DSP och kringkomponenter 
DSP’n som används i den nuvarande konstruktionen är en DSP från Analog Devices som 
heter ADSP-BF516F. Styrkretsundersökningen visade dock på att ADSP-BF538 var att 
rekommendera, dock fanns denna krets enbart i BGA kapsling vilket skulle försvåra 
kosntruktionen och pågrund av detta så valdes istället ADSP-BF516F som är snarlik och 
bedömdes fungera lika bra. I styrkretsundersökningen fanns det även FPGA kretsar, men 
dessa valdes ganska snabbt bort pågrund av att de skulle vara mer än vad som behövs, samt 
orimligt att implementera pågrund av tidsbudgeten.  
 
När det gäller kringkomponenterna som systemklockan EPSON SG-310 SCFC 25 MHz så 
valdes denna genom gemförelse med referensdesignen för ett utvecklingskort med en snarlik 
DSP. Det samma gällde valet av RTC klocka som valdes identisk med referensdesignen för 
att underlätta konstruktionen. 
 
6.9.8. SDRAM 
Från början valdes ett 8MB SDRAM men då den inbyggda controllern på DSP’n, som 
hanterar externa minnen inte fungerar med ett mindre minne än 16MB så valdes samma 
minne som i referensdesignen[EZBRD-MA] på utvecklingskortet[EZBRD] för den snarlika 
DSP’n BF518F, att valet föll på samma typ av minne MT48LC32M16A2P som 
referensdesignen beror också på att bootloadern som finns för blackfin är skriven för just det 
här minnet så av enkelhetsskäl valdes detta minne. 
 
6.9.9. SD-kort 
Det lagringsminne som valts är vanlig standard SD-kort upp till 2GB. I den nuvarande 
konstruktionen sitter det ett SD-kort på 512MB. Att valet föll på SD-kort som lagringsminne 
var för att det är enkelt att flytta runt på till och från loggern samt mellan datorer. 
 
6.9.10. Isolation 
Isolationen är gjord genom att ha två separata plan, med ett 3.3V och GND plan på den 
oisolerade sidan och ett 5V och isolerad GND plan på den isolerade sidan. ”bryggorna” 
mellan dessa två plan utgörs av de två isolationskretsarna IL261 och IL262 där alla signaler 
till och från AD-omvandlare och IO-Expander går, den konstruktionen kan ses i Figur 23. Det 
finns även en ”brygga” som utgörs av den isolerade DC-DC-omvandlaren ISF0305A. som tar 
sin inspänning från 3.3V planet och ger ut spänning till 5V planet. Isolationen för dessa 
kretsar är 2.5kV för IL261 och IL262 och 1kV för ISF0305A. Valet av isolationskretsarna 
IL261 och IL261 gjordes för att de är snabba och erbjuder precis det vi är ute efter, nämligen 
isolation av SPI signaler och andra signaler samt samtidigt kan hantera nivåskiftning mellan 
3.3V och 5V. 
 
6.9.11. Accelerometer  
Accelerometern ADXL345 från Analog Devices valdes på grund av att företag använt den 
tidigare, den skall vara svår att montera, men den ska vara bra. I den nuvarande 
konstruktionen är den dock inte monterad, men det finns möjlighet att montera den för 
ytterligare funktionalitet. 
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6.10. Konstruktion av mönsterkort 
Nedan följer en översikt av konstruktionen av schema och PCB för den fristående 
signalloggern. 
 
6.10.1. Schemaritning  
Ritning av schemat gjordes i programmet Cadstar v8.0 från företaget Zuken. Programmet är 
standard på Motion Control vad gäller framtagning av schema och PCB. De vanligaste 
komponenterna har hittats i komponentbibliotek, men de som inte funnits där har ritats utifrån 
komponentens datablad och sedan laddats upp till biblioteket för att möjliggöra för andra på 
företaget att senare använda dessa. 
 
6.10.2. PCB-ritning 
För PCB framtagningen så har Cadstars rapportfunktioner används för att minimera fel vid 
konstruktionen.  
 
För att isolera de analoga och digitala ingångarna från resten av kortet har en galvanisk 
avskiljning utförts genom att dela upp kortet i två delar där ingångsdelen och styr- 
matningsdelen har rotats på var sin del och där de enda kopplingarna mellan delarna består av 
de två isolationskretsarna IL261 och IL262 samt den isolerade DC-DC-omvandlaren 
ISF0305A.  
 
Det mönsterkort som togs fram har fyra elektriska lager, det översta och understa lagren, lager 
ett och lager fyra är signallager. Lager två är för styr- matningsdelen ett 3.3V plan och för den 
isolerade ingångsdelen så är lager två ett isolerat 5V plan. Lager tre är jordplan för styr- 
matningsdelen och ett isolerat jordplan för ingångsdelen. Valet av ett fyralagerskort gjordes 
pågrund av att det är många signaler som måste kopplas till DSP’n och det underlättar därför 
med flera lager för ledardragningen samt så förbättrar det även EMC-egenskaperna. 
 
Placeringen av de flesta komponenter har gjorts på lager ett och det finns enbart 
avkopplingskondensatorer till DSP’n på baksidan av kortet, lager fyra. Detta för att inte ta upp 
för mycket plats på baksidan, vilket möjliggör en montering i låda. Då det är många ledningar 
som måste dras till DSP’n underlättar det även mycket att placera dessa 
avkopplingskondensatorer på baksidan. För bilder på lagren samt komponent placeringen på 
kortet, se Bilaga 3 – PCB-ritning samt Bilaga 4 – Komponentplacering. 
 
De komponenter som valts är ytmonterade, detta pågrund av att hålmonterade komponenter 
skulle ta upp onödigt mycket plats och det finns bara ett begränsat utbud av lämpliga 
hålmonterade komponenter.. 
 
6.10.3. Tillverkning av mönsterkort 
Mönsterkort beställdes av CADINT den 21 feb 2011 och levererades på ca 10 dagar. 
 
6.11. Kända fel och brister 
Denna del gäller för schema MCAAF-FSL1-3511 V1.0 och PCB MCAAF-FSL1-3521 V1.0. 
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6.11.1. Kända fel 
• Pin 48 (PG0) används som HWAIT signal till UART och behöver en pull up resistor. 
• CS för accelerometern måste flyttas från pin 48 (PG0) till annan lämplig SPI kanal 1 

CS. 
• DSP’n kräver matning om 2.5V på pin 8 (vdd_otp) och pin 9 (vpp_otp). 
• SDRAM måste bytas till ett större minne, lämpligen MT48LC32M16A2P 
• AD_CS på pin 162 (PH0) måste flyttas till pin 27 (PG11). 
• AD_CS och CONVST på AD-omvandlaren måste kopplas ihop. 
• IO-Expander, MCP23S17 måste byttas mot någon annan IO-Expander som kan prata 

med DSP’n. Alternativt hitta en annan lösning för att ta in de digitala insignalerna. 
 
6.11.2. Kända brister 

• Gör om måtten för kortet samt positionerna för skruvhålen för att passa i lådan. 
• Komponent X1 och P1, (Phoenix kontakterna för analoga och digitala ingångar) dessa 

är felvända, behöver vändas 180 grader i PCB. 
• UART Tx och Rx bör byta plats för att direkt passa till en FTDI 3.3V USB-UART 

kabel. 
 

 
6.12. Förändringar som gjorts 

• För pin 48 (PG0) så har en resistor 0603 på 10k patchats in som en pullup. 
• DSP’n får nu en 2.5V matning till vdd_otp och vpp_otp via en extern regulator. 
• SDRAM MT48LC4M16A2P har bytts mot MT48LC32M16A2P. 
• AD_CS på pin 162(PH0) har patchats in på pin 27 (PG11) 
• AD_CS och AD_CONVT har patchats ihop på samma signal. 

 
6.13. Vidareutveckling 
Följande utvecklingsmöjligheter finns för delar av konstruktionen. 

• Den nuvarande konstruktionen behöver justeras enligt ovan nämnda fel och brister. 
• Med en IO-expanderare som kan prata med DSP’n så kan även digitala insignaler 

hanteras. 
• Fler hårdvaruindikeringar av spänningsmatning. 
• Den nuvarande konstruktionen är relativt ”luftig” och kan troligtvis krympas i storlek. 
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7. Konstruktionsbeskrivning firmware 
Detta kapitel beskriver hur den firmware som utvecklas till signalloggern är tänkt att fungera 
och vara uppbyggd. Vilket främst blir till hjälp för den som vill förstå hur produkten är tänkt 
att fungera, samt som ett hjälpmedel vid utvecklingen av firmware till signalloggern. 
Avsnittet bygger på dokumentet för den fristående signalloggerns 
firmwaredesignspecifikation [MCAAF-FSL1-3361]. 
 
7.1. Funktionalitet i FW 
De tilltänkta funktionerna hos produktens firmware kan delas upp i två grupper. De funktioner 
som firmwaren skall kunna utföra, detta är de högst prioriterade funktionerna som måste 
finnas. Samt de funktioner som firmwaren bör kunna utföra, dessa funktioner är högst 
önskvärda och kommer att utvecklas i den mån tiden tillåter, men de är inte lika prioriterade 
som ”skall” funktionerna.  
 
Följande funktioner är tänkta att enhetens firmware skall utföra: 

• Ta emot mätdata från AD-omvandlaren. 
• Läsa av digitala ingångar. 
• Hantera mätdatat på lämpligt sätt. 
• Läsa och utföra inställningar baserade på en konfigureringsfil. 
• Skicka mätdata till SD-kort. 

 
Följande funktioner är tänkta att enhetens firmware bör utföra: 

• Skriva och läsa data till SDRAM. 
• Styra lysdiodsindikatorer. 
• Detektera knapptryck. 
• Hantera olika triggningsfunktioner för start och stopp av loggning. 
• Sköta en pre-buffert med mätdata. 
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7.2. Blockschema av firmware 
För att på ett överskådligt sätt beskriva hur de olika delarna i firmware hänger ihop så visar 
Figur 29 ett blockschema över de olika funktionerna. Analog mätdata tas emot från AD-
omvandlare och digital mätdata hämtas ifrån IO-expanderare. Triggningsfunktioner tar emot 
inputs från timer, knapp, och mätdata. Lagring av mätdata sker slutligen på SD-minneskortet.  

 
Figur 29. Blockschema för firmware. 
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7.3. Kodmoduler 
Produktens firmware skall ha en modul för att ta emot och behandla analog och digital 
mätdata. En annan modul kommer att sköta lagring av mätdata på SD-minnet. Pre-
buffertmodulen ser till att spara data till SDRAM då den är aktiverad, vid triggning så sparar 
även denna modul ner den buffrade datan från SDRAM till SD-kortet. Det bör även finnas en 
modul för att hantera de olika triggningsfunktionerna, samt en modul för inläsning och 
hantering av data från konfigurationsfil, och slutligen en funktionshanteringsmodul. 
 
Färdiga moduler och kodbibliotek skall användas om sådana finns till hands. För blackfin-
processorerna så finns färdiga moduler för hantering av SD-kort och SDRAM. Det finns även 
ett antal olika drivrutiner och kodbibliotek som används i firmware-utvecklingen. 
 
Koden ska delas upp i följande egenutvecklade moduler: 

• Sampling - Ta emot och behandla mätdata 
• Saving - Lagring av mätdata 
• Triggers - Triggningsfunktioner 
• Prebuffert - Pre-buffrert funktion  
• Config – Konfigurationshantering 
• Buttons – Hantering av tryckknapp 
• Indicators – Hantering av lysdioder 
• Globals – Definieringar och funktioner som används av andra moduler 
• Logger – Funktionshantering, main-funktion 

 
Färdiga drivrutiner och bibliotek från analog devices som används: 

• SPI 
• Timer 
• Filsystemshantering 
• Hantering av DMA till SDRAM och SD-kort 
• Avbrottshantering 

 
7.4. Driftfall 
Den fristående signalloggern skall ha två stycken olika driftlägen. Antingen så körs loggern i 
normal drift, eller så är loggern i vänteläge. Vid normal drift så läser loggern av värden enligt 
inställningar. Då logger befinner sig i vänteläge så gör den ingenting annat än att vänta på 
trigger antingen från timern eller från tryckknapp, när triggning sker så går loggern över till 
normal loggning. I vänteläge så minskas DSPns strömförbrukning. 
 
Enheten har två driftfall: 

• Normal loggning – loggning sker enligt inställningar. 
• Vänteläge – inga värden loggas, enheten reagerar endast på timer eller knapptryck. 
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7.5. Loggningstillstånd 
Den fristående signalloggern har tre stycken olika loggningstillstånd. Aktiv loggning, enheten 
loggar och sparar mätvärden på SD-minneskortet. Passiv loggning, enheten tar emot 
mätvärden, kontrollerar alla inställda triggrar, och använder pre-buffert om den är aktiverad. 
Dock så sparas ingen mätdata till SD-minneskortet för än en triggning sker. I det tredje läget 
så väntar loggern på en starttrigger från timern eller knapptryck, ingen loggning sker och 
DSPn körs i strömsnålt läge.  
 
Då loggern startas så hamnar den antingen i vänteläge eller i passivloggningstillståndet 
beroende på om det finns några analoga eller digitala triggrar se Figur 30. När sedan en 
triggning sker då loggern är i vänteläge eller då loggern är i det passiva tillståndet så övergår 
loggern till det aktiva tillståndet och börjar spara mätvärden på SD-minneskortet. Sker en 
stopptriggning i det aktiva tillståndet så går loggern tillbaka till sitt föregående tillstånd. 
 

 
Figur 30. Tillståndsmaskin som visar loggningstillstånd. 
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7.6. Huvudflöde 

 
Figur 31. Mjukvarans huvudflöde. 

 
Huvudflödet i firmware-koden liknar flödesdiagrammen ovan i Figur 31. Vid start så kommer 
först initiering och inläsning av konfigurationsinställningar ske, därefter sparas mätdatan. 
Slutligen så kan hämtning och hantering av mätdata ske, när hämtningsfunktionen har kört 
klart sköts hantering av övriga funktioner så som indikering, triggning och pre-buffert. 
Observera att detta är grundflödet i stora drag, beroende på inställningar så kan vissa steg 
hoppas över, eller ske annorlunda. 
 
7.6.1. Delmoment i huvudflödet 
Nedan presenteras de olika steg som sker i firmware-kodens huvudflöde. 
 
Initiering och konfigurering 
Denna funktion ser till så att konfigureringsfil läses in och diverse inställningar görs. 
Följande saker ställs in vid initiering: 

• In/utgångar på processorn. 
• Sätter globala variabler. 
• Loggningsfrekvens. 
• Trigger och pre-buffertval. 

 
Hantering av mätdata 
Hanteringen av mätdata sker i tre steg, först tas mätdata emot från AD-omvandlare och IO-
expanderare. Därefter så konverteras mätdatn till lämpligt format och lagras sedan på SD-
kortet. 
 
Hantering av övriga funktioner 
Med övriga funktioner menas här triggerfunktioner, frekvensräknefunktion, 
indikatorhantering, samt pre-buffertfunktion.  
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7.7. Filformat 
Följande filer skall användas för lagring av information på enheten. Filsystemet som används 
på SD-kortet där filerna kommer att lagras är FAT32. 
 
7.7.1. Konfigurationsfil 
Vid uppstart så kommer signalloggern att hämta inställningsinformation från en 
konfigurationsfil som skall ligga på SD-kortet. Inställningar som går att göra i 
konfigurationsfilen är val av vilka kanaler som loggning skall utföras på, loggningsfrekvens, 
information om vilka triggrar som skall användas och när eventuella triggrar skall utlösas, val 
om pre-buffert funktion skall användas, samt om analog och digital mätdata skall sparas i 
separata filer eller ej. Konfigurationsfilen är en textfil med rubriker för de olika 
inställningarna och plats för användaren att efter rubriken sätta vilket värde inställningen skall 
ha. Existerar ingen konfigurationsfil vid uppstart så kommer en fil med grundinställningar att 
skapas på SD-kortet. 
 
7.7.2. Loggfil 
På SD-kortet så sparas information om olika händelser som kan vara intressant för användaren 
att veta. Varje händelse sparas med datum och tid samt så anges vilken typ av händelse som 
skedde. Exempel på händelser som sparas i loggfilen är start av loggning, stop av loggning, 
felmeddelanden, med mera. Loggfilen kan även komma att användas vid debugging. Finns 
ingen loggfil på SD-minnet så skapas en ny, annars så fylls existerande fil på med händelser. 
Se exempel på hur loggfilen kan se ut nedan. 
 

2011-01-12 13:43:07 Uppstart av logger klar 
2011-01-12 13:43:08 Inläsning av konfigurationsfil klar 
2011-01-12 13:47:21 Loggning på kanal 1,2, och 7 startad 
2011-01-12 15:06:51 Loggning på kanal 1,2, och 7 avslutad 

Figur 32. Loggfil 
 
7.7.3. Datafiler 
Varje gång en loggning påbörjas så skapas en ny fil på SD-kortet där loggad data sparas. 
Filens namn innehåller det datum och tid som loggningen började. Filformatet är antingen av 
typen comma separated values, eller en fil där hexadecimala mätvärden sparas. Den 
kommaseparerade filen börjar med att på första raden lista numren på de kanaler som 
mätningar utförs på. Efter den första rubrikraden där kanalnumren listas med ett 
kommatecken mellan varje kanal så följer rader med kommaseparerade värden för respektive 
kanal. Se exempel nedan där kanal 1,2 och 5 är analoga kanaler och 9, 10, samt 24 är digitala 
kanaler. Det går även att spara de analoga och digitala värdena separat i olika filer, inställning 
för detta görs i konfigurationsfilen. 
 

1,2,5,9,10,24 
4.567,3.651,7.915,0,1,0 
4.756,3.648,7.918,0,1,1 

Figur 33. Kommaseparerad loggninsfil 
 
Hex-filen listar endast kanalernas värden, först på de analoga kanalerna och sedan på de 
digitala. 
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7.8. Funktionsbeskrivningar 
I detta avsnitt beskrivs de viktigaste funktionerna i enhetens firmware. 
 
7.8.1. Konfiguration och initiering 
I stort sätt all initiering sker i denna funktion. Bland annat så initieras indikatorer, knapp, 
klocka, timer, SD-kort, och SPI. Även inläsning av konfigurationsfil sker här, och i samband 
med inläsningen så sätts de inställningar som finns definierade i filen. 
 
7.8.2. Mottagning av mätdata 
Denna funktion tar emot analoga mätvärden och sparar dessa som 16-bitars tal i en array. 
Kommunikation med AD-omvandlaren sker genom att skicka ett 8-bitarsord med 
inställningar för nästa mätning, samtidigt som inställningen skickas så tas data från senaste 
konverteringen emot. När detta är klart så tar funktionen emot digitala mätvärden från I/O-
expanderaren. Detta görs genom att läsa av I/O-expanderarens GPIOA/B register.  
 
7.8.3. Hantering av triggrar 
Information om vilka triggrar som skall användas har av användaren ställts in i 
konfigurationsfilen. Denna funktion hanterar de triggerfunktioner som skall användas, de 
funktioner rörande triggrar som användaren har valt bort körs inte. Då en starttrigger gör så att 
loggning startas så skapas en ny datafil i vilken kommande mätdata sparas i, när sedan en 
stoptrigger inträffar så stängs datafilen. 
 
Tidstriggrar 
Tidstriggrarna fungerar ungefär som en äggklocka, när den inställda tiden har runnit ut så sker 
ett avbrott som ändrar loggerns tillstånd. Det går att ange en start och en stopptrigger, dessa 
två triggrar läses in från konfigurationsfilen. Start triggern börjar räkna ner vid start av 
loggern, stopp triggern börjar räkna ner då loggning startar, alltså när loggern övergår till 
aktivt tillstånd. 
 
Tryckknappstriggrar 
När triggning sker via tryckknapp så påverkar det hela loggern. Samtliga kanaler som används 
går vid knapptryck antingen från vänteläge eller passiv till aktiv loggning, eller från aktiv till 
passiv loggning eller vänteläge. Denna funktion kontrollerar om knappen är nedtryckt, om så 
är fallet så byts loggningstillstånd. 
 
Analoga signaltriggrar 
I konfigurationsfilen går det att ange två stycken triggrar per analog kanal, en trigger som 
startar eller stoppar loggning då insignalen är över ett valbart gränsvärde och en trigger som 
startar eller stoppar om insignaler är under ett valbart gränsvärde. Vad denna funktion gör är 
att för varje analog kanal som har en eller två triggrar kontrollera om gränsvärdet för någon 
trigger har passerats, om så har skett så startas eller stoppas loggning. 
 
Digitala signaltriggrar 
De digitala triggrarna reagerar på en binär talföljd. Det går att i konfigurationsfilen ställa in en 
digital triggning per digital kanal, vilka kanaler som skall påverkas av triggern, samt vilken 
binär talföljd (1-16 stycken binära värden) som skall åstadkomma triggningen. De 16 senaste 
uppmätta bitarna per digital kanal som har en digital trigger sparas, det sparade värdet jämförs 
sedan med den binära talföljden från konfigurationsfilen. 
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7.8.4. Hantering av pre-buffert 
Om pre-buffert skall användas och loggern inte loggar aktivt så sparar denna funktion 
uppmätt data till SDRAM. När en triggning sker så att loggerns tillstånd övergår till aktiv så 
körs en funktion som sparar de buffrade värdena på korrekt plats i datafilen på SD-kortet, när 
värdena sparas på SD-kortet så ska även lämplig indikator lysa. För vilka kanaler som 
funktionen för pre-buffert skall användas och hur många värden som skall pre-buffras ställs in 
i konfigurationsfilen.  
 
7.8.5. Lagring av mätdata 
Denna funktion sparar de senaste analoga och digitala mätvärdena i lämplig datafil på SD-
kortet. Datan kan antingen sparas i en textfil med ett komma som avgränsar varje värde, på en 
egen rad sist i den aktuella datafilen. Eller så sparas uppmätt data som hexadecimala värden. 
Medan data sparas så lyser lysdioden som indikerar att loggern arbetar. 
 
7.8.6. Indikatorfunktion 
Indikatorfunktionen ser till så att lysdiodsindikatorerna tänds och släcks vid rätt tillfällen. 
Lysdiod för adapter tänds då växlaren mellan batteri och adapter signalerar att adaptern är 
inkopplad. Indikator för låg batterinivå tänds då batteriets uppmätta spänningsnivå har 
minskat tillräckligt mycket. Om det inte går att spara till SD-kortet så tänds en lysdiod, 
orsaken kan vara att kortet är fullt eller att inget SD-kort finns kopplat till loggern. 
 
7.8.7. Väntefunktion 
Väntefunktionens uppgift är att se till så att data loggas i rätt frekvens. När övriga funktioner 
har kört klart så startas väntefunktionen för att invänta tiden tills nästa loggning skall ske. 
Detta sker genom att sätta processorn i idle-läge tills loggningscykeln är klar, när loggern 
skall börja arbeta igen så startas timern som håller reda på loggningscykeln om. 
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7.9. Kända fel och brister 
SPI kommunikationen med I/O-expanderare fungerar inte som den skall. I/O-expanderaren 
vill ta emot ett kommando på två byte för att en läsning skall ske, sedan skickas en byte data 
från expanderaren. För att detta skall kunna ske så måste DSP’n kunna skicka tre stycken 
bytes i följd, men DSP’n har endast support för att kunna skicka som mest två bytes i följd. 
För att lösa detta måste antingen expanderaren bytas ut, eller så måste en mjukvarulösning 
som går runt problemet hittas. 
 
Inläsning av högt starttriggervärde för analoga kanaler fungerar ej som det skall. De inlästa 
värdena för analoga triggarna måste även konverteras till hexadecimala värden innan 
jämförelse med värden från AD-omvandlare sker. 
 
Koden körs i nuläget alldeles för långsamt för att uppnå de kapacitetskrav som ställs på 
loggern, bland annat så måste funktionen för insamling av mätvärden snabbas upp för att 
uppfylla kraven. 
 
Diverse information när loggern körs skrivs just nu till UART, val att skriva till loggfil bör 
finnas.  
 
Datafilernas upplägg kan behöva justeras lite för att de skall vara uppbyggda så som tänkt. 
Just nu sparas samtliga kanaler till filen, även de som inte används. Hex-filen skulle också 
kunna förbättra sättet som de digitala kanalerna sparas på. 
 
Pre-buffertfunktionen är ännu inte implementerad. 
 
Lysdiod tänds inte för att indikera låg batterinivå, fullt minne, och adaptermatning. 
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8. Test och verifiering av system 
För att kontrollera om produkten uppfyller de krav som specificerades så utfördes en mängd 
olika tester. Alla krav som förekommer i kravspecifikationen (som finns listade i kapitel 5, 
och i dokumentet [MCAAF-FSL1-3101]) ingår i åtminstone ett testfall. Samtliga testfall 
beskrivs i dokumentet [MCAAF-FSL1-3111]. Resultaten från testerna visas i 
testprotokollsdokumentet [MCAAF-FSL1-3611]. 
 
8.1. Testfall 
Följande tester har utförts på signalloggern. 
 
8.1.1. Loggning av signaler 
I detta test så kontrollerades antal loggningskanaler, samt att rätt värden loggades. Detta 
skedde genom att skicka in en analog signal på samtliga analoga kanaler. Den analoga 
signalen mättes med ett oscilloskop och ökades från 0Volt upp till 10Volt. Då resultatfilen 
kontrollerades så stämmde värdena för alla 8 kanaler väl överens med den inskickade 
spänningssignalen. Därefter så testades de digitala loggningskanalerna, men eftersom 
kommunikationen mellan DSP och IO-expanderaren inte fungerar korrekt så misslyckades 
detta test. 
 
8.1.2. Inställningar och triggerfunktioner 
Den första delen i detta test gick ut på att kontrollera om pre-buffertfunktionen fungerar, men 
eftersom den ännu inte är färdigimplementerad så misslyckades denna del av testet. Nästa test 
gick ut på att kontrollera tidstriggerfunktionen genom att sätta en start och en stopptid, vilket 
fungerade. 
 
Därefter kontrollerades den analoga signaltriggern genom att låta triggern starta och stoppa 
loggning vid vissa signalnivåer. Tyvärr fungerar inte denna funktion så som den skall, 
problemet sker vid jämförelsen mellan värdet från AD-omvandlare och det från fil inlästa 
triggervärdet. Värdet från AD-omvandlare är i hexadecimalt format medan värdet från fil är 
ett flyttal. 
 
I nästa test provades start och stopp av loggning med hjälp av tryckknapp, denna funktion 
fungerade efter förväntan. Slutligen skulle triggning på digital insignal testas, men eftersom 
inläsning av digitala insignaler inte fungerar så som det skall gick inte denna funktion att 
testas fullt ut. Däremot fungerade funktionen då mjukvaragenererade signaler skickades till 
funktionen. 
 
8.1.3. Firmware 
Detta test godkändes efter att källkoden rättats efter granskning. 
 
8.1.4. Gränssnitt och protokoll 
För att kontrollera så att persondatorer med olika operativsystem kan använda det loggade 
datat så fördes en kommaseparerad loggfil över från SD-kort till olika persondatorer med 
Windows 7, Linux (Ubuntu) och Mac OSX och öppnades i texteditor. Detta fungerades 
utmärkt. Däremot så gick det inte att överföra loggad mätdata till persondator via USB 
eftersom loggerkortet inte har support för USB-anslutning. 
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8.1.5. Strömförsörjning och indikering 
Strömförsörjning fungerar både med batteri och med nätadapter, detta testades genom att 
driva loggern med respektive strömkälla och utföra loggning. Däremot så lyser inte de 
lysdioder som indikerar låg batterinivå och adaptermatning så som de skall. 
 
8.1.6. Elektronik 
Följande testfall gick ut på att observera diverse kontaktdon och andra fysiska objekt på 
loggern. Det undersöktes även om kontroll av komponentval med avseende på strömsnålhet 
och miljöfarlighet har utförts. 
 
Instickskontakterna för insignaler är lämpliga med tanke på storlek och pinndelning, liknande 
kontakter finns på marknaden att byta till ifall att leverantören skulle försvinna. Dock är de 
kontakter som används nu för analoga och digitala insignaler av samma färg. Kontaktdonet 
för nätadapter är av lämplig typ eftersom det gör polvändning omöjlig. Däremot saknas 
kontaktdon för USB-anslutning. 
 
Mönsterkort har lämplig nummermärkning på varje lager. De komponenter som används är 
samtliga RoHS-godkända, och de mer strömkrävande komponenterna har jämförts mot andra 
alternativ med strömförbrukning i åtanke. 
 
8.1.7. Mekanik 
Detta test gick ut på att kontrollera att en lämplig kapsling av produkten har valts, samt att 
eventuell kylning får plats och fungerar i kapslingen. Eftersom ingen kylning används 
klarades det testet. Lådan som är tänkt att kretskortet skall sitta i är en på marknaden redan 
existerande produkt som är relativt billig att köpa, men det visade sig att kretskortet inte 
passade helt och hållet i lådan. För att få ned kretskortet i lådan var några hörn och kanter 
tvungna att slipas ned. 
 
8.1.8. Etiketter 
I PCB-ritningen finns det avsatt plats för serienummersetikett, RoHS-etikett och 
batterimärkning. 
 
8.1.9. Kapacitet 
För att testa om loggern klarar av att samla värden med en frekvens på 10kHz ställdes nämnd 
frekvens in via konfigurationsfil och loggning påbörjades. Med hjälp av ett oscilloskop 
kontrollerades hur ofta mätvärden samlades in från AD-omvandlare. Det visade sig att tiden 
mellan två insamlingar av mätvärden tog alldeles för lång tid för att en mätfrekvens på 10kHz 
skulle hålla. 
 
Batteritiden testades genom att låta loggern drivas med hjälp av ett 3.7V litiumjonbatteri tills 
loggern slutade att fungera på grund av låg spänningsnivå. Batteriet räckte i ungefär 4,5 
timmar. 
 
Upplösningen på AD-omvandlaren är 16-bitar. Minneskortet som användes vid testerna 
rymde 512MB, dock så bör ett SD-kort med upp till 2GB storlek fungera utan problem. 
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8.1.10. Miljö 
Detta test utfördes för att se om loggern klarar av att användas i tilltänkta miljöförhållanden. 
Loggern kördes först i en timme på högsta möjliga loggningsfrekvens i omkring 20°C 
(normal rumstemperatur) utan några problem. Därefter gjordes testet om men loggern ställdes 
då på en varm plats med en temperatur omkring 40°C, även detta test genomfördes utan att 
något problem inträffade. 
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9. Resultat 
Den slutgiltiga konstruktionen av hårdvara och mjukvara blev i stort väldigt lik 
designspecifikationerna. De största skillnaderna var att någon USB-kontakt aldrig placerades 
på kortet, detta eftersom styrkretsen inte hade någon stöd för USB, därför valdes detta 
kommunikationsgränssnitt bort. Det bedömdes även vara tillräckligt att kunna flytta insamlad 
mätdata med det löstagbara SD-kortet. En annan ändring var att programmeringen av DSP’n 
inte sker via JTAG, för det krävs ett externt parallellt flash. Istället används UART på DSP’n 
via en trepinnars stiftlist och en bootloader(uboot för överföring av firmware. Det blev även 
några mindre ändringar i hårdvaran som t.ex. att AD_CONVST och AD_CS signalerna 
kopplades ihop för att underlätta i firmware samt att det SDRAM som från början var 8MB i 
slutändan byttes mot ett på 64MB. För respektive designspecifikation se [MCAAF-FSL1-
3351] samt [MCAAF-FSL1-3361]. 
 
Mjukvaran stämde som sagt även den rätt så bra med hur den var beskriven i 
designspecifikation. Det främsta problemet var dock att kommunikationen med IO-
expanderaren aldrig fungerade så som den var tänkt, detta gjorde att digitala inläsningar inte 
kunde ske. Vilket medförde att alla krav med anknytning till loggning av digitala signaler inte 
klarades av. 
 
Ett problem som återstår är att loggningshastigheten inte går att skruvas upp tillräckligt högt. 
Anledningen till den begränsade loggningshastigheten är bland annat inläsning av värden från 
AD-omvandlare som tar alldeles för lång tid. Dessutom blev många önskvärda funktioner som 
pre-buffring, analoga triggrar, indikatorer för låg batterinivå och slut på minne aldrig 
färdigimplementerade även det på grund av tidsbrist. 
 
För att verifiera vilka krav som uppfylldes utfördes tester på produkten enligt testspecifikation 
[MCAAF-FSL1-3111]. Av totalt 46 krav så blev 29 stycken godkända. Resultatet av testerna 
går att se i Bilaga 2 – Sammanfattning av uppfyllda krav och önskemål, som ger en överblick 
av vilka krav som blev godkända. 
 
Även om den fristående signalloggern inte blev helt klar vad gäller alla tilltänka funktioner, så 
finns det ändå en logger som är fristående. Detta i benämningen att den inte behöver vara 
kopplad till någon dator vid loggningen och den kan hantera insamling av analoga signaler, 
om än inte i fullt önskad hastighet. för bilder på den utvecklade signallogern se bilaga 5 Figur 
40 och Figur 41. Funktionalitet som värdes triggrar samt fler indikatorer finns fortfarande att 
implementera, men skulle kräva en relativt liten utvecklingstid. Flera av dessa funktioner är 
redan delvis implementerade och kräver endast mindre justeringar för att fungera. För den 
digitala biten behövs dock troligtvis en en annan IO-expanderare eller en mer avancerad 
mjukvarulösning.  
 
Detta projekt har förutom en grund till loggern även lagt en grund för företaget vad gäller 
användandet av Blackfin processorer, då detta projekt är det första i företaget att använda 
denna typ av processor. 
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10. Slutsatser 
Projektplanen stämde väldigt bra överens med hur projektet fortskred under den första halvan 
av projektet. Marknadsundersökningarna slutfördes med endast ett par timmars avvikande 
från planeringen. Även krav och testspecifikationer, samt designspecifikationerna följde 
tidsplanen relativt bra. 
 
Ett utvecklingskort med styrkretsen ADSP-518F beställdes från Analog Devices, se bilaga 5 
Figur 43. Styrkretsen är i stort sätt den samma som ADSP-516F kretsen vilket är den krets 
som används på loggerkortet. Även om det tog ett tag att lära sig hur utvecklingskortet 
fungerade, bland annat så gick nästan en vecka gick åt innan vi lyckades programmera kortet. 
Så gjorde utvecklingskortet att utveckling av firmware kunde utföras parallellt med 
elektronikutvecklingen av loggerkortet. Då vi aldrig programmerat en blackfin DSP tidigare 
uppstod en del frågor och funderingar och hjälp togs från det officiella blackfin forumet på 
engineerzone [ENGZONE].  
 
Den enda nackdelen var att det inte fanns någon lämplig AD-omvandlare eller IO-
expenderare på utvecklingskortet. Därför konstruerades även ett litet expanderar kort med 
enbart den AD-omvandlaren och IO-expanderaren som valts, expanderkortet beställdes 
samtidigt som loggerkortet, se bilaga 5 Figur 42. Detta lilla kort löddes sedan ihop före 
loggerkortet och kopplades på utvecklingskortet för att snabbt komma igång med 
firmwareutvecklingen för AD-omvandlare och IO-expanderare. Dock visade det sig att det 
bara var möjligt att få igång AD-omvandlaren, då det var fel spänningsnivå för att kunna få 
IO-expanderaren att fungera. Det vill säga AD-omvandlaren klarar 3.3V men IO-
expanderaren var tvungen att ha 5V logik. 
 
Konstruktionen och kodningen mot utvecklingskortet gick överlag enligt planeringen. Dock 
visade det sig efter att det första loggerkortet var monterat att något var fel för DSPn 
fungerade inte alls. Felsökning genomfördes många timmar, men någon direkt orsak hittades 
aldrig. Kanske så uppstod felet på grund av ESD-skada på DSPn, eller så var kretsen redan 
trasig då den levererades. Vi beslöt oss i vilket fall för att lödda ett nytt kort istället och det 
visade sig fungerade mycket bättre. 
 
Portning av den kod som var skriven för utvecklingskortet påbörjades därefter, men det visade 
sig bara fungera att överföra små program via UART och det gick inte heller att överföra 
firmware till det interna flashminnet på DSPn med hjälp av JTAG som det var tänkt. Många 
försök att överföra program via UART gjordes och visade sig som sagt fungera bra för mindre 
program men större program exekverades inte. Trolig orsak bedömdes vara att det interna 
minnet blev fullt vid större program och delar av koden blev då placerad på annan plats och 
länkningen av koden misslyckades då.  
 
Vi gjorde då valet att för enkelhetens skull försöka ladda över en bootloader som i sin tur 
skulle kunna användas för att överföra firmware på ett smidigt sätt. Den bootloader som fanns 
att tillgå för blackfin var dock skriven för 64MB SDRAM och vårt kort hade då ett 8MB 
SDRAM installerat. Det upptäcktes även efter noggrann genomgång av dokumentation över 
blackfin att EBIU som är den interna controllern på DSPn för extern bushantering, enbart 
fungerade för minnen mellan 16MB till 128MB. När vi använde 8MB minnet så blev alltså 
detta minne speglat och när överföringen av bootloadern gjordes så blev delar av denna 
överskriven av sig själv, vilket såklart resulterade i att den inte alls fungerade. 
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Ett beslut fattades och ett SDRAM av samma märke, men 64MB stort införskaffades och 
monterades, detta resulterade direkt i att bootloadern överfördes som den skulle och fungerade 
perfekt. Firmware kunde därefter läggas in utan problem. På grund av alla problem med att 
överföra firmware till DSP så har dessutom en manual för utvecklingsmiljön [MCAAF-FSL1-
3703] samt en programmeringsmanual [MCAAF-FSL1-3702] för DSPn skrivits för att 
underlätta för eventuellt nästkommande utvecklare. 
 
Pågrund av all felsökningstid som togs för att få systemet att fungera, så övergicks 
planeringen och det vart ont om tid för att implementera alla tilltänkta funktioner. Många krav 
är därför inte uppfyllda, men många av dessa kan relativt snabbt bli uppfyllda med lite mer 
utvecklingstid. Vad gäller det digitala ingångarna med IO-expanderaren så bidrar denna 
komponent till många av de ej uppfyllda kraven och att byta ut denna mot en som kan 
kommunicera med DSPn skulle göra mycket vad gäller önskvärd funktionalitet.  
 
Trots mycket strul och att mer tid än väntat lades ned på felsökning, så fick vi ändå i 
slutändan fram en delvis fungerande prototyp. Den saknade visserligen en hel del av de 
önskvärda funktionerna, men det är ändå en grund för fortsatt utveckling. Bilder över 
prototypen kan sen i bilaga 5 Figur 40 och Figur 41 
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11. Framtida förbättringar 
Framförallt så skulle alla planerade funktioner som aldrig hann bli implementerade behöva 
ses över och göras i ordning. Följande lista visar på några förbättringar som skulle behöva 
göras: 
 

• Viktigast är att få igång loggning av de digitala kanalerna, antingen genom att byta till 
en annan IO-expanderare eller genom att hitta en lösning med den nuvarande kretsen. 

 
• En annan viktig förbättring som bör göras är att snabba upp firmware, åtminstone så 

att kravet om loggning med 10kHz kan hållas. En uppsnabbning så att loggning kan 
ske med 100kHz bör inte heller vara omöjlig att åstadkomma. 

 
• Filformatet som loggdata sparas i bör ses över, antagligen går det att förbättra både 

med tanke på storleksoptimering och kompabilitet till lämpligt analysprogram. 
 

• Statusutskrifter från loggern sker nu endast via UART-porten. Det vore bra om denna 
utskrift kan till en loggfil på SD-kortet. Till exempel så skulle det kunna finnas en 
inställning i konfigurationsfilen där val av statusutskrift kan ske. 

 
• Pre-buffertfunktionen blev aldrig implementerad i mjukvara, det vore väldigt bra om 

den kunde fås att fungera eftersom det är en mycket användbar funktion.  
 

• Just nu så sker loggning antingen på alla kanaler eller på inga. Inställningar för att 
välja vilka kanaler som skall loggas på vore en bra funktion, även triggrar för start och 
stop av vissa inställda kanaler skulle ge användaren fler olika loggnings val. 

 
• Differentiell loggning av analoga kanaler är en funktion som AD-omvandlaren har 

support för som skulle kunna vara användbart. 
 

• Rätta till de kända felen och bristerna i hårdvaran, samt se till så att kretskortet passar i 
vald låda. Indikatorer bör även synas utanför lådan, och hål för kontaktdon skall 
finnas.  

 
• Inköp och test av större SD-minneskort, åtminstone på 2GB. Det som i nuläget 

används är endast på 512MB, krav på minst 2GB minneskort ställdes. 
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12. Lärdomar och erfarenheter 
Detta examensprojekt har varit en spännande utmaning, framförallt för att vi tidigare aldrig 
har gjort något projekt av denna omfattning förut. Att ifrån grunden designa och konstruera en 
produkt har både varit väldigt intressant och lärorikt. 
 
Företaget Motion Controls projektmodell har varit till stor hjälp vid utförandet av projektet då 
den har legat som grund för hur projektet har planerats. Mycket av projektets dokumentation 
var redo redan innan själva konstruktionsarbetet påbörjades, vilket var till stor nytta både 
under själva konstruktionsfasen, men även då slutdokumentationen skrevs. Alla dokument har 
även granskats av projektets handledare och andra medarbetare på Motion Control, vilket har 
bidragit till en högre kvalité på dokumentationen. 
 
Att skapa en bra planering visade sig inte vara helt lätt speciellt med tanke på att vi aldrig 
utfört något projekt av denna kaliber förut och det var därför svårt att uppskatta tidåtgången 
för respektive del. Oförutsedda problem har skakat om planeringen ganska så rejält. Framför 
allt så tog felsökning upp en hel del mer tid än väntat. 
 
Att utveckla en produkt helt från grunden har gett oss kunskap om hur så gott som hela 
utvecklingskedjan för elektronikkonstruktion går till. Områden som projektet har gått in på, är 
bland annat krav och testspecificering, design både av hårdvara och mjukvara till produkten, 
utförande av hårdvaru och mjukvarukonstruktion, samt testning.  
 
I början av projektet utfördes diverse marknadsundersökningar, dels för att se vad för 
produkter som finns på marknaden, och dels för att bestämma vilka egenskaper och 
komponenter som vår produkt skulle ha. Denna typ av undersökningar hade ingen av oss förut 
gjort så detta var en ny erfarenhet. Dessutom så gav marknadsundersökningarna en bra inblick 
om vilka olika typer av produkter finns på marknaden idag, inom områdena signalloggrar, 
DSP och FPGA-kretsar, AD-omvandlare samt batterityper. 
 
När undersökningsfasen var klar satte vi upp vilka krav som verkade lämpliga att ställa på 
produkten, även detta var en mycket lärorik erfarenhet. Det visade sig inte vara helt trivialt att 
sätta upp bra krav som är rimliga att utföra i tid, och som är relevanta för produkten. 
Dessutom gäller det att hitta komponenter som passar alla de krav som ställs, så noggranna 
studier av databland krävdes. När väl lämpliga grundkomponenter tagits fram, påbörjades 
designarbetet av produkten, vilket även det var mycket mer omfattande än något vi tidigare 
gjort. 
 
Våra kunskaper om hur elektronikkonstruktion går till har även den ökats då design, schema 
och PCB-ritning har utförts från grunden. Att löda små ytmonterade komponenter är även det 
något som varit väldigt spännande liksom utveckling av firmware till en Blackfin DSP. 
 
Mycket av projektets tid har även lagts på felsökning. Detta har vi dragit stora lärdomar av, 
t.ex. för hur viktigt det är att lusläsa de relevanta delarna hos komponenternas datablad, och 
bli tvungen att tänka om då saker inte fungerar så som man från början tänkte att de skulle 
göra. 
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14. Bilagor 
Bilaga 1 – Aktivitetslista 
Nr Beskrivning Plan Utfall Klar 

1 Aktivitetslista 10 6 2010-11-17 
2 Instudering 80 46.5  
3 Marknadsundersökning 120 122.5 2010-12-02 
4 Undersökning – A/D-Omvandlare 40 42.5 2010-12-03 
5 Undersökning – Styr/Beräkningskrets 60 68 2010-12-10 
6 Undersökning – Kraft (batterier och direktiv) 40 38.5 2010-12-10 
7 Systemkravspecifikation 40 41 2010-12-16 
8 Systemtestspecifikation 16 24.5  
9 Systemdesign 80 43 2011-01-17 

10 Elektronikdesign 40 60 2011-02-24 
11 Schemaritning 80 99 2011-02-03 
12 Produktionsunderlag 26 27 2011-02-24 
13 PCB-ritning 80 70.5 2011-02-24 
14 Komponentbeställning 8 8 2011-02-24 
15 Produktion (montage) 40 50  
16 Firmwaredesign 80 92 2011-04-27 
17 Firmwareutveckling 160 245.5  
18 Felsökning 50 157.5  
19 Test av firmware 40 3  
20 Systemtest 40 13.5  
21 Mjukvaruutveckling – Systemkonfiguration 80 68  
22 Konstruktionsbeskrivning 20 25  
23 Delrapport 120 0  
24 Systemtest 40 10  
25 Underhåll – Sammanställning av dokumentation 40 0  
26 Instruktionsmanual 40 9.5  
27 Slutrapport 40 37.5  
28 ArkivCD 10 0  
29 Övrigt 40 19.5  
30 Möte 40 7  

   Summa: 1600 1489  

Tabell 9. Projektets aktivitetslista 
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Bilaga 2 – Sammanfattning av uppfyllda krav och önskemål 
Kravlista 
Krav Beskrivning Typ Avklarat 

Krav-1 Loggning av minst 8 stycken analoga signaler. Skall Ja 
Krav-2 Loggning av minst 8 stycken digitala signaler. Skall Nej 

Krav-3 
Mätområde för analoga signaler skall vara 0 
till10Volt DC. 

Skall Ja 

Krav-4 
Mäta digitala 5Volt signaler och tolka dessa efter 
valfri standard. 

Skall Nej 

Krav-5 Loggning av upp till 16 stycken digitala signaler. Bör Nej 

Krav-6 
Mäta digitala signaler på 24Volt och tolka dessa efter 
valfri standard. 

Bör Nej 

Krav-7 Inställningar skall kunna göras via en persondator. Skall Ja 

Krav-8 
Insamlad mätdata skall gå att överföra till 
persondator. 

Skall Ja 

Krav-9 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på en digital insignal. 

Skall Nej 

Krav-10 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på en knapp på loggern. 

Skall Ja 

Krav-11 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på tid. 

Bör Ja 

Krav-12 
Triggningsfunktion som kan starta och stoppa 
loggning baserat på höga eller låga tröskelvärde hos 
analoga kanaler. 

Bör Nej 

Krav-13 
Kunna spara 50 000 av de senaste loggade värdena i 
en buffert. Buffertens innehåll sparas sedan till 
minnet då inställd triggning sker. 

Bör Nej 

Krav-14 
All källkod skall vara skriven och kommenterad 
enligt Motion Control standard. 

Skall Ja 

Krav-15 
Mätdata skall sparas så att de vanligaste 
operativsystemen för persondatorer kan läsa det. 

Skall Ja 

Krav-16 
Kommunikation mellan logger och persondator bör 
ske via USB.  

Bör Nej 

Krav-17 Någon typ av instickskontakt bör användas för 
loggningssignalerna. 

Bör Ja 

Krav-18 Enkelt att byta kontaktdon ifall det går sönder. Bör Ja 

Krav-19 
Kontaktdonen för analoga och digitala signaler bör ha 
olika färg. 

Bör Nej 

Krav-20 Kontaktdonet skall förhindra polvändning. Skall Ja 

Krav-21 USB-port för att kunna kommunicera med 
persondator. 

Skall Nej 

Krav-22 Type-A USB-kontakt för anslutning av USB-minne. Skall Nej 
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Krav Beskrivning Typ Avklarat 

Krav-23 
Det bör finnas en lysdiod som varnar när 
minneskortet är fullt. 

Bör Nej 

Krav-24 
Det bör finnas en lysdiod som varnar när batterinivån 
är låg. 

Bör Nej 

Krav-25 
Det bör finnas en lysdiod som indikerar att loggern är 
aktivt mäter och sparar värden. 

Bör Ja 

Krav-26 
Det bör finnas en lysdiod som indikerar att loggern 
får matning från extern strömkälla. 

Bör Nej 

Krav-27 Enheten skall kunna drivas med hjälp av batterier. Skall Ja 

Krav-28 
Enheten skall kunna drivas med hjälp av extern 
matning. 

Skall Ja 

Krav-29 Varje lager bör vara märkt med lämplig symbol. Bör Ja 
Krav-30 Alla komponenter bör vara RoHS-godkända. Bör Ja 

Krav-31 
Kritiska komponenter bör väljas med deras 
strömförbrukning i åtanke. 

Bör Ja 

Krav-32 
Eventuell kylningen skall vara anpassad för att sitta i 
en sluten låda. 

Skall Ja 

Krav-33 
Kretskortet måste vara dimensionerat så att det får 
plats i vald låda. 

Skall Nej 

Krav-34 En befintlig låda skall väljas som kapsling. Skall Ja 

Krav-35 
Det skall finnas plats för en etikett på kretskortet för 
serienummer. 

Skall Ja 

Krav-36 Det skall finnas plats för en RoHS-etikett på enheten. Skall Ja 

Krav-37 
Det skall finnas lämplig etikettmärkning för batteri på 
enheten. 

Skall Ja 

Krav-38 
De analoga signalerna skall omvandlas med hjälp av 
AD-omvandlare med upplösning på åtminstone 12-
bitar. 

Skall Ja 

Krav-39 
Mätning av alla signaler skall kunna ske med 
frekvensen 10kHz. 

Skall Nej 

Krav-40 
Minnet som loggningsresultaten sparas på skall vara 
åtminstone 2GB stort. 

Skall Ja 

Krav-41 Batteriet som används skall räcka i minst 2 timmar. Skall Ja 

Krav-42 
Mätning av alla signaler bör kunna ske med 
frekvensen 100kHz. 

Bör Nej 

Krav-43 Klara omgivningstemperatur på mellan 20 och 40°C Skall Ja 
Krav-44 Klara lagringstemperatur på mellan 20 och 40°C Skall Ja 
Krav-45 Kretsar med BGA-kapsling bör undvikas att använda. Bör Ja 
Krav-46 Det skall finnas lämpliga mätpunkter. Skall Ja 
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Bilaga 3 – PCB-ritning 
 

 
Figur 34. Lager 1 Signallager 

 

 
Figur 35. Lager 2 3.3V och isolerad 5V. 
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Figur 36. Lager 3, jord och isolerad jord 

 

 
Figur 37. Lager 4, signallager 
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Bilaga 4 – Komponentplacering 

 
Figur 38. Komponentplacering översta lagret 

 

 
Figur 39. Komponentplacering understa lagret 
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Bilaga 5 – Bilder 

 
Figur 40. Översikt av signallogger med externa komponenter 

 
A: RS232 till UART transceiver. 
B: Digitala ingångar. 
C: Analoga ingångar. 
D: AD-omvandlare. 
E: Matningsdel. 
F: SDRAM. 
G: Isolationskretsar. 
H: DSP. 
I: IO-expanderare. 
J: SD-kort. 
K: Extern 2.5V regulator. 
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Figur 41. Översikt av signallogger utan externa komponenter 

 
 

 
Figur 42. Översikt av expanderarkortet 
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Figur 43. Översikt över utvecklingskortet 


