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Abstract 
Superimposed communication is the ability to communicate through an electrical conductor which 

simultaneously serves a different function. In order to maintain the communication some form of 

signal modulation needs to be implemented that can merge information in one end of the conductor 

and recreate the same information at the other end. In this report superimposed communication is 

studied for a power supply conductor consisting of a DC voltage. The power supply is feeding an 

encoder through a cable containing several other conductors. Measurements have been performed 

on the current system, both how a typical encoder works and how its installation cable may be 

important for the end result. 

 

Relevant solution proposals for how the communication may be maintained through the supply 

conductor are presented in the pre study. The proposals with the greatest potentials are taken on by 

simulations and measurements. In order to find the relevant solutions, basic encoder information are 

investigated along with a study on the current market. Finally, advantages and disadvantages of three 

different communication examples are presented. Together they are compared, mainly in price and 

surface area of components, with the solution to install an additional cable. 

 

Since calculation powerful FPGAs were an asset that could be used the basis of the communication are 

theoretically created in an FPGA, no associated programming are presented in this report however. 

The final solution includes a link between an FPGA and the installation cable. The result is a robust and 

seemingly solid FSK-communication that have been verified with simulations and experimental 

circuits. Arbitrary data could be created in the FPGAs, be sent as half-duplex and being read at the 

other end of the cable. 

 

 

  



iii 
 

Sammanfattning 
Överlagrad kommunikation är förmågan att kommunicera genom en elektrisk ledare vilken samtidigt 

fyller en annan funktion. För att upprätthålla kommunikationen krävs att en slags signalmodulering 

införs som kan slå samman information i ena änden av ledaren och urskilja samma information i den 

andra änden. I följande rapport kommer överlagrad kommunikation studeras för en matningsledare 

bestående av en DC-spänning, matningen spänningsätter en pulsgivare genom en kabel innehållande 

flera andra ledare. Mätningar har utförts på nuvarande system, både hur en typisk pulsgivare fungerar 

och hur dess installationskabel kan tänkas ha betydelse för slutresultatet. 

 

I en förstudie presenteras relevanta lösningsförslag på hur kommunikationen kan upprätthållas genom 

matningsledaren, förslagen med störst potential tas vidare genom att simuleringar och mätningar 

utförs. För att hitta de relevanta lösningarna undersöks grundläggande pulsgivarinformation 

tillsammans med en studie på den nuvarande marknaden. Till sist presenteras fördelar och nackdelar 

mellan tre olika kommunikationsexempel och tillsammans jämförs de med lösningen att dra en extra 

kabel vid installationen, framförallt är det prisskillnaden och platsen kretsarna tar som är av intresse. 

 

Eftersom beräkningskraftiga FPGA-kretsar var en tillgång som kunde utnyttjas skapades grunden till 

kommunikationen där, ingen programmering av dem beskrivs dock i rapporten. Slutgiltig lösning 

inkluderar kopplingen mellan en FPGA och installationskabeln. Resultatet är en robust och tillsynes 

säker FSK-kommunikation som har verifierats i simuleringar och fysiska uppkopplingar. Godtycklig data 

kan skapas i FPGA-kretsarna, skickas som halv-duplex och läsas i andra änden kabeln.  
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1 Introduktion 
Med hjälp av kommunikation genom en ledare som samtidigt fyller en annan funktion kan antalet 

ledare i en kabel sparas och framförallt skulle behovet av en ny kabelinstallation i vissa fall kunna 

elimineras. En extra kabel vill oftast helt undvikas, framför allt vid kompletterande installationer då 

kostnaden blir större i dessa fall än vid nyinstallation. 

 

Kanske det mest kända exemplet på överlagrad kommunikation är nätverkstrafik över elnätet, vilket 

benämns som powerline communication, PLC, på engelska [1]. De starkaste argumenten för PLC är att 

vanliga RJ-45 kontakter är dåliga i ogästvänliga miljöer, topologin blir enklare, kabellängden kan vara 

längre, speciell avskärmning från Ethernetsignalen behövs ej och framför allt kan kostnaden minskas. 

Återförsäljare som argumenterar för PLC menar att det även är att föredra över trådlösa alternativ. 

Genom användandet av PLC kan längre räckvidd, högre hastighet och säkrare kommunikation uppnås 

än vid trådlös anslutning. Att överlagra kommunikation är alltså ett hållbart komplement, både till 

separat kabeldragning och trådlösa uppkopplingar. Examensarbetet kommer därmed innebära att 

hitta relevanta exempel på överlagrad kommunikation och framförallt hur denna kan tänkas 

implementeras i deras pulsgivare. 

 

1.1 Bakgrund 
En pulsgivare omvandlar en axels vinkelposition eller vinkelhastighet till en analog eller digital signal. 

Vinkelinformationen kan exempelvis användas till absolutvärdesbestämmelser eller 

hastighetsåterkoppling till motorer. På företaget där examensarbetet är utfört tillverkas och säljs 

robusta pulsgivare, anpassade exempelvis för pappersindustrin, vindkraftverk eller 

anläggningsmaskiner. De tillverkar även speciella givare efter kundens behov. Detta har resulterat i ett 

utbud av tusentals olika konfigurationer på givarna, trots att de endast fungerar utefter några få 

grundkoncept. 

 

Några gemensamma nämnare för alla pulsgivare som säljs är att de ska vara prisvärda, hållbara och 

användarvänliga. En relativt ny funktion på pulsgivarna är diagnostikfunktionen som, tillsammans med 

mjukvaran ADS Online, övervakar givarens tillstånd. Diagnostiken har resulterat till en effektivare 

produktion för kunden då exempelvis driftstopp kan planeras. Då signalerna från, och matningen till 

givaren ansluts via en redan förbestämd installationskabel har den nya diagnostikfunktionen lett till 

att en ny anslutning behövs för uppkoppling till det lokala nätverket. För att läsa diagnostiken på 

givaren måste alltså nu en ny kabel dras, ofta till samma elskåp som installationskabeln, alternativt kan 

en tekniker gå runt och ansluta en dator till varje enskild givare. Examensarbetet har som syfte att ge 

relevanta förslag och metoder på hur denna och liknande problematik kan lösas. 
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1.2 Syfte 
Långa och många kablar är för flera av pulsgivarföretagets kunder ett problem, det är en 

materialkostnad och kan i många fall innebära krångliga installationer, bland annat på grund av 

platsbrist. Vissa av produkterna har fler än en kabel, vilket främst är problematiskt om avståndet till 

anslutningspunkten är långt. Genom att försöka utnyttja en ledare för fler signaler kan den totala 

kabellängden för kunden minskas och på så sätt kan en mer attraktiv produkt erbjudas. 

 

Syftet är att undersöka och hitta förslag på metoder att skicka och läsa signaler genom matningskabeln. 

Metoderna ska jämföras med avseende på kundnytta, överföringskapacitet, materialkostnad och 

utvecklingstid. Om tid finns ska en av metoderna realiseras och utvärderas. Om det inte hinns med ska 

ett exempel på en realisation presenteras. Till sist ska kundnytta och kostnad jämföras hos den valda 

metoden med nuvarande flerkabellösning. 

 

1.3 Metod och tillvägagångssätt 
Examinationsarbetet kommer utföras på utvecklingsavdelningen av ett företag som utvecklar, 

tillverkar och säljer robusta pulsgivare. Det finns kunniga och erfarna personer vilka går att rådfråga 

vid funderingar och problem. Examinator och handledare har tilldelats från Linköpings Universitet, 

kontakten med dem kommer att hållas genom projektet, de går även att fråga vid behov. 

 

En pulsgivare har tilldelats som utgångspunkt för detta projekt, kallad XHI 801, se Figur 1.1 nedan. 

Denna har två stycken kabelanslutningar. En för matning och givarvärden (PG kabelgenomföring M20) 

och en för anslutning av Ethernet-kabel (M12 Ethernet). Den absoluta målsättningen med detta 

projekt är att kunna skicka Ethernet-informationen i matningsledaren och på det sättet kunna slippa 

en kabel vid installation av pulsgivaren. 

 

 
               (a) Utseende med kabelanslutningarna (b) Utseende under givarens kåpor 

Figur 1.1: Pulsgivaren XHI 801 som examensarbetet ska utföras på (diameter: drygt 10 cm, vikt: 1.4 kg) 
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I en förstudie skall existerande system på marknaden uppsökas och utvärderas, hur mycket som redan 

finns och om man kan använda sig av någon standard ska undersökas. Koncepten som redan är 

utvecklade skall jämföras i materialkostnad, överföringskapacitet, effektförbrukning och 

implementationsmöjlighet. För detta ändamål krävs endast en dator med anslutning till Internet och 

kunniga ingenjörer att rådfråga, båda dessa tillgångar står företaget för. Linköpings Universitets 

biblioteks hemsida har en användbar sökmotor för artikelsökning [2]. 

 

Parallellt med undersökningen av nuvarande standarder och idéer på marknaden ska information om 

pulsgivarna tas fram såsom förbrukningseffekt, spänningsnivåer på kretskorten, störningar från 

närliggande ledare och möjlighet till implementation. Till exempel matas pulsgivarna med likspänning, 

signalmoduleringen ska alltså bland annat fungera för detta. 

 

Då ett passande system för problematiken har hittats skall det realiseras. Realiseringsproceduren 

kommer vara starkt beroende av resultatet från förstudien, lösningarna kommer dock ha två saker 

gemensamt: Ett steg på sändarsidan som översätter godtyckligt kommunikationsprotokoll till en signal 

att överlagra och ett steg på mottagarsidan som tolkar den överlagrade informationen och översätter 

det till ett annat eller samma kommunikationsprotokoll igen. På matningssidan kommer även en DIN-

anslutbar låda behövas skapas med innehållande elektronik för sammanslagning och extrahering av 

data. 

 

I mjukvaruväg har framförallt tre program använts under examensarbetet: 

 

 LTspice IV: för kretsschemaritningar, simuleringar och layoutöverblick [3]. 

 

 Matlab R2015a: för uträkningar av mätresultat och ritningar av Bodediagram [4]. 

 

 Realterm 2.0.0.70: för skapande och tolkning av UART-signaler [5]. 

 

Hårdvarumässigt har följande mätutrustning använts: 

 

 Funktionsgenerator: Tektronix AFG 3022B, 250 MS/s, 25 MHz. 

 

 Spänningsaggregat: TTi EX354RT Triple Power Supply, 300 W. 

 

 Kapacitansmätare: Escort EDC-110. 

 

 Oscilloskop: Tektronix MSO 4034 Mixed Signal Oscilloscope, 350 MHz, 2.5 GS/s. 

 

 Multimeter: Fluke 114 True RMS multimeter. 

 

 Testrigg: Inv. nr: 201022-4. 

 

 Pulsgivare: XHI 801 samt 861 HCHTL [6] [7]. 
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2 Förstudie 
Förstudien är till för att få en grundförståelse i både hur pulsgivarna fungerar och vad marknaden 

erbjuder för produkter på att överlagra kommunikation. Denna kunskap kommer sedan användas till 

att ta fram ett eller flera realiseringsexempel. 

 

Sökningar utfördes även för att hitta akademiska artiklar berörande kommunikation genom 

matningsledare. Nästan allt som uppkommer behandlar antingen elnätet eller kraftledningar, båda 

bestående av AC-spänningar. Slutsatsen som kan dras och det uppenbart största problemet verkar 

vara attenuering vid längre distanser. Om sökningen specificeras till DC domineras artiklarna av 

solcellsinstallationer och HVDC-nätet. Moderna PV-anläggningar använder kommunikationen för 

justeringar av vinklar på panelerna under dagen så att maximal energi kan utvinnas (MPPT). Eftersom 

det inte krävs mycket datamängd för detta används heller ingen hög kommunikationshastighet, 

artiklarna behandlar istället möjligheten till serieanslutna kommunikationsnoder och alternativa 

analog front end-kretsar (AFE). Artiklar om HVDC handlar generellt om fjärrstyrning av parallella 

förnybara energisystem eller effektmätningar, inte om själva systemet i sig. 

 

2.1 Grundläggande pulsgivarinformation 
Pulsgivaren som examensarbetet utförs på har som grundfunktion att skicka så kallade 

inkrementalpulser. Dessa inkrementalpulser är fyrkantsvågor vars frekvens relateras till givaraxelns 

vinkelhastighet. För att skapa grunden till pulserna lyser en LED genom en riktplatta och på en graderad 

kodskiva som givarens axel är fäst på. På andra sidan kodskivan sitter fotoelektriska celler (fotodioder) 

som proportionellt konverterar optisk ljusintensitet till elektrisk spänning, se Figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1: Förenklad bild på hur inkrementalpulserna skapas i en pulsgivare 
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Den i grunden genomskinliga kodskivan är graderad med mörka ränder där den inte släpper igenom 

något ljus. Eftersom kodskivan roterar med axeln medan övriga komponenter är fasta blir utsignalen 

från de fotoelektriska cellerna en sinuslik våg. Signalerna förstärks upp till matningsspänningsnivån 

samt ändrar karaktär till fyrkantsvågor. Det är dessa signaler som skickas ut från givaren för att 

detekteras i mottagaränden och användas, exempelvis som hastighetsåterkoppling till en motor. 

Riktplattan delar ljuset från lysdioden och riktar det mot kodskivan så att en av fotodioderna endast 

ger en puls varje varv, den pulsen kallas 鯨�勅捗. De andra riktade ljusstrålarna är varandras inverser samt 

förskjutna 90°. Inverserna används för att skicka pulserna differentiellt och på det sättet eliminera 

common mode-störningar i kabeln. Fasförskjutningen på 90° används för att mäta vilken av signalerna 

som ligger före den andra och på det sättet detektera åt vilket håll givarens axel roterar. Dessa fyra 

kombinationer kallas 鯨どど, 鯨どど̅̅ ̅̅ ̅, 鯨ひど och 鯨ひど̅̅ ̅̅ ̅, se Figur 2.2. 

 

 
Figur 2.2: Utsignaler från en inkrementalgivare 

 

För att få en grundligare förståelse studerades kretsschemat på den tillhandahållna givaren. Själva 

hjärnan i givaren utgörs av en FPGA av modell Cyclone III. Delar av FPGA-kretsen är programmerad till 

att fungera som ett Linux operativsystem. Detta gör det enklare att implementera nätverk, hantera 

filer och liknande då det finns färdiga system och program, öppet för allmänheten, som behandlar 

dessa aspekter i Linux. 

 

Diagnostikfunktionen som övervakar givarens tillstånd kontrolleras med ett tillhörande datorprogram, 

kombinationen kallas ADS Online. Det är alltså möjligt att ansluta pulsgivaren till ett nätverk och 

kontrollera dess diagnostik på det viset. Anslutningen sker med en Ethernet-kabel vilken i många fall 

blir lång och framförallt krånglig att efterinstallera. Till exempel då en givare har haft en fix position i 

flertalet år och sedan uppgraderas med en innehållande ADS Online. 

 

2.1.1 Ethernet 
FPGA-kretsen har ett Ethernet MAC-interface programmerat i sig vilken är uppbyggd av hårdvarublock. 

MAC:en på FPGA-kretsen är kopplad till ett Ethernet PHY-chip som gör om I/O-dataflödet till de fyra 

standardiserade Ethernet-signalerna (Tx+, Tx-, Rx+ och Rx-). Dessa signaler skickas från givarens 

huvudkort via en bandkabel till ett annat kretskort, monterat under locket vid kontaktanslutningarna 

vilket ses i Figur 1.1 (b). Signalerna går där in i en linjetransformator vars uppgift är att hålla en jämn 

spänning ut på kabeln och, med hjälp av ett EMI-filter, filtrera bort störningar från kabeln. I Figur 2.3 

ses ett blockschema på hur ovannämnda och nuvarande system är uppbyggt. 
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Figur 2.3: Blockdiagram över hur pulsgivarens Ethernet-kommunikation fungerar 

 

Med hjälp av detta diagram kommer framtida alternativ på att överlagra kommunikationen nu att 

utvärderas i hur mycket som behövs ändras i pulsgivaren och läggas till på matningssidan. 

 

En viktig parameter att ta hänsyn till är kommunikationshastigheten. Nuvarande lösning stödjer IEEE 

802.3 standarden med hastigheten 10/100 som alltså är specificerad att klara 10- eller 100 Mbit/s över 

en 100 m lång partvinnad kabel [8]. Beroende på hur mycket information och hur ofta denna vill 

kommas åt kan vikten av kommunikationshastigheten avgöras. Det visar sig att pulsgivaren använder 

Ethernet för överföring av två separata slags information. Den ena består av diagnostik, med en 

datamängd på 24 byte, innehållande: temperatur, frekvens på inkrementalpulserna (kan översättas till 

rotationshastighet), medel- och maxvibration, tid sedan pulsgivaren startades och totalt antalet 

roterande varv. Ett medelvärde på diagnostiken skickas en gång i sekunden och kan därmed ses som 

realtidsinformation på givarens tillstånd. Den andra informationen är en alarmfil på maximalt 144 kB. 

Alarmfilen sparar systemets tillstånd lokalt på givaren kontinuerligt och undersöks i regel endast då 

något oförutsett inträffat. Med en kommunikationshastighet på 10 Mbit/s skulle det alltså knappt ta 

120 ms att skicka alarmfilen till en mottagardator. Eftersom pulsgivarna kontinuerligt utvecklas och 

datamängder i regel ökas blir en hög överföringshastighet även viktig för en framtida hållbar produkt. 

 

2.1.2 Övrig givarinformation 
Utöver vad som tidigare nämnts har ytterligare relevant information om pulsgivaren i fråga 

undersökts.1 Nedan listade specifikationer är värt att tänka på då ett nytt system ska introduceras i 

givaren: 

 

 Specificerad matningsspänning in till givaren ligger mellan 9 – 30 V DC, alltså efter 

installationskabeln som kan vara upp till 200 m lång vid 50 kHz inkrementalfrekvens.2 

 

 Logiken på kretskortet jobbar på 3.3 V men det finns även spänningsreferenser på 2.5 V och 

1.2 V anslutna endast till FPGA-kretsen. 

 

 Givarens maximala mekaniska rotationshastighet är 6000 rpm och med dess kodskiva på 1024 

ppr bildas en maxfrekvens för inkrementalpulserna på drygt 102 kHz. Maximal specificerad 

frekvens är 200 kHz för en max 40 m lång kabel,2 vilket kan uppnås då liknande givare även 

existerar med upp till 10000 ppr. 

                                                           
1 Majoriteten av informationen hämtades ur databladet [6]. 
2 Vid 24 V matningsspänning. 
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 Strömförbrukningen vid 24 V är angiven till 60 mA (max 80 mA) tillsammans med en maximal 

lastström på ±40 mA. Högsta effektförbrukningen för själva givaren blir därmed knappt 2 W. 

Med matningsledaren serieanslutna komponenter bör dock dimensioneras till 1 A för att vara 

säker på att de håller och inte utveckla för hög värme. 

 

 Specificerad arbetstemperatur är -40 °C till +85 °C. Det kan dock bli varmare inuti givaren och 

rekommenderat är att komponenterna tolererar 100 °C. 

 

 Standardiserade och egenskrivna serieprotokoll är relativt lätt att skapa och använda i en 

Cyclone III FPGA. Exempelvis finns en UART-port redan implementerad på XHI 801 givarens 

kretskort. 

 

2.2 Överlagrad kommunikation på marknaden 
Att kommunicera över elnätet är ett numera väl utvecklat koncept. Det startade på 70-talet med 

standarden X10 som utvecklades för kommunikation över växelspänningsledare i hemmet. En kort 

puls, innehållande ett antal bitar, skickas vid växelspänningens nollgenomgångar. Kommunikationen 

var dock mycket långsam och standarden användes aldrig till något annat än att tända och släcka 

lampor, armaturerna i hemmet hade en liten modul som tilldelades en adress. På så sätt kunde flera 

lampor styras sparat. 

 

Under årtiondena som gått, sedan introduktionen av X10, har marknaden setts som störst på 

växelspänningssidan, nästan all fokus på nyutveckling och produkter har därmed legat där vilket även 

bekräftades med artikelsökningarna [9]. På grund av detta finns det en mängd företag som utvecklar 

kommunikationsprotokoll över just växelspänningsnätet för att exempelvis ansluta Ethernet-, video- 

eller audioprodukter. Avläsning av elmätare sker numera också med hjälp av ett slags överlagrat 

kommunikationssystem, nätföretaget kan alltså läsa av elmätaren utan att behöva skicka en tekniker 

för manuell avläsning. Den vanligaste standarden för bredbandskommunikation över AC-nät kallas IEEE 

1901 [10]. Standarden utvecklades för att initiera kommunikation med elbilsladdare via kontakten SAE 

J1772 [11]. Sedan introduktionen har dock IEEE 1901 framförallt använts till att överlagra Ethernet-

kommunikation över AC-nätet i hemmet. Ett samlingsnamn för Ethernet-kommunikation överlagrat på 

elﾐätet är さEtherﾐet o┗er Po┘erざ, eller EoP. Naﾏﾐet aﾐ┗äﾐds doIk sällaﾐ ﾏeﾐ ska iﾐte för┗ä┝las ﾏed 
PoE, soﾏ står för さPo┘er o┗er Etherﾐetざ. PoE är oIkså eﾐ ut┗eIklad tekﾐik soﾏ går ut på att ö┗erföra 
elektrisk energi i Ethernet-kablar och kommer därmed inte beskrivas mer i denna rapport. 

 

Eftersom syftet och målet med projektet är tydligt men vägen dit oklar, skulle den enklaste lösningen 

vara att hitta en integrerad krets som behandlar Ethernet-signaler och kan överlagra dem på en 

matningsledare. Det visar sig ganska omgående dock att en sådan krets inte hör till vanligheten och att 

majoriteten av de system som finns på marknaden innehåller ett flertal komponenter och kretsar med 

specifik logik. En förklaring till varför den sökta kretsen är svår att hitta kan vara att 10/100-standarden 

för Ethernet-kommunikation bygger på att fyra ledare används. Två för sändning (Tx+ och Tx-) och två 

för mottagning (Rx+ och Rx-) av signaler, det är även möjligt att både sända och ta emot information 

samtidigt (full-duplex). Det är alltså mycket information som ska komprimeras till att föras över i endast 

en ledare. 
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2.2.1 Simpla PLC-modem 
Om en googlesökning på överlagrad kommunikation (powerline communication) görs, hittas flera 

möjligheter på lösningar. De smidigaste består av integrerade kretsar kallade PLC-modem. Modem står 

för modulator-demodulator, likadana kretsar kan alltså användas både på sändar- och mottagarsida. 

Dessa PLC-modem har dock ofta mycket låg överföringshastighet, av någon anledning är det ovanligt 

att de jobbar med en Baud på över 4800. Det är mer än 2000 gånger långsammare än nuvarande 

Ethernet-kommunikation på 10 Mbit/s. I Tabell 2-1 listas fyra typiska modem konstruerade för 

överlagrad kommunikation och implementeringsvänliga på DC-ledare. 

 
Tabell 2-1: Exempel på relativt långsamma PLC-modem 

Tillverkare Produkt Hastighet Kommunikations-

protokoll 
Modulations-

princip 

NXP 
Semiconductors 

TDA5051A 
[12] 

1200 bit/s 5 V, I/O ASK 

Cypress 
Semiconductor 

CY8CPLC10 
[13] 

2400 bit/s 5 V, I²C FSK 

ON Semiconductor NCN49597 
[14] 

4800 bit/s 3.3 V, UART S-FSK 

STMicroelectronics ST7540 [15] 4800 bit/s 3.3 eller 5 V, 
UART/SPI 

FSK 

 

2.2.2 Aboundi-produkter 
Ett företag har hittats som påstår att de har plug and play produkter avsedda för överlagrad 

nätverkskommunikation över både lik- och växelspänning (EoP). Produkterna fungerar som 

accesspunkter och patenten står företaget Aboundi på. I deras beskrivning av produkter introduceras 

en embedded-EoP design vilket är precis vad slutmålet med detta projekt är [16]. Denna design 

förklaras dock inte mer än med bilder och har inte hittats till salu någonstans. Liknande problem 

uppstår med deras övriga produkter. Vissa Ethernet-switchar och nätaggregat finns till salu på diverse 

försäljningssidor men inga mer ingående beskrivningar ges. 

 

Ett alternativ skulle kunna vara att köpa en Aboundi-modul, plocka isär den och undersöka hur den 

fungerar. Kretsarna som identifieras till att sköta kommunikationen skulle i så fall kunna 

implementeras i en egen design. 
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2.2.3 AS-i nätverket 
Automationsprotokollet AS-i (Actuator Sensor-interface) är en mycket etablerat standard utvecklad för 

industrin [17]. Protokollet sköter kommunikation och kraftförsörjning inom olika automationssystem 

med hjälp av endast två ledare. Matningen i ett AS-i nätverk är tänkt att ligga mellan 29.5 V och 31.6 

V i deras speciella kablar och informationen som skickas i kablarna är designat för simpla I/O-signaler 

från enheter som tryckknappar eller ventiler. De kablar som används i standarden är oskärmade, trots 

det är standarden specificerad att klara kommunikationer på 100 m utan- och 600 m med förstärkare. 

Det har lett till att komponenter och kretsar i ett AS-i system är robusta och störningståliga. 

 

Den nyaste specifikationen för AS-i kallas version 3.0 och har utvecklat EMC immuniteten ytterligare 

samt att den tillåter bland annat komponenter med Ethernet-kompabilitet att prata med varandra. 

Denna kommunikation ansluts dock på liknande sätt som ADS Online-produkterna, med Ethernet-

kabel. 

 

ASI4U är en robust integrerad krets som tillverkas av ZMDI och används i AS-i protokollet version 3.0 

[18]. Kretsen består av en 28 pin SSOP kapsel varav fyra är insignaler och fyra är utsignaler. En logisk 

etta eller nolla läggs på en av insignalsportarna så översätter logiken i chipet det till information att 

skicka över en likströmsledare. Kretsen tar sin matning direkt från ledaren och behöver därmed inte 

anslutas via en spänningsregulator. Några problem är dock att operationsspänningen ligger på minst 

16 V, logiken för kretsen är 5 V och det finns heller inga uppgifter om hastighet på överföringen 

(pulsgivaren har ett operationsspann på 9 – 30 V med logik på 3.3 V). Kretsen kan arbeta i olika sändar- 

och detektionslägen, i databladet nämns det att kretsen tar 7.680 ms på sig att detektera en logisk 

nolla eller etta i ett av lägena. Det är dock oklart om detta refererar till kommunikationshastigheten, 

om så vore fallet skulle det motsvara en bithastighet på 130 bit/s. Ethernet-spänningarna pendlar 

enligt dess standard mellan -2.5 och +2.5 V och pulserna skickas betydligt snabbare än en gång var 

sjunde millisekund, se under 3.3 Ethernetsignaler. Vid implementation av ett AS-i nätverk skulle alltså 

ett eget kommunikationsprotokoll behövas skrivas i Linux för att kunna skicka data i rätt hastighet. Se 

Figur 2.4 för hur ett blockschema på överlagrad kommunikation med ASI4U-kretsen skulle kunna se 

ut. Logiska spänningsändringskretsar kallas Level-shifters och översättningen från 3.3 V till 5 V har NXP 

Semiconductor implementeringsexempel på [19]. 

 

 
Figur 2.4: Skiss på hur ASI4U-kretsen skulle kunna implementeras (ej skalenligt) 
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2.2.4 G.hn standarden 
Det finns en etablerad standard på marknaden, kallad G.hn som är utvecklad av ITU-T (ITU-T G.9960) 

[20]. Den är tänkt för Ethernet-kommunikation i hemmet och egentligen inte för industrin. Det som 

utmärker G.hn från många andra standarder, exempelvis IEEE 1901, är att den även är specificerad att 

fungera i en likspänningsförsedd kabel. En av de vanligaste integrerade kretsarna med G.hn-teknologi 

är 88LX3142, vilken tillsammans med AFE-kretsen 88LX2718 gör om parallellkommunikationen som är 

Ethernet till seriell data att överlagra på en matningsledare [21]. Dessa intelligenta chip tillverkas av 

Marvell Technology Group, men antagligen för att chipen ingår i flera kommersiella produkter och inte 

är tänkta att köpa separat, hittades inga datablad för mer information. Värt att tänka på är också att 

denna lösning kräver separata RAM- och Flash-minnen. Tillsammans med modemkretsens QFP 128 

kapsel (14 X 20 mm) krävs en relativt stor yta för att realisera lösningsförslaget. I Figur 2.5 ses ett 

exempel på hur G.hn standarden kan implementeras. 

 

 
Figur 2.5: Blockdiagram på hur G.hn standarden kan implementeras 

 

2.2.5 HomePlug kommunikation 
HomePlug är ett samlingsnamn för all slags överlagrad kommunikation på AC-nätet i hemmet. De mest 

etablerade och till synes implementationsvänliga specifikationerna kallas HomePlug 1.0 och HomePlug 

Green PHY vilka dock inte är kompatibla med varandra [22] [23]. HomePlug 1.0 anpassar 

modulationsprincip för den närvarande brusnivån och vid riktigt störiga miljöer går den över till binärt 

skiftande fasmodulation, B-PSK. Green PHY är inte utvecklat för den högsta hastigheten utan för lägre 

effektförbrukning, lägre kostnad och kompaktare storlek. De flesta lösningar jobbar omkring och med 

hjälp av växelspänningens nollgenomgång, som sker 100 eller 120 gånger varje sekund beroende på 

frekvens (50 eller 60 Hz). Trots att själva grundtanken med HomePlug kommunikation är just 

överföring på AC-nät finns det integrerade kretsar som även är specificerade för DC-ledare, vilka 

kommer tittas närmare på. 
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2.2.5.1 Integrerade kretsar 

Ett exempel på en lösning skulle kunna vara att använda sig av chip utvecklade för HomePlug 

kommunikation. Det som talar för dessa chip är att många är direkt kompatibla med Ethernet och väl 

testade på marknaden, samt att de vanligtvis är störningståliga. Bärvågorna skickas nämligen i ett 

väldigt rutnät av oskärmade kablar som har inkopplade laster med varierande impedans. 

Störningspulser från switchande spänningsaggregat och dimbara halogenlampor är både 

oförutsägbara och utstörande. 

 

På liknande vis som för G.hn fungerar inte de flesta HomePlug chip utan tillhörande EEPROM-, RAM- 

eller liknande kretsar. Efter grundligare studier har några kompakta förslag hittats: INT5200, GV7011 

och MAX2982 tillsammans med MAX2981. Det är dock mycket svårt att komma åt datablad på dessa 

integrerade kretsar. Endast Maxim Integrated, som tillverkar MAX-chipen, nämner att de har datablad 

tillgängligt vilka det krävs att man ansöker om [24] [25]. 

 

Chipet INT5200 började tillverkades redan år 2005 av InTellon [26]. InTellon blev dock uppköpt år 2009 

av Qualcomm Atheros. Namnet och rättigheterna till Atheros köptes i sin tur upp av Qualcomm år 

2011. En titt på Qualcomms hemsida ledde till ett liknande chip kallat AR6400 [27]. Denna är 

egentligen, som INT5200, i grunden gjord för AC-nätet. Den analoga kopplingen mellan detta chip och 

AC-nätet (AFE) är tänkt att ske med ett chip kallat AR1500. Ett alternativ skulle kunna vara att byta ut 

denna analoga koppling till något kompatibelt med överföring på en DC-ledare. Qualcomm har 

däremot ett chip kallat QCA7000 som har funnits på marknaden sedan 2013, chipet är specificerat för 

HomePlug Green PHY och klarar dataöverföring både på AC- och DC-ledare med en 

överföringshastighet på 4 – 10 Mbit/s [28]. Chipet har dessutom AFE-enheten integrerad i sig vilket 

reducerar antalet komponenter som behövs. Hittills är detta det enda chipet som hittats med dessa 

förmånliga egenskaper. En hake är dock att den inte översätter Ethernet-signaler direkt utan kräver 

UART eller SPI. En annan begränsning är att det inte finns datablad tillgängliga för Qualcomms 

produkter. Om det visar sig att denna lösning realiseras vore det förmånligt att kommunicera direkt 

med något serieprotokoll mellan detta chip och FPGA-kretsen och således flytta Ethernet-protokollet 

till andra sidan matningsledaren, se Figur 2.6. 

 

 
Figur 2.6: Blockdiagram på hur Qualcomm QCA7000 kan implementeras 
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Modemet MAX2982 är specificerad för HomePlug 1.0 kommunikation och lämpar sig egentligen bättre 

i industrimiljöer än QCA7000 på grund av modulationsskiften vid störningar och högre 

temperaturtålighet. Kapseln som omsluter chipet är en LQFP med 128 pinnar och tillsammans med 

den LQFP 64 kapslade AFE-enheten MAX2981 bildas en lösning på att kommunicera med Ethernet i en 

DC-ledare. Ett blockdiagram över Maxim Integrated-kretsarna blir således lik G.hn lösningen i Figur 2.5 

utan RAM- och Flash-minnen vilka är inbyggda i modemkretsen. 

 

2.2.5.2 Utvärderingskort och elnäts-LAN 

Efter flera skickade mail och ringda telefonsamtal utan respons från Qualcomm, ledde vidare sökning 

till ett företag som heter Bel. De säljer ett komplett kretskort optimerat för PLC i koaxialkablar och 

kompatibelt i industrimiljöer [29]. Enligt beskrivningen ska transcievern kunna implementeras med 

Ethernet och uppnå en datahastighet på 200 Mbit/s med 10/100-kompabilitet. Kretskortet skulle 

kunna användas till att bevisa konceptet med PLC, men när det kommer till att implementera det i en 

pulsgivare är det synnerligen otympligt och troligtvis för dyrt. 

 

Vidare studier ledde till ett tyskt företag som heter I2SE. De säljer kretskort, specifikt gjorda för PLC, 

med chipet QCA7000 på [30]. Två relevanta kort som är mycket lika i sin funktion erbjuds: さPLC “taﾏp 
MiIroざ oIh さPLC “taﾏp Miﾐiざ. De säljs ﾏed arguﾏeﾐt för heﾏautoﾏatioﾐ ふsﾏart husぶ eller för DC-nät 

tänkta i laddstolpar till elbilar. De säljs även med eller utan firmware och parameterinformationsblock 

(PIB) flashat. Det framgår dock inte om de är direkt kompatibla med inkoppling på DC-ledaren eller hur 

de ska flashas i firmware och PIB. Ett simplare startalternativ finns, kallat さPLC “taﾏp ﾏiIro E┗aluatioﾐ 
Kitざ som är en utvärderingsplatta utvecklad för bevis av koncept. Efter mailkontakt med I2SE visade 

det sig att flera har haft problem med att få respons från Qualcomm, det berättades även att det 

antagligen ligger utanför ramarna för ett examensarbete att få tag på deras datablad då ett 

sekretessavtal (NDA) måste skrivas. Den väsentliga informationen i mailet visas i Appendix A. I2SE:s 

produkter är tänkta till att förenkla kommunikationen med Qualcomms QCA-chip. Detta har lett till 

färdiga kretskort som egentligen lämpar sig till projektkoncept eller integration i större system som 

elbilsladdare eller hemnätverk. Det skulle vara otympligt att få plats med deras kort i en pulsgivare. En 

annan nackdel är också att de är, som beskrivs i mailet, svåra att programmera efter eget behov trots 

med databladet tillgängligt. 

 

Utvärderingskort för HomePlug 1.0-kretsarna skapade av Maxim Integrated fanns inte tillgängliga vid 

tiden då förstudien utfördes. Efter telefonkontakt med en FAE från Maxim visade det sig at kretsarna 

i fråga är robusta och utförligt testade i industrimiljöer. Det nämndes även att HomePlug 1.0 

fortfarande är det säkraste valet för PLC då Green PHY endast har tagits fram för att sänka priset och 

därmed tappat viss funktion. Något som även berättades i detta sammanhang var att modemkretsen 

måste programmeras med en firmware som är anpassat efter kretsens syfte, något som tydligen inte 

görs i en handvändning men redan är gjort för utvärderingskoren. Datablad och pris för produkterna 

skulle tas fram av FAE:n samt information om tillgänglighet av utvärderingskortet, inget har dock hörts 

efter det. 
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Många populära elnäts-LAN produkter använder sig av Qualcomms integrerade kretsar (QCA-chipen), 

exempelvis Solwise SmartLink och Devolo dLAN. Väldigt lite teknisk information ges dock av liknande 

produkter, men effektförbrukningen ligger vanligtvis på cirka 5 W. En idé skulle kunna vara att köpa en 

sådan modul och utföra så kallad reverse engineering på den. Det skulle ge en insikt i uppbyggnaden 

och kretsval. Troligt är dock att liknande kretsar som nämns ovan används och att de därmed redan är 

programmerade. 

 

2.2.6 Yamar transcievers 
Yamar är ett företag som säljer integrerade kretsar och laborationsbrädor utvecklade för överlagrad 

kommunikation på DC-ledare [31]. Produkterna konverterar UART- eller LIN-kommunikation till en 

signal som går att superpositionera på ett DC-nät. I andra änden demodulerar en likadan enhet 

signalen och samma protokoll som skickades fås åter igen. Produkterna från Yamar är från början 

utvecklade till att sitta i bilar och styra kontrollnätverk för robotar, dessa miljöer kan vara ganska lika 

de en robust pulsgivare sitter i. Elektronik som används i bilar har ofta högre krav på bland annat 

temperaturförhållanden än en elektronikprodukt som är specificerad för industrilokaler [32]. 

Kontrollnätverk för robotar är ett område som blir mycket kritiskt då fel inträffar, ett antagande kan 

på grund av detta göras att Yamars produkter är relativt immuna för störningar. Det har senare visat 

sig att produkterna från Yamar, framför allt SIG60-kretsen, har mycket breda användningsområden. 

Deras snabbaste kommunikationshastighet är för närvarande 1.3 Mbit/s, den uppnås av modemet 

DCB1M [33]. Ett externt filter, en AFE och en skyddskrets behövs mellan DCB1M-kretsen och 

matningsledaren. SIG60-kretsen är enklare att implementera då den inte behöver en separat AFE, men 

har dock en lägre kommunikationshastighet på 115.2 kbit/s [34]. 

 

En idé som skulle kunna fungera är att Ethernet-signalen från pulsgivaren, före linjetransformatorn i 

Figur 2.3, görs om till UART-kommunikation med hjälp av en omvandlingskrets, exempelvis CP2200 

eller IP210T [35] [36]. Sedan kan Yamars DCB1M- eller SIG60-chip skicka över informationen på 

matningsledaren. På mottagarsidan sitter en liknande uppkoppling där informationen demoduleras 

och översätts till Ethernet igen. De integrerade kretsarna CP2200 och IP210T, eller andra chip som 

omvandlar mellan UART och Ethernet, kräver dock extern styrning. Styrningen kan exempelvis ske med 

hjälp av en mikrokontroller eller i detta fall en FPGA. Det finns däremot ett flertal moduler som 

omvandlar direkt mellan UART och Ethernet, exempelvis USR-TCP232-T [37]. De består alla av en MCU 

och ofta en krets till med tillhörande komponenter vilka tillsammans förbrukar cirka 0.5 till 0.75 W. 

Detta kan anses mycket då hela pulsgivaren i nuvarande utförande inte överstiger 2 W i 

förbrukningseffekt (max 80 mA vid 24 V). Modullösningen är heller inte intressant i 

implementationssyfte. 

 

Allting mynnar i att huvudkortet måste ritas om så att FPGA-kretsens signaler kan nå 

omvandlingschipet. Men eftersom UART-kommunikation kan implementeras direkt i Cyclone III är, i 

och med detta, en intelligentare lösning att ansluta Yamar-produkten direkt till FPGA:n. På så sätt tas 

behovet helt bort av MAC- och PHY-delen i själva pulsgivaren. Dessa delar, tillsammans med en MCU 

som är UART-kompatibel, får implementeras på mottagarsidan istället. 
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För att få mer klarhet i hur deras kretsar fungerar skickades ett mail till Yamar där 

problemformuleringen beskrevs. Enligt deras svar visade det sig att den snabbare varianten, DCB1M, 

endast finns som en dyr testversion. SIG60-chipet rekommenderades dock, den skulle fungera för att 

bevisa konceptet sades det, i Appendix A visas delar av mailet. Detta ledde till att den integrerade 

kretsen SIG60 beställdes för att göra tester på. Om SIG60-kretsen skulle implementeras visar Figur 2.7 

ett blockdiagram över en alternativ uppkoppling. 

 

 
Figur 2.7: Blockdiagram över en uppkoppling av Yamar SIG60 

 

2.3 Egen simulerad lösning 
Förslag på hur överlagrad kommunikation kan gå till behandlas här genom att hitta en helt egen 

lösning. I de första exemplen kommer endast ettor och nollor behandlas i de båda ändarna. 

Diagnostikinformationen görs teoretiskt om till binär data i FPGA-kretsen och skickas ut, genom de 

simulerade komponenterna som modulerar datan och iväg på matningsledaren. På mottagarsidan 

behövs en uppkoppling som detekterar vad sändarkretsen har skickat och demodulerar den för att 

kunna avläsas till motsvarande logik igen. Samtliga simuleringar är utförda i gratisprogrammet LTspice 

IV från Linear Technologies [3]. 

 

Kommunikationen ska kunna upprätthållas åt båda håll i ledaren, den ska heller inte störas av 

närliggande ledare eller luftburen strålning. En sådan liten störnivå som möjligt vill även introduceras 

på matningsledaren och närliggande ledare. På grund av dessa aspekter är rena sinussignaler det bästa 

alternativet att använda som informationsbärare. En ren sinussignal innehåller endast en frekvens, 

dess grundfrekvens, och är på grund av detta både lätt att filtrera in i en detekteringskrets och bort 

från övriga komponenter. 

 

Eftersom flertalet billiga och relativt lättimplementerade kretsar finns att tillgå för bithastigheter upp 

mot 115.2 kbit/s blir målet med den egna lösningen att kunna överskrida denna hastighet. Troligt är 

att det finns en anledning till varför tröskeln mellan enkla, långsamma kretsar och svåråtkomliga, 

snabba modem existerar. Nedan följer tillvägagångssätt på hur överlagrad kommunikation går att 

realiseras. 
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2.3.1 FSK med diskreta komponenter 
Den första simuleringen utfördes med utgångspunkt att kunna skicka logisk data åt ena hållet över en 

spänningssatt ledare med hjälp av ideala diskreta komponenter. Inga andra krav ställdes. Det första 

konceptet som togs fram var att göra om en hög och låg spänningsnivå (etta respektive nolla) till två 

olika bärfrekvenser som kan skickas över ledaren och demoduleras på andra sidan. Denna teknik kallas 

frequency-shift keying (FSK), men eftersom endast två frekvenser används kan den även kallas Binär-

FSK, B-FSK. Principen för det första konceptet på överlagrad kommunikation fungerar i simuleringen, 

men lösningen består av många strömförbrukande komponenter. Se under 4.1 Detektera skillnad i 

signalstyrka mellan två frekvenser för en mer utvecklad och förklarande lösningsmetod. 

 

2.3.2 Signalbehandling med spänningsstyrda oscillatorer och faslåsta slingor 
Istället för att utveckla föregående koncept vidare gjordes en kort undersökning på vad som brukar 

användas vid liknande problemformulering. Det visade sig att spänningsstyrda oscillatorer (voltage 

controlled oscillator, VCO) var en återkommande komponent. En VCO genererar svängningsfrekvenser 

beroende på dess inspänning. När inspänningen ändras snabbt, exempelvis från en etta till en nolla, 

justerar VCO:n utfrekvensen sömlöst. En VCO kan även användas vid demodulering och skulle på så 

sätt minska antalet komponenter avsevärt från tidigare lösning. Vid frekvensdetektering brukar även 

så kallade faslåsta slingor (PLL) användas. En PLL eller phase-locked loop består av en återkopplad VCO 

tillsammans med en fasdetektor och ett lågpassfilter. 

 

Simuleringarna av dessa förslag gjordes senare i två steg: Först med endast en VCO på sändarsidan och 

sedan med användning av en PLL på mottagarsidan. Stegen beskrivs och visas under 4.2 B-FSK med 

VCO och PLL där även slutsatser dras. Värt att nämna redan nu är dock att störningar på bärvågen kan 

ändra dess fas och således förvränga signalen ut från fasdetektorn. 

 

2.3.3 Teoretisk bärvåg från FPGA-kretsen 
Likt de båda första idéerna realiseras ofta FSK och PSK med analoga komponenter. Analoga 

komponenter begränsas i dess frekvensspann, skiftat beteende vid olika temperaturer och osäkerhet 

till en 50 % pulsbredd. Genom att utnyttja FPGA-kretsens snabba klockhastighet (200 MHz) kan 

bärvågens svängningar skapas direkt i kretsen utan att externa komponenter för detta behövs. 

Protokoll för bärvågens tolkning skrivs därmed i VHDL där även passande modulationsprincip 

implementeras. Detta är i alla fall teorin och de slutgiltiga simuleringsexemplen utfördes med detta 

som grund. Resultaten från simuleringarna används till verifiering av höga bärvågsfrekvenser och en 

mall till vidare verifierande experiment. För utvecklingen, se under 4.3 Överföring direkt från FPGA-

kretsen. 

 

2.4 Sammanfattning av relevanta lösningsförslag 
Förstudien har resulterat i ett antal exempel på lösningar. De skiljer sig mycket från varandra vilket gör 

det svårt att välja en specifik metod att utveckla. Under 1.3 Metod och tillvägagångssätt listades de 

viktigaste aspekterna av lösningar. De mest relevanta lösningsförslagen från förstudien jämförs i Tabell 

2-2 med dessa viktiga aspekter. 
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Tabell 2-2: Sammanfattning av relevanta lösningsförslag 

Produkt Kostnad Hastighet Kapsel Förbruknings-

effekt 
Implementations-

möjlighet 
Begränsning Kommentar 

Yamar- 
SIG60 
[34] 

$4.85 115.2 
Kbit/s 

QFN 28 0.15 W (0.3 mW 
i sleep) 

UART från FPGA-
kretsen 

Kan kräva 
skyddskrets 

för EMC 
immunitet 

En snabbare 
variant är 

under 
utveckling 

AS-i 
ASI4U 
[18] 

$9.10 Oklart SSOP 28 0.85 W Eget protokoll från 
FPGA, 5 V logik 

Fungerar inte 
under 16 V 

Utvecklad för 
industrin 

MAX2982 
& 

MAX2981 
[24] & [25] 

Cirka 
$12.73 

& 
$12.28 

14 Mbit/s 
(6 Mbit/s 

 med MAC 
och TCP) 

LQFP 128 
& 

LQFP 64 

2 W 
& 

0.6 W 

Anslut via Ethernet 
PHY till 2982. Från 

2981 via ett HPF till 
matningsledare 

Ej tillgång till 
datablad 

Finns även 
2992 och 2991 
för 200 kbit/s 

QCA7000 
[28] 

Ej 
tillgängligt 

10 Mbit/s 
för PHY 

QFN 68 0.5 W UART eller SPI från 
FPGA-kretsen 

Ej tillgång till 
datablad 

Svårt att 
implementera 

själv 

PLA4201 
[38] 

$24.40 500 Mbit/s 
(Teoretiskt 

max) 

Består av 
flera 

kretsar 

4 W (0.5 W i 
sleep) 

Inte alls, måste 
plockas isär 

Elnäts-LAN, 
osäkerhet på 

funktion 

AC 
specificerad 

modul 

Aboundi 
ARS1200-

001 
[39] [40] 

Cirka $170 
för två 

moduler 

200 Mbit/s Består av 
flera 

kretsar 

29 W Inte alls, måste 
plockas isär 

Pris, 
tillgänglighet, 

osäkerhet 

DC 
specificerad 

modul 

Simulering 
i 

LTspice 

Oklart Snabbast 
möjligt 

Består av 
flera 

kretsar 

Oklart Eget protokoll från 
FPGA-kretsen 

Icke ideala 
komponenter 

Fullständig 
frihet till 

komponentval 

 

Som tidigare nämnt kommer det göras experiment på Yamars SIG60-krets, se under 3.4 Mätningar på 

Yamar SIG60. ASI4U-kretsen är högst intressant på grund av dess etablering inom industrin, det är en 

robust krets som inte behöver många externa komponenter för att fungera. I jämförelse med SIG60-

kretsen är ASI4U-kretsen dyrare, den förbrukar mer effekt, arbetar på oönskade spänningar och har 

en odefinierad överföringshastighet. Dessa ogynnsamma specifikationer ledde till att förslaget inte 

undersöktes djupare. 

 

De båda integrerade modem-kretsarna utvecklade för HomePlug kommunikation (MAX2982 och 

QCA7000) har goda egenskaper och skulle rekommenderas om detta vore ett projekt med fler 

personer inblandade och högre budget. Ett mönsterkort (PCB) hade i så fall kunnat tillverkas där de 

båda chipen skulle lödas fast med alla dess anslutningspunkter. Den komplicerade programmeringen 

av chipen samt mätning av signaler skulle kunna göras via detta mönsterkort. Eftersom inte databladen 

är tillgängliga eller nödvändig kunskap i programmering has för att implementera dessa chip, 

utvecklades inte idén vidare, en sammanfattande beskrivning av Maxim Integrated-kretsarna ges dock 

under 5 Resultat. 
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Modulerna angivna i Tabell 2-2 är direkt kompatibla med Ethernet. En modul i vardera ände skulle lösa 

den överlagrade kommunikationen. Det hade varit intressant att utföra mätningar på sådana 

produkter för att se hur de kommunicerar med varandra, men som tidigare nämnt är det troligt att 

modemkretsarna är specifikt programmerade och mindre information skulle utvinnas än om 

databladen till modemkretsarna var tillgängliga. 

 

Det sista listade lösningsförslaget är att simulera fram en egen lösning. Det skulle innefatta många 

problem och flera saker att tänka på men även utveckla förståelsen och kunskapen för elektronik inom 

detta område. Då ett relevant simuleringsförslag hittas bör även kretsen kopplas upp och mätningar 

utföras. På grund av den nära koppling till elektroteknik och Elektronikdesign samt att ingen annan 

självklar lösning hittades i förstudien kommer den egna lösningen studeras vidare. 
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3 Experiment på nuvarande system och Yamar SIG60 
För att skapa en djupare förståelse i hur pulsgivaren fungerar förbereddes några experiment. Tanken 

med dessa experiment var att evaluera utseendet på pulsgivrens signaler, både inkrementalpulserna 

och Ethernet-signalerna samt hur en lång installationskabel kan tänkas påverka den överlagrade 

bärvågen. I detta kapitel presenteras även mätningar av Yamars SIG60-krets testad i olika 

konstellationer. Resultaten av dessa experiment kommer vara till stor nytta då de ger en insikt i vad 

som krävs av de egna lösningsförslagen. 

 

3.1 Mätningar på en lång installationskabel 
Pulsgivarna ansluts oftast med en lång kabel. Det är även vid långa kabelinstallationer som överlagrad 

kommunikation är av större intresse, då det kan täcka en kostnad av att behöva installera ännu en 

kabel eftersom den i många fall ansluts i samma elskåp. Desto längre kabeln är desto större resistans 

och därmed högre spänningsfall fås mellan anslutningspunkterna. En kabel med fler än en ledare får 

också ett kapacitivt beteende som ökar med ökad kabellängd. Resistansen och kapacitansen i en typisk 

kabel ska mätas och dess värde användas i utvärderande simuleringar. I Figur 3.1 visas en drygt 100 m 

lång kabel som ofta används vid installationer av givarna, denna kommer evalueras och användas vid 

exempeluppkopplingar. Databladet till den specifika kabeln är endast tillgängligt i företagets interna 

databas. 

 

 
Figur 3.1: 100 m lång, typisk installationskabel till pulsgivare 

 

Resistansen för en uniform ledare tillverkad av ett material med resistiviteten 貢, längden 詣 och 

tvärsnittsarean 畦 beskrivs av resistansformeln i Ekvation (3-1). 

 迎 = 貢 �凋  (3-1) 
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Då resistiviteten för rent koppar vid 300 K är ヱ.ヶΑ∙ヱヰ-8 Ωﾏ, tvärsnittsarean ges av kabelns datablad till 

0.25 mm² och längden på ledaren sattes till 100 m gavs en resistans på ヶ.Α Ω [41]. Med en multimeter 

mättes serieresistansen till 8 Ω per ledare. Med tanke på kopplingarna i kontakterna, eventuellt mätfel 

och att kabeln kan vara någon meter längre (enligt tidigare ingenjör som gjorde experiment på denna) 

verkar resultaten korrelera. Det viktiga är dock resistansvärdet på Β Ω vilket kommer användas i 

simuleringar och uträkningar. 

 

Resistans dämpar alla signalstyrkor, AC som DC, lika mycket, karaktäristiken blir på grund av detta lätt 

att förutse. En i det här sammanhanget mer intressant aspekt är kabelns kapacitiva beteende, i kabeln 

ligger flera långa ledare tätt inpå och bildar således kapacitiv koppling mellan varandra. Kabeln som 

användes består av 18 stycken isolerade ledare. Eftersom tanken är att överlagra en växelspänning 

kommer denna dämpas desto högre parasitisk kapacitans som uppstår mellan matningsledaren och 

övriga ledare i kabeln. Kabeln är även skärmad mot yttre störningar, ledarna i kabeln är dock inte 

skärmade internt. Det finns kablar som har skärmade och/eller partvinnade 0 V och 

matningsspänningsledare. Skärmade matningsledare är givetvis att föredra då det både håller kvar den 

överlagrade kommunikationen och stänger ute energier från inkrementalpulserna. Partvinnade ledare 

kan vara bra vid differentiell överföring. Eventuella störningar tenderar till att induceras likartat på de 

Håda part┗iﾐﾐade ledarﾐa, ┗ilket skapar eﾐ さIoﾏﾏoﾐ-ﾏodeざ sigﾐal. Coﾏﾏoﾐ-mode signalen 

elimineras sedan då signalstyrkans differens tas mellan ledarna på mottagarsidan [42]. Den så kallade 

0 V spänningen används till referens i pulsgivarna och jordas även i vissa fall till höljet. Det är alltid bra 

att ha en stabil referensnivå och på grund av detta behandlas inte differentiell överföring till vidare 

utsträckning i denna rapport. 

 

Kapacitansen mellan två parallella ledare med längden 詣, ledarradien 堅, avståndet mellan ledarna 穴 

och relativ dielektrisk konstant ��, beräknas med Ekvation (3-2). 

 系 =  講詣���待健券岫 穴に堅 + √ 穴態ね堅態 − な岻 
(3-2) 

 

Då tvärsnittsarean är 0.25 mm² beräknas 堅 till 0.28 mm, 穴 avlästes ur databladet till 1.15 ± 0.05 mm, 

omslutande isolering av ledaren är av plasten TPE-E med ett �� på cirka 4.4 [43]. 

Vakuumpermittiviteten, �待, är Β.Βヵ∙ヱヰ-12 F/m och då 詣 sattes till 100 m gav detta en kapacitans på drygt 

9 nF. Med en kapacitansmätare utfördes en mätserie mellan sju ledare i kabeln och ett medelvärde 

mättes upp på nästan 10 nF (6.11, 10.54, 9.51, 10.50, 9.52 och 9.54 nF). En serieresistans och en 

parallellkapacitans bildar tillsammans ett lågpassfilter med brytfrekvens, 血長 (-3 dB-gräns), enligt 

Ekvation (3-3). 

 血長 = なに講迎系 (3-3) 

 

En Β Ω resistor och en 10 nF kondensator ger en brytfrekvens på 2 MHz. Frekvenser över 2 MHz 

kommer alltså tappa 20 dB per dekad i signalstyrka genom kabeln. 
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Genom att studera ett filters överföringsfunktion kan en signals dämpning och fasvridning räknas ut. 

Ett lågpassfilters överföringsfunktion visas i Ekvation (3-4) där 嫌 är den komplexa frekvensen � ⋅ 血 som 

används för att räkna ut fasförskjutningen. 

 茎岫嫌岻 = 血長嫌 + 血長 (3-4) 

 

Den logaritmiska dämpningen, 罫穴稽, ges nu av Ekvation (3-5) och fasvinkeln, �, fås av Ekvation (3-6). 

 罫鳥喋 = にど ∙ 健剣訣怠待|茎岫嫌岻| (3-5) � = なぱど講 建�券−怠岫 荊兼岫茎岫嫌岻岻迎結岫茎岫嫌岻岻岻 
(3-6) 

 

Ekvationerna skrevs in i Matlab och Bodediagram ritades upp för uträknat lågpassfilter, se svarta 

kurvor i Figur 3.2 (a). Nästa steg var nu att jämföra det uträknade resultatet med verkliga mätningar i 

kabeln. För att realisera detta anslöts en funktionsgenerator i kabelns ena ände, generatorn skapade 

sinusvågor i olika frekvenser ﾏed eﾐ utiﾏpedaﾐs på ヵヰ Ω. Dämpning och fasläge mättes mellan den 

skickade vågen och vågen i andra änden av kabeln. Signalerna mättes med ett oscilloskop som 

terminerades med ヱ M Ω och 13 pF. Ett hundratal mätpunkter togs mellan 1 kHz och 14 MHz och 

resultaten presenterades som Bodediagram ihop med uträknat lågpassfilter i Figur 3.2 (a). Se Appendix 

B för alla mätvärden och Matlabkod. 

 

 
(a) Logaritmisk skala    (b) Linjär skala 

Figur 3.2: Bodediagram för en typisk installationskabel 
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Trots att mätserien i det stora hela följer uträknat lågpassfilter, är det första som förbryllar att kabeln 

verkar förstärka spänningsvärdet vid vissa frekvenser. Den första toppen sker vid 340 kHz och har en 

förstärkning på 15.6 dB. Spänningen från funktionsgeneratorn sattes till 1 V topp till topp-värde men 

mättes till lägre spänningar vid dessa förstärkningsmaxima. Vid vissa högre frekvenser dämpades även 

signalen mer än i teorin. Fasskillnaden mellan in- och utsignal ändras även betydligt mer än vad det 

uträknade lågpassfiltret förutsäger. Eftersom magnitudvärdena svänger i takt med fasskillnaden verkar 

det som att signalen från funktionsgeneratorn reflekteras i kabeln och konstruktivt eller destruktivt 

interfererar med sig själv vid vissa frekvenser. En förklaring på detta kan vara att uppkopplingen inte 

är impedansmatchad och således skapas stående vågor i kabeln. För att hitta något samband på 

fenomenet noteras att de fyra första toppvärdena i magnitudspektrumet sker med en differens på 800 

kHz och antar antingen -90° eller +90° fasskillnad. På grund av detta linjära samband i ett annars 

logaritmisk förutsägbart område ritades linjära spektrum upp av samma mätserie, se Figur 3.2 (b). 

 

Tydligt ses nu att fasen förskjuts i regelbundna intervall med en period på cirka 1.8 MHz (556 ns). Troligt 

är att tiden det tar för en elektrisk signal att färdas genom en 100 m lång kopparledare ligger i samma 

intervall. Vid olika kabellängder fås olika tider och därmed olika svängningar i magnitudspektrumet. 

För att kunna räkna ut vid vilka frekvenser detta sker för en godtycklig kabellängd måste den elektriska 

signalhastigheten räknas ut mer exakt. Genom att notera hur många perioders fördröjning det är på 

mottagen- och skickad våg kan detta göras. Vid 12 MHz förskjuts fasen drygt 80° för ett idealt 

lågpassfilter, alltså med oändlig signalhastighet. Då varje periodförskjutning räknas framkommer 

signalen 2600° senare efter passering i kabeln, differensen mellan oändlig hastighet och ändlig är alltså 

2520°. Periodtiden för 12 MHz ligger på 83.3 ns (en period = 360°) vilket betyder att det tar 583 ns för 

signalen att skickas genom kabeln. 100 m på 583 ns ger en hastighet på cirka ヱ.Α∙ヱヰ8 m/s. Alltså 57 % 

av ljusets hastighet. 

 

3.2 Inkrementalpulser 
Till detta experiment användes pulsgivaren 861 HCHTL vilken skapar inkrementalpulserna på samma 

sätt som XHI 801 givaren [7]. Kabeln anslöts i ena änden till givarens baklock, se Figur 3.3 (a), sedan 

monterades locket på själva pulsgivaren som sitter fastskruvad i en testrigg, ned till vänster i Figur 3.3 

(b). Testriggen består av en DC-motor som roterar givarens axel där kodskivan sitter monterad. Ett 

spänningsaggregat förser både givaren och DC-motorn med matningsspänning och ett oscilloskop 

användes för uppmätningen av pulsernas egenskaper. 
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   (a) Baklocket till 861 HCHTL med 100 m kabel           (b) Pulsgivaren i testriggen 

Figur 3.3: Uppkoppling för mätning av en pulsgivares inkrementalpulser 

 

För att bestämma kodskivans antal graderingar per varv (ppr), gjordes en mätning av 鯨�勅捗  som ger en 

puls varje varv och inkrementalpulsen 鯨どど. Eftersom DC-motorn har relativt lågt vridmoment och 

testriggen inte har något svänghjul roterar inte axeln i konstant hastighet och bildar därmed små 

förskjutningar i utsignalerna från givaren. Spänningen till motorn ökades upp till 18 V så att dessa 

förskjutningar minimerades, givaren matades med 24 V. Resultatet av denna mätning visas i Figur 3.4 

där 鯨�勅捗  representeras av den gula signalen (ovan) och 鯨どど av den blå (nedan). 

 

 
(a) Frekvensberäkning av 鯨�勅捗 och 鯨どど   (b) 500 ggr inzoomad bild av Figur 3.4 (a) 

Figur 3.4: Mätning av 鯨�勅捗 och 鯨どど för uträkning av pulsgivarens ppr 

 

Frekvenserna för 鯨�勅捗  och 鯨どど mättes till 73.98 Hz respektive 75.73 kHz enligt Figur 3.4 (a). Då dessa 

frekvenser delas med varandra och avrundas till närmaste heltal fås 1024 vilket alltså är pulsgivarens 

ppr. Rotationshastigheten räknas vanligtvis ut av inkrementalfrekvensen tillsammans med ppr-värdet. 

I detta fall fås 4437 rpm vilket egentligen överskrider 861 HCHTL givarens mekaniska maxhastighet på 

4000 rpm. XHI 801 givarens mekaniska maxhastighet är dock 6000 rpm. Max specificerad frekvens på 

inkrementalpulserna för de båda givarna är 200 kHz, denna frekvens kan uppnås utan att den 

mekaniska maxhastigheten överskrids genom att en kodskiva med tätare graderingar används, 

exempelvis 4096 ppr. 
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Inkrementalpulserna bildar, som tidigare nämnt och visat, fyrkantsvågor och har därför flera 

övertoner. Frekvensinnehållet för en fyrkantsvåg består av udda multipler av dess grundfrekvens. 

Fourierserien, 血岫建岻, av en fyrkantsvåg med +� に⁄  i offset, topp till topp-värde 畦 och periodtid 劇 

beskrivs av Ekvation (3-7). 

 血岫建岻 = +�に + に畦講 ∑ な券∞
�=怠,戴,5,… 嫌�券 岫 に講券建劇 岻 (3-7) 

 

Bärvågsfrekvensen på den överlagrade informationen bör alltså ligga över både maximal 

grundfrekvens och den första övertonen på 600 kHz för att störas så lite som möjligt av dessa energirika 

pulser. Den andra övertonen (券 = 5) ligger på 1 MHz men eftersom inkrementalpulserna inte är ideala 

fyrkantsvågor utan har en mätbar stig- och falltid blir de högre övertonerna mindre påtagliga. 

 

Trots att stig- och falltiderna är mätbara är de skarpa vilket kan ses i Figur 3.4. Desto kortare stig/falltid 

pulserna har och desto längre anslutningskabeln är, desto större är risken för att dessa impulser 

induceras i närliggande ledare. En mätning av 鯨どど och 鯨ひど gjordes vid två olika hastigheter (5 V och 18 

V till DC-motorn), givaren matades med 24 V och mätresultatet ses i Figur 3.5. 

 

 
(a) 鯨どど och 鯨ひど vid 5 V till DC-motorn   (b) 鯨どど och 鯨ひど vid 18 V till DC-motorn 

Figur 3.5: Stig- och falltidsmätningar på pulsgivarens inkrementalpulser 

 

Oscilloskopet kallar en puls topp till topp-värde för amplitud, uttrycket kommer därmed användas 

framöver vid oscilloskopsmätningar. Amplituden ligger några volt under matningsspänningen på 24 V 

vilket kan förklaras av att ett spänningsfall fås över kabeln samt att drivkretsarna i pulsgivaren inte är 

ideala. Vid beräkning av stigtid mäts tiden det tar för pulsen att nå från 10 % till 90 % av denna amplitud 

och vice versa för falltid. På grund av de små förskjutningarna som tidigare nämndes fås inte 

konsekventa tider då motorn roterar givaren i 850 rpm (14.5 kHz med 1024 ppr) vilket ses i Figur 3.5 

(a) soﾏ eﾐ oskärpa ┗id oﾏslag oIh ﾏätﾐiﾐgeﾐ ざ“td De┗ざ. De båda tiderna räknades ut av oscilloskopet 

till 206 ns och 214 ns för stig- respektive falltid i Figur 3.5 (b). 
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Nästa steg var att mäta inducerad spänning på närliggande ledare vid en inkrementalpuls omslag. 

Oscilloskopets trigger ställdes in på en puls som föll 16.6 V på 241 ns vilket ger en så kallad slew rate 

på 69 V/µs. Detta ledde till att en spänning upp till 600 mV inducerades under en kort tid på en 

närliggande ledare, se Figur 3.6. 

 

 
Figur 3.6: Överhörningsexperiment mellan två ledare i en 100 m lång kabel 

 

3.3 Ethernetsignaler 
Om en egen lösning tas fram på att överlagra kommunikation skulle en metod kunna vara att modulera 

Ethernetsignalerna som skapas av PHY-kretsen i Figur 2.3 och återskapa dem på mottagarsidan. 

Eftersom Tx+ och Tx- samt Rx+ och Rx- är varandras inverser blir det bara en slags data som skulle 

behövas moduleras och en att demodulera. En mätning utfördes på en Ethernetpuls och dess invers 

för att evaluera utseendet, se Figur 3.7. 

 

 
Figur 3.7: En Ethernetpuls och dess invers 

 

Som synes arbetar Ethernetsignalerna i fem olika spänningsnivåer (0, ±1 och ±2 V) likt så som 

pulsamplitudmodulering fungerar (PAM). Det lär krävas en hel del elektronik om dessa 

signalformationer ska skapas på egen hand samt att de ska moduleras på ett hållbart sätt. Ytterligare 

ett problem är att Tx och Rx kan vara aktiva samtidigt vilket gör det mera invecklat att överlagra dem 

på samma ledare. Förslaget att skapa egna kretsar runt Ethernetsignalerna lades därmed ned. 



25 
 

En mindre komplicerad metod skulle vara att överföra exempelvis UART-kommunikation direkt från 

FPGA-kretsen. UART är ett enklare protokoll som endast jobbar kring två spänningsnivåer vilka 

motsvaras av en logisk etta eller nolla. UART är ett av de protokoll som Yamars SIG60-krets 

kommunicerar med och nedan följer experiment på just detta. 

 

3.4 Mätningar på Yamar SIG60 
Kapseln som omsluter logiken i en SIG60-krets är en 5 X 5 mm stor QFN 28 med 0.65 mm i pitch 

(avståndet mellan kapselns anslutningspunkter). För att kunna utföra mätningar löddes chipet fast på 

ett adapterkort (20 X 38 mm stort) med hjälp av ett mikroskop och kopplades sedan upp på en 

kopplingsplatta, se Figur 3.8. De externa komponenter som använts i Figur 3.8 (b) hämtades ur 

databladet som beskriver en exempeluppkoppling [34]. 

 

 
(a) Adapterkortet sett ur ett mikroskop  (b) Uppkoppling med kringkomponenter 

Figur 3.8: Laborationsförberedelser på SIG60-kretsen 

 

Som tidigare nämnt modulerar/demodulerar endast SIG60-kretsen UART- och LIN-data. För att skapa 

en sådan kommunikationssignal användes datorprogrammet Realterm tillsammans med en USB till 

UART konverterare. I Realterm kan bland annat Baud ställas in, godtycklig data skickas och 

tolkningsformat ändras [5]. USB till UART-konverteraren är en modul som är anslutningsbar på en 

kopplingsplatta och, enligt tillverkaren FTDI, god för kommunikationer upp till 3 MBaud [44]. 

 

3.4.1 Verifierande uppkoppling 
Verifieringen av SIG60-kretsen utfördes med hjälp av två adapterkort, ett för modulering och ett för 

demodulering. Testsignalen skapades i Realterm och skickades ut genom en USB-kabel till FTDI-kortet, 

vars UART-utsignal, Tx, anslöts till det ena adapterkortet. Där modulerades kommunikationen till en 

bärvåg vilken skickades ut på den 100 m långa kabeln. I änden på kabeln kopplades nästa adapterkort 

in där SIG60-kretsen tolkar bärvågen och översätter till UART igen. Mottagardata skickades in till 

samma FTDI-krets, Rx, och avläses på datorskärmen. Se Figur 3.9 för uppkopplingen beskriven. 
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Figur 3.9: Verifierande uppkoppling av SIG60-kretsen 

 

Eftersom SIG60-kretsen är förinställd på 19200 Baud användes denna överföringshastighet vid 

experimentet. Den övre, gula signalen på oscilloskopet i Figur 3.9 visar skickad UART-data från FTDI-

kretsen och den blå i mitten visar mottagen data (Tx respektive Rx). En fördröjning på cirka 200 µs, 

vilket motsvarar fyra pulser, kan urskiljas mellan skickad och mottagen signal. Den nedersta, rosa 

kurvan på oscilloskopet visar bärvågen som skapas då data skickas. Mätningen av bärvågen skedde 

efter den 100 m långa kabeln där en amplitud (topp till topp-värde) på cirka 750 mV kunde avläsas. 

Denna bärvåg visar sig vara en fasmodulerad (PSK) sinussignal på omkring 6.5 MHz och hinner därmed 

svänga över 3000 gånger under loppet av de 10 informationsbitarna som överförs. Sammanfattningsvis 

fungerar systemet utan konstigheter och enligt specifikationerna. 

 

3.4.2 Test med pulsgivare inkopplad 
Nästa steg var att koppla in pulsgivaren och låta den störa med sina inkrementalpulser samtidigt som 

bärvågen mellan de båda adapterkorten överlagrades på 24 V matningsledaren. Ytterligare ett FTDI-

kort användes för att separera Tx och Rx. Uppkopplingen visas i Figur 3.10 (a). 

 

 
(a) Gemensamma jordpunkter   (b) Separerade jordpunkter 

Figur 3.10: Överlagrad Yamar-kommunikation med aktiv pulsgivare inkopplad 
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Det visade sig att kommunikationen fungerade trots att AC-komponenten på 24 V ledaren såg ut att 

endast innehålla brus (nedersta kurvan på oscilloskopet i Figur 3.10 (a)). Brusets amplitud låg på cirka 

200 mV. Trots att det sägs att SIG60-kretsen kan detektera signalnivåer ned till 40 mV är detta nästan 

fyra gånger mindre än i föregående uppkoppling. 

 

Pulsgivaren kopplades ur, matningsledaren lades åt sidan, men trots det fungerade kommunikationen 

mellan FTDI-korten. Det måste alltså induceras relevant information någonstans på kopplingsplattan. 

Efter undersökning av var detta kan ske visade det sig att både spänningsaggregatets 24 V ledare och 

100 m kabeln måste vara inkopplade på sändarsidan för att detta fenomen ska uppstå (mottagarsidan 

var alltså inte inkopplad). Ett problem kan vara att alla kretsar, kopplingar och enheter har gemensam 

jord, de är alltså alltid fysiskt kopplade till varandra. För att simulera ett mer verkligt scenario delades 

nu kopplingarna upp i fyra: En bärbar dator som matar det ena FTDI-kortet och en SIG60-krets, en 

separat matning för 24 V till pulsgivaren där även kommunikationen överlagras, en matning till DC-

motorn som roterar pulsgivarens axel och till sist en annan bärbar dator med tillhörande FTDI-kort och 

SIG60-krets. Datorernas laddningskabel drogs även ur för att vara totalt skilda från varandra. 

Uppkopplingen som i och med detta skapades ses ovan i Figur 3.10 (b). 

 

Topp till topp-värdet på den överlagrade signalen låg nu åter igen på omkring 750 mV och 

kommunikationen fungerade. Brusnivån som förmodligen uppkommer på grund av störningar från 

givarens inkrementalpulser och den närliggande DC-motorn är fortfarande synbar. 

 

3.4.3 Test med pulsgivarens UART-port 
XHI 801 givaren har en anslutningsbar UART-port på huvudkortet. Med hjälp av en FTDI-drivare och en 

terminalemulator går det att ansluta sig via denna serieport och komma åt information om givaren. 

Anslutningspunkten verifierades med terminalemulatorn Tera Term [45]. Seriekommunikationen har 

en hårdkodad Baud på 115200 så en naturlig fortsättning blev nu att ändra Baud på SIG60-kretsen och 

kommunicera med givarens serieport. 

 

För att få plats med alla (25 stycken) kringkomponenter som SIG60-kretsen arbetar runt, löddes 

ytmonterade chipkomponenter fast på adapterkortet. Komponenterna var av storleksordningen SMD 

0603 vilket motsvarar 1.6 X 0.8 mm, se nedan i Figur 3.11 (a). Efter detta anslöts kortet före 

inspänningen till givaren som därefter fick sin matning via en 15 µH induktor för att filtrera bort de 

mest påtagliga AC-störningarna. Tx och Rx från SIG60-kretsen anslöts sedan till UART-porten på 

pulsgivarens huvudkort och en 3.3 V matningsspänning togs från Ethernets linjetransformator, se Figur 

3.11 (b). 
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(a) SMD komponenter på adapterkortet (b) Enheten ansluten i pulsgivaren 

Figur 3.11: SIG60 ansluten till pulsgivarens UART-port 

 

För att ändra SIG60-kretsens Baud måste den programmeras, se datablad [34]. Det visade sig att 

minnet i kretsen är flyktigt, alltså att de programmerbara inställningarna nollställs då matningen tas 

bort vilket komplicerar testerna en aning. För att kommunicera i 115.2 kBaud krävs att en annan 

bärfrekvens programmeras, antingen 10.5 MHz eller 13.0 MHz går att använda till skillnad från 6.5 MHz 

som är standardfrekvensen vid startläge. Dessa frekvenser skapas i kretsen som fyrkantsvågor och 

bandpassfiltreras sedan med mycket hög selektivitet av externa komponenter innan de förstärks ut på 

ledaren av kretsen igen. Filtreringen löstes för 6.5 MHz-vågen med en keramisk resonator [46]. 

Liknande resonatorer för 10.5 eller 13 MHz hittades dock inte till salu från pålitliga källor. Det stora 

problemet blev nu att implementera ett filter som uppfyller specifikationen i databladet. På grund av 

att en egen lösning med största sannolikhet skulle inkludera någon form av bandpassfilter lades vikten 

på undersökningen där istället. 
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4 Egen lösning 
På vilket sätt utskickad och mottagen data tolkas av en mikrokontroller eller FPGA, alltså hur 

kommunikationsprotokollet är skrivet, behandlas inte i följande kapitel. Istället ska det undersökas hur 

signaler kan tänkas skickas genom en lång ledare på ett hållbart sätt för att sedan vara detekterbara i 

andra änden. Målet är att skapa en så hög kommunikationshastighet som möjligt. Definitivt måste 

115.2 kbit/s överskridas då det är vad en förhållandevis lättimplementerad Yamar SIG60-krets klarar 

av. I följande kapitel kommer tre olika grundförslag på att överlagra kommunikation simuleras: 

Detektion av skillnad i signalstyrka, demodulering med PLL och överföring direkt från FPGA-chipet. 

Vissa simulerade kretsar kommer även kopplas upp och utföras mätningar på för den händelse att det 

anses relevant eller förekommer osäkerheter. 

 

4.1 Detektera skillnad i signalstyrka mellan två frekvenser 
Tanken med följande lösningsmetod var att skapa två olika oscillationsfrekvenser beroende på om 

FPGA-kretsen skickar en logisk nolla eller etta. Dessa frekvenser kallas ofta space respektive mark i 

FSK-sammanhang. Oscillationerna görs sedan om till en bärvåg med hjälp av en sändarkrets. Bärvågen 

går sedan att överlagra på matningsledaren och separeras i andra änden. Planen var att skillnaden i 

signalstyrka för de båda frekvenserna skulle jämföras på mottagarsidan och på så sätt kunna identifiera 

om en nolla eller etta sändes. 

 

4.1.1 NOR-oscillator 
För att skapa en pålitlig oscillation användes en form av NOR-oscillator. Tre stycken NOR-grindar 

kopplades upp som inverterare i serie. Utsignalen blir då en fyrkantsvåg med stig och falltid som den 

sista NOR-grinden i serien. Genom att lägga en hög spänning till den första NOR-grinden, upphör 

oscillationen. Två resistorer och en kondensator ingår även i kretsen, de gör oscillationsfrekvensen 

ställbar. Ett exempelkretsschema ritades och en fysisk uppkoppling gjordes för att testa konceptet, se 

Figur 4.1. NOR-grinden 74HC02D användes vid uppkopplingen [47]. En djupare genomgång av hur 

oscillatorer kan skapas av logiska grindar ges av Fairchild Semiconductor [48]. 

 

 
(a) Kretsschema  (b) Integrerad NOR-grindkrets (c) Fysisk uppkoppling av oscillatorn 

Figur 4.1: Kretsschema och uppkoppling av en NOR-oscillator 
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Oscillationsfrekvensen för uppkopplingen bestäms av Ekvation (4-1), där R1 = R2 = R från Figur 4.1 (a). 

 血 ≈ ど.ののひ迎系  (4-1) 

 

För att testa höga överföringsfrekvenser valdes resistanserna till ヱ kΩ och kondensatorn till 33 pF, 

detta skulle resultera i en frekvens på 16.9 MHz enligt Ekvation (4-1). Ekvationen stämmer dock inte 

för höga frekvenser då grindfördröjningstiden i NOR-kretsen spelar in. För en trestegsinverterande 

oscillationskrets ges svängningsfrekvensen av Ekvation (4-2). 

 血 = なに ∗ ぬ ∗ 劇� (4-2) 

 

Där 劇� är grindfördröjningstiden genom en grind (för en 券-stegsinverterande oscillationskrets byts 

trean ut mot det udda talet 券). Då 74HC02-kretsen matas med 2 V ges 劇� till 25 ns och vid 4.5 V, 9 ns 

[47]. Detta ger ett snitt på cirka 17 ns med en matning på 3.3 V, vilket även bekräftades vid uppmätning 

(17.14 ns). Denna grindfördröjningstid resulterar i en svängningsfrekvens på 9.8 MHz enligt Ekvation 

(4-2). På grund av resistorerna och kondensatorn kommer uppkopplingen nämnd ovan alltså 

garanterat svänga långsammare än detta. 

 

För att styra oscillationskretsen skickades godtyckliga UART-signaler från ett FTDI-chip, styrt av en 

dator på samma sätt som vid evalueringen av Yamar SIG60. En Baud på 921600 användes då en så hög 

överföringshastighet som möjligt slutligen eftersöks. Det uppmätta resultatet visas i Figur 4.2. 

 

 
Figur 4.2: Uppmätt data för en NOR-oscillator 

 

 

 



31 
 

Då Datorn börjar sända sin UART-kommunikation (övre spänningsnivå i Figur 4.2) börjar också NOR-

oscillatorn att svänga (den nedre kurvan). En frekvens på 4.55 MHz mättes upp och pulskvoten blev så 

när som på 50 %. Stig- och falltid uppmättes även till 3.3 ns respektive 4.1 ns i medelvärde. Ur 

effektsynpunkt drar uppkopplingen cirka 1 mA i stationärt läge och 4 mA under konstant oscillation vid 

en spänning på 3.3 V vilket motsvarar 3 mW respektive 13 mW. Det är dock relativt osäkra värden då 

de mättes av spänningsaggregatet. 

 

Sammanfattningsvis verkar NOR-oscillationen fungera stabilt och vara enkel att implementera. En 

snabbare grind föredras dock så att Ekvation (4-1) för svängningsfrekvensen kan användas. Varje NOR-

grind i 74HC02 är nämligen uppbyggd av tre stycken inverterare och en NAND-grind vilket gör den 

relativt långsam. 

 

Vidare funderingar på hur detta koncept kan användas för att överlagra information studerades vidare. 

En sändarkrets skapades uppbyggd av två NOR-oscillatorer med varsin svängningsfrekvens (en för 

space och en för mark), ett varsitt filter som förklaras mer ingående nedan och en varsin 

kopplingskondensator ut till matningsledaren. Kopplingskondensatorerna spärrar DC-spänningen från 

att uppkomma i sändarkretsen samt låter de högfrekventa bärvågorna passera. I Figur 4.3 visas 

kopplingsschemat för denna sändarkrets. 

 

 
Figur 4.3: Kretsschema för en FSK sändarkrets 

 

Till att börja med skapas signalen Tx, upp till vänster i Figur 4.3, vilken kan ses som en teoretisk utsignal 

från FPGA:n. En periodtid valdes till 17.36 µs vilket motsvarar en bithastighet på 115.2 kbit/s (8.68 µs 

för varje bit). Simuleringstiden angavs i och med detta till 35 µs för att få med fyra hela bitomslag. 

Beroende på om Tx är låg eller hög aktiveras en motsvarande oscillationskrets sammanbyggd av tre 

stycken NOR-grindar, två resistorer och en kondensator. Den låga oscillationsfrekvensen, space, 

beräknas med hjälp av Ekvation (4-1) ovan till 1.12 MHz, på samma sätt fås mark till 2.24 MHz. De 

resulterande fyrkantsvågorna visas i Figur 4.4 där kommunikationen, Tx, representeras av den gröna 

signalen. 
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Figur 4.4: Genererade fyrkantsvågor med hjälp av NOR-oscillatorer 

 

Då Tx är 0 V respektive 3.3 V skapas motsvarande oscillationsfrekvenser på 900 kHz, blå signal, och 1.8 

MHz, röd signal i Figur 4.4. De visar sig vara något lägre än de teoretiskt uträknade värdena men 

separeras fortfarande av en faktor 2. Nästa steg i sändarkretsen innefattar behandling av dessa 

fyrkantsvågor för skapandet av bärvågen. 

 

4.1.2 Bandpassfiltrering 
För att så lite störning som möjligt ska föras över på matningsledaren i form av övertoner är nu tanken 

att bandpassfiltrera fyrkantsvågorna för att extrahera deras fundamentala sinusvågor (första faktorn i 

Ekvation (3-7)). Ett bandpassfilter av andra ordningen har en överföringsfunktion beskrivet av Ekvation 

(4-3) [49]. 

 茎岫嫌岻 = −計�嫌嫌態 + �嫌 + 血頂態 (4-3) 

 

Där 嫌 är den komplexa frekvensen � ⋅ 血, 計 beskriver förstärkningen vid centerfrekvensen, 血頂, och � är 

filtrets bandbredd, �血 (-3 dB-gränser), på var sida om centerfrekvensen, se även Figur 4.5 (a) nedan. 

Eftersom endast grundfrekvensen av fyrkantsvågen eftersöks, krävs ett bandpassfilter med hög 

selektivitet, även kallat Q-värde. Q-värdet beskriver nämligen ett filters förmåga att urskilja frekvenser 

som ligger i närheten av centerfrekvensen, 血頂. Ekvation (4-4) är definitionen för ett bandpassfilters Q-

värde. 

 芸 = 血頂�  (4-4) 
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Det finns nu flera sätt att bandpassfiltrera en elektrisk signal på. Att endast använda sig av 

kaskadkopplade låg- och högpassfilter realiserade med passiva komponenter (resistorer, 

kondensatorer och spolar) begränsar Q-värdet till 0.5. Anledningen till detta är att 

överföringsfunktionen för ett kaskadkopplat filter med passiva komponenter endast har reella poler 

[50]. Ett RLC-filter kan dock skapas då högre Q-värde önskas, men problemet med passiva filter 

generellt är att de ändrar karakteristik beroende på vad som kopplas på deras in- och utgång. För att 

inte vara beroende av detta bör ett aktivt filter användas vilket kan producera en överföringsfunktion 

med komplexa konjugat. Detta realiseras enklast med hjälp av operationsförstärkare. Två andra 

fördelar med filter där operationsförstärkare ingår är att signalen kan förstärkas eller dämpas i samma 

steg där filtreringen sker samt att inga spolar behövs vid realiseringen. Induktorer blir nämligen stora 

och dyra, framförallt vid lägre frekvenser. 

 

Det finns flertalet vanliga bandpassfilter där operationsförstärkare ingår, exempelvis: Deliyannis, 

Sallen-Key eller högre ordningens Butterworth- och Chebyshevfilter [51]. Efter genomförda 

simuleringstester på olika filterdesigner samt med antalet komponenter på tanken valdes ett så kallat 

Multiple feedback band-pass filter, eller MFB. Kretsschemat för ett sådant filter visas i Figur 4.5 (b). 

 

 
(a) Bodediagram över ett bandpassfilter   (b) Kretsschema för ett MFB 

Figur 4.5: Bandpassfilter 

 

Vid design av ett MFB sätts ofta C1 = C2 = C, faktorerna i överföringsfunktionen kan nu bestämmas 

enligt Ekvation (4-5), (4-6) och (4-7) [49]. 

 計 = 迎戴に迎怠 (4-5) 

血頂 = なに講系√岫迎怠||迎態岻迎戴 
(4-6) 

� = にに講迎戴系 
(4-7) 

 

Ett MFB har egenskapen att förstärkning, centerfrekvens och Q-värde kan justeras näst intill 

oberoende av varandra med hjälp av R1, R2 och R3 respektive, vilket även framgår i de tre ekvationerna 

ovan tillsammans med Ekvation (4-4). 
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För att få en uppfattning om hur filter med olika Q-värden påverkar en fyrkantsvåg simulerades fyra 

stycken exempel som presenteras i Figur 4.6 och Figur 4.7 nedan. Periodtiden på fyrkantsvågen valdes 

till 1 µs och eftersom dess fundamentala frekvens ville erhållas konstruerades filtren med en 

centerfrekvensen på 1 MHz. Två stycken passiva filter konstruerades. Ett kaskadkopplat låg- 

högpassfilter, båda med brytfrekvens 1 MHz och ett RLC-filter. Med hjälp av en kalkylator på Internet 

räknades komponentvärdena ut för två stycken aktiva filter, ett med Q-värdet 3 och ett med 10 [52]. 

Kondensatorvärdena valdes till 100 pF för att varken få för små eller för stora resistanser, se Figur 4.6 

(a) för kretsschema och Figur 4.6 (b) för Bodediagram på filtren. 

 

 
(a) Kretsscheman     (b) Bodediagram 

Figur 4.6: Test av filter med olika Q-värden, blå: Q = 10, röd: Q = 3, cyan: RLC-filter, rosa: RC-filter 

 

En hög överföringshastighet resulterar i korta space- och mark-tider och därmed färre oscillationer av 

bärvågen per bit. För det simulerade resultatet i Figur 4.4 hinns knappt åtta perioder med för space-

frekvensen. En uppskattande simulering av filtrens responstid och självoscillationsförmåga utfördes 

genom att fem fyrkantspulser skickades genom dem. Resultatet presenteras i Figur 4.7 (a) i tidsplanet 

och Figur 4.7 (b) i frekvensplanet. Samma färger som i Figur 4.6 användes. 

 

 
(a) ovan: Tidsplanet (b) nedan: Frekvensplanet 

Figur 4.7: Resultat av filter med olika Q-värden 
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Den gröna fyrkantsvågen i Figur 4.7 (a) användes som insignal och dess frekvenskomponenter består 

av udda multipler av dess grundfrekvens, vilket kan ses i Figur 4.7 (b). De passiva filtren (cyan och rosa) 

har snabb stigtid vilket resulterar i att de har högre energi vid höga frekvenser än de aktiva filtren. Det 

kaskadkopplade filtret får även grundfrekvensen att dämpas. De blå kurvorna representerar signalen 

efter det aktiva filtret med Q-värdet 10. Som synes tar det en viss tid innan oscillationen kommer igång, 

förstärkaren får även filtret att självsvänga en tid efter insignalen har neutraliserats. Ett i detta 

sammanhang fördelaktigare filter är det aktiva med Q-värdet 3. Endast små övertonsenergier kvarstår 

samtidigt som utsignalen både ställer in sig snabbt och avtar relativt tidigt. 

 

Som redan visats i Figur 4.3 på sändarkretsen skapades två stycken MFB, ett med centerfrekvens 900 

kHz och ett med 1.8 MHz, båda med Q-värde 3. Efter en viss brytfrekvens dämpar en 

operationsförstärkare högre frekvenser mer än lägre. Desto högre gain-bandwidth product (GBW) en 

förstärkare har desto senare uppkommer detta fenomen. Eftersom denna simulering endast är ett 

testexempel sattes ett GBW på hela 1 GHz samt att ideala komponenter i övrigt valdes. Space och mark 

efter vardera bandpassfiltrering ses som blå och röd sinuslik kurva i Figur 4.8 nedan. Båda signalerna 

anslöts via en varsin kondensator till 24 V ledaren vilken visas som turkos. Den turkosa kurvan 

åskådliggör alltså moduleringens bärvåg överlagrad på matningsspänningen. För att inte störa annan 

elektronik bör matningsspänningen lågpassfiltreras innan den kopplas in till spänningsregulatorer i 

vardera ände, se rosa kurva i Figur 4.8 för ett exempel med en seriekopplad spole och en 

parallellansluten resistor. 

 

 
Figur 4.8: Bandpassfiltrerade fyrkantsvågor och matningsledarens spänning med den överlagrade informationen 

 

4.1.3 Demodulering av bärvågen 
På mottagarsidan är det första som sker att DC-komponenten av matningsspänningen spärras med 

hjälp av en tålig kondensator. Bärvågen tillsammans med övrig eventuell extraherad AC-signal går nu 

genom två parallella bandpassfilter, motsvarande de på sändarsidan. Filtreringen dämpar eventuella 

störningar utanför önskat intervall samt separerar space och mark igen, tanken är nu att jämföra deras 

signalstyrkor för att detektera vad som sändes. Ett komplett kretsschema över mottagarkretsen visas 

i Figur 4.9. Som också kan ses som ett binärt demoduleringsexempel av en frekvensmodulerad bärvåg. 
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Figur 4.9: Kretsschema för en FSK mottagarkrets 

 

Matningsledaren ansluts till höger i Figur 4.9 och efter extraherad bärvåg har bandpassfiltrerats går 

dess båda komponenter genom en varsin helvågslikriktare. Likriktaren består av två 

operationsförstärkare, två dioder och fyra resistorer vardera, till skillnad från en vanlig Graetzbrygga 

fås näst intill inget spänningsfall genom dessa likriktare. I Figur 4.10 (a) ses de bandpassfiltrerade 

signalerna och i Figur 4.10 (b) visas respektive likriktad våg, endast ett 18 µs intervall klipptes in för att 

öka överskådligheten. 

 

 
(a) Separering av space och mark   (b) Mottagna signaler efter likriktning 

Figur 4.10: Signalbehandling av mottagen FSK-modulerad bärvåg 

 

Figur 4.10 åskådliggör tydligt vilken frekvens som dominerar under givet tidsintervall, men för att 

översätta informationen till logisk data krävs ytterligare signalbehandling. Tanken med likriktningen är 

att kunna lågpassfiltrera signalerna utan att få 0 V som medelvärde och på så sätt kunna jämföra 

signalstyrkan mellan frekvenserna utan rippel. 
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Lågpassfiltret skapades av ett RC-nät med en brytfrekvens på 160 kHz, det spärrar då inte 

kommunikationen på 58 kHz (17.36 µs i periodtid) men extraherar medelvärdet av både space- och 

mark-frekvenserna. Jämförelsen mellan dessa likriktade medelvärden sker med en enkel 

komparatorkoppling och utsignalen, Rx, fås som en tidsförskjuten Tx, se Figur 4.11. Komparatorn matas 

med 0.1 och 3.2 V istället för 0 och 3.3 V endast för att enklare kunna urskilja Tx och Rx. 

 

 
Figur 4.11: Sänd- och mottagen data tillsammans med signalbehandlad överföringsinformation 

 

Konceptet beskrivet ovan fungerar alltså i simuleringen, det finns dock vissa problem. Lösningen består 

av 29 resistorer, 15 kondensatorer, 4 dioder, 7 NOR-grindar samt 9 operationsförstärkare, alltså 64 

stycken komponenter endast för enkelriktad kommunikation. Trots att flera dioder, NOR-grindar och 

operationsförstärkare kan rymmas i en kapsel skulle lösningen uppta en stor kretskortsyta och kosta 

onödigt mycket. 

 

Andra viktiga aspekter att tänka på är effektförbrukningen och beteendet vid höga frekvenser. 

Kondensatorer med låga kapacitanser och NP0 dielektrikum är näst intill ideala och resistorer i SMD 

format klarar generellt frekvenser över 10 MHz utan att bete sig induktivt. Dioder med hög 

switchfrekvens hör även till vanligheten. En quad 2-input NOR-kapsel upptar en yta på cirka 6 X 9 mm 

och förbrukar ungefär 10 mW. Det är dock operationsförstärkarna som ger upphov till de största 

begränsningarna. Desto högre GBW en förstärkare har desto högre är både dess pris och 

strömförbrukning, en typisk kapseltyp för en dubbel operationsförstärkare är SOT-26 vilken har ett 

mått på strax under 3 X 3 mm. 

 

4.2 B-FSK med VCO och PLL 
Förstudien på digital frekvensmodulering indikerade att spänningsstyrda oscillatorer ofta används i 

sammanhanget, många gånger som en delkrets i faslåsta slingor. Syftet med följande simuleringar är 

att använda detta koncept och på så sätt minska antalet komponenter från tidigare lösning samt 

undersöka hur tillförlitlig denna kommunikation blir. 

 

Framtida simuleringar gjordes även mer realistiska i den aspekten att endast en spänningskälla 

nyttjades, kabelns beteende inkluderas, separata jordpunkter används vid sändare och mottagare 

samt att endast komponenter ur E24-serien valdes [53]. 
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4.2.1 VCO som sändare 
För att vara säker på att mottagarkretsen fungerar kopierades samma koncept som för detektion av 

signalstyrka från tidigare lösningsförslag. Sändarkretsen byttes dock ut mot en VCO och endast ett 

bandpassfilter. VCO-kretsen skapar fyrkantsoscillationer på 750 kHz eller 1 MHz då dess inspänning är 

0.5 V eller 0.0 V, en spänningsdelare från 3.3 till 0.5 V konstruerades därmed. VCO:n som valdes var 

LTC6990 från Linear Technology, vilken är deras VCO med högst utfrekvens inkluderad i LTspice (2 MHz 

kan uppnås vid negativ matning) [54]. För att driva kretsarna i uppkopplingen användes två stycken 

DC/DC-omvandlare. Matningen tas från kabeln och regleras ned till 3.3 V både på pulsgivarens sida 

(3.3V_P) och på matningens sida (3.3V_M). Bandpassfiltret skapades med en -3 dB (0.707 ggr) 

dämpning vid centerfrekvensen 866 kHz, Q-värdet sattes till 3.5. Centerfrekvensen valdes till det 

geometriska medelvärdet, 血�, beskrivet av Ekvation (4-8) då 血怠 var 750 kHz och 血待 1 MHz. 

 血� = √血怠血待 (4-8) 

 

Samma överföringshastighet som tidigare, nämligen 115.2 kbit/s, valdes på grund av VCO-kretsen som 

begränsar antalet svängningar per aktiv bit. Kretsschemat för VCO-sändaren med signalstyrka som 

mottagare visas i Figur 4.12 där DC/DC-omvandlarna och ekvivalent 100 m kabel ses högst upp i 

schemat, sändaren i mitten och mottagaren längst ned, lägg även märke till nodbeteckningar för att 

följa schemat. 

 

 
Figur 4.12: Kretsschema för en VCO-sändare med signalstyrka som mottagare 
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Nedan i Figur 4.13 visas hur data sänds och filtreras som endast en signal till skillnad från två separata 

space- och mark-signaler vilket skapades med NOR-oscillatorerna. Effekten av kabeln i simuleringen 

ses i grafen ovan där sändarsignalerna jämfördes med simuleringens jordreferens (matningssidan av 

kabeln). I den nedre grafen mättes spänningsskillnaden till pulsgivarens jordreferens, Jord_P, i andra 

änden kabeln. 

 

 
Figur 4.13: Sändarsignaler mätta med olika referenser 

 

Den gröna signalen i Figur 4.13 visar sänd data, Tx, innan spänningsdelningen in till VCO:n. Blåa 

fyrkantsvågor är uppmätta svängningar ut från VCO-kretsen och den röda sinuslika kurvan fås efter 

filtrering. Lägg dock märke till att signalen förstärks (egentligen dämpas mindre) genom filtret vid 

övergången mellan space och mark. Det sker på grund av att filtrets centerfrekvens passeras och ett 

andra ordningens bandpassfilter dämpar som minst just där, se Figur 4.5 (a) för tidigare visat 

magnitudspektrum. Bärvågen överlagras nu på samma sätt som tidigare, genom en 

kopplingskondensator och ut på 24 V ledaren. 

 

Skillnaden med mottagarkretsen från tidigare är att Q-värdet på bandpassfiltren höjdes till 5 för ökad 

selektivitet och lågpassfiltrens brytfrekvens sänktes till 80 kHz för minskat rippel, vilket även resulterar 

i en längre fördröjning på mottagen Rx data. Se Figur 4.14 för simulerat mottagarresultat. 

 

 
Figur 4.14: Mottagardata på samma sätt som i Figur 4.11 
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Med denna lösning sparas 4 resistorer, 4 kondensatorer och en operationsförstärkare samt att en VCO 

används istället för 7 NOR-grindar (för enkelriktad kommunikation). Det som framförallt ville 

åstadkommas med denna metod var att ta reda på hur icke idealiteter som inkonsekventa 

spänningsnivåer, avrundade komponentvärden och en ekvivalent kabeluppkoppling påverkar 

simuleringsresultaten. Det visade sig att dessa aspekter spelade föga roll och därmed fortsattes 

utvecklingen med en effektivare mottagarkrets. 

 

4.2.2 PLL som mottagare 
I följande lösningsförslag används samma sändare som i föregående uppkoppling, skillnaden ligger i 

detekteringen som realiseras med en faslåst slinga (PLL) och en Schmittrigger. PLL:en består av en 

fasdetektor, ett lågpassfilter och en återkopplad VCO av samma typ som i sändaren. Hela 

kopplingsschemat för denna lösning visas i Figur 4.15. 

 

 
Figur 4.15: Kretsschema för en VCO-sändare och PLL-demodulation 

 

In från matningsledaren på mottagarsidan bandpassfiltreras bärvågen med det geometriska 

medelvärdet av space och mark som centerfrekvens på samma sätt som vid sändaren. 

Informationsvågen svänger efter detta runt 0 V, en komparator gör därefter om svängningarna till 

fyrkantsvågor likt de ut från VCO-kretsen. Fasdetektorn används till att jämföra insignalens 

fasförhållande med den återkopplade VCO-kretsen och består av två stycken D-vippor och en AND-

grind, just en sådan konstellation kallas phase/frequency detector, PFD. Fasdetektorns utsignaler är 

pulser av rektangulär form (inte 50 % pulskvot) och motsvarar vilken fas av de båda insignalerna som 

uppkommer före den andra. Se Figur 4.16 för simuleringsresultat av dessa fenomen. 
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Figur 4.16: Simuleringsresultat av fasdetektorn 

 

I den översta grafen ses skickad data, Tx_P, som grön våg, den blå visar mottagen bärvåg, förskjuten 

cirka 5 µs på grund av fördröjningstider i filtren. I graf två och tre visas insignalerna till fasdetektorn 

vilka är bärvågen efter komparatorn, kallad Ref, (referenssignalen) och utsignalen från VCO:n på 

mottagarsidan Feedback. Under den tiden då referenssignalen kommer före Feedback blir Upp hög 

(fjärde grafen) och då Feedback ligger före Ref aktiveras Ned (femte grafen). Eftersom Upp och Ned 

består av samma information, endast omvänd, används endast Ned i följande signalbehandlingssteg. 

Ned-pulsen lågpassfiltreras för att extrahera spänningens medelvärde och sedan återkopplas till 

VCO:n. VCO:n kommer nu försöka ställa in sig till att svänga i samma frekvens som bärvågen vilket 

betyder att dess inspänning justeras till samma nivå som inspänningen till sändar-VCO:n. Då bärvågen 

ändrar frekvens (i detta fall mellan 750 kHz och 1 MHz) ändras alltså spänningen till den återkopplade 

VCO-kretsen (0.5 V och 0.0 V i saturerat läge). En Schmittrigger aktiv inom detta område skapades 

därmed för att tolka återkopplingsspänningen till logisk data. För att inte få dubbelomslag och för att 

erhålla en relativt lika lång hög- och lågtid konstruerades en inverterad Schmittrigger med en hysteres 

på omkring 100 mV [55]. Efter flertalet parametersvepssimuleringar av lågpassfiltrets koefficienter 

tillsammans med Schmittriggerns tröskelspänningsnivåer bestämdes det för ett filter med en 

brytfrekvens på 41 kHz, en låg tröskelspänning på 0.2 V och en hög tröskelspänning på 0.3 V. I Figur 

4.17 visas simuleringsresultatet för hela uppkopplingen. 

 

 
Figur 4.17: Mottagen data då en PLL användes till demodulation 

 

I Figur 4.17 representeras, som tidigare, den gröna kurvan av skickad data (Tx_P), dock med annan 

tidsaxel än i Figur 4.16. Den rosa visar filtrerad Ned-signal, vilken både ansluts till VCO-återkopplingen 

och Schmittriggern. Cyan signal är mottagen data, Rx_M, vilken uppkommer både tidsförskjuten cirka 

6 µs och inverterad i jämförelse med Tx_P. 
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Kommunikationen fungerar utan bitfel även då långsammare överföringshastighet eller längre 

simuleringstider testas. Antalet komponenter för enkelriktad kommunikation har nu reducerats till 34 

stycken, varav 16 resistorer, 9 kondensatorer, 4 operationsförstärkare, 2 VCO-kretsar, 2 D-vippor och 

en AND-grind. Värt att tillägga är dock att det finns färdiga integrerade PLL-kretsar att köpa vilka har 

separata in- och utgångar på VCO:n, de behövs alltså inte återkopplas, exempelvis CD74HC4046A [56]. 

Utifrån syftet sett kan dessa resultat anses godtagbara. Sanningen är dock att åtskilliga tester utfördes 

av komponentvärden framförallt på lågpassfiltret och Schmittriggern. Det visade sig även att 

demodulatorn var känslig för störningar eftersom minsta lilla signal som tar sig igenom filtret stör fasen 

på bärvågen vilket resulterar i att PLL-kretsen inte hinner ställa in sig innan nästa logiska signal ska 

detekteras. Schmittriggern jobbar även runt bestämda spänningar vilket gör att en offsetstörning åt 

något håll kan resultera i att triggern slår om när den inte ska. Om Upp filtrerades och sedan jämförs 

med Ned av en komparator med hög hysteres skulle en eventuell offsetstörning kunna elimineras. 

Problemet med insvängningstiden kan lösas med en högre bärvågsfrekvens eller långsammare 

överföringshastighet vilket är motsatsen till vad som eftersöks. På grund av dessa osäkerheter, att 

lösningen fortfarande består av relativt många komponenter men framförallt att ett nytt förslag 

tänktes ut utfördes endast ett fåtal tester på en PLL-krets från Texas Instruments [57]. I Appendix C 

visas några mätresultat från detta. 

 

4.3 Överföring direkt från FPGA-kretsen 
Klockan som driver FPGA:n i en XHI 801 givare är på 200 MHz. Det är därmed möjligt att skapa 

utsignaler och detektera insignaler som svänger upp mot 100 MHz enligt Nyquist-Shannons 

samplingsteorem [58]. Om ett eget protokoll skrivs och programmeras i VHDL/Linux där de logiska 

bitarna motsvarar två olika frekvenser kan både den oscillationsskapande delen och delar av 

detektornätet plockas bort ur tidigare lösningar. Utsignalen från FPGA-kretsen förstärks alltså direkt 

ut på matningsledaren och bärvågens frekvens kan direkt analyseras på mottagarsidan. Det skulle 

reducera antalet fysiska komponenter och resultera i en kompaktare lösning. Mer programmering 

behövs dock för att realisera idén. Eftersom det ingår färre analoga komponenter i denna lösning 

valdes det att höja överföringshastigheten till 1 Mbit/s, de analoga stegen är nämligen de kritiska 

momenten när det kommer till både pris och störningskänslighet. Bärvågen ändrar alltså 

oscillationsfrekvens som snabbast en gång per mikrosekund. Frekvensen genererad av FPGA:n måste 

därmed ligga över 1 MHz. Desto högre bärfrekvens som används desto mer dämpas den i kabeln vid 

överföring. På grund av detta och att flera perioder per bit ger mindre risk för fel valdes frekvenserna 

till 8 respektive 10 MHz. Det finns även keramiska resonatorer för dessa frekvenser om 

implementation av ett högselektivt bandpassfilter önskas. Eftersom både insvängningstiden och 

urladdningstiden för ett filter är direkt proportionella mot Q-värdet blir ett högselektivt filter i sin natur 

långsammare [59]. Om keramiska resonatorer används bör alltså inte någon form av 

frekvensmodulering användas, ett bättre alternativ är i så fall PSK vilket även Yamar SIG60 utnyttjar. 
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4.3.1 Grundläggande simuleringsidé 
Den första simuleringen i detta underkapitel utfördes i synnerhet som ett test av grundkonceptet. För 

att simulera FSK-modulerade fyrkantsvågor ut från FPGA-kretsen användes två pulsgeneratorer på 8 

och 10 MHz samt en tredje pulsgenerator som modellerar själva datainformationen. Ett logiknät ser 

sedan till att endast en av dessa genererade frekvenspulser skickas ut till vidare elektronik. I Figur 4.18 

visas kretsschemat för hur en FSK-modulerad signal kan skapas i LTspice tillsammans med en drivkrets. 

 

 
Figur 4.18: Sändarkrets för överföring direkt från FPGA-kretsen 

 

Tx, Space och Mark från Figur 4.18 visas nedan i grönt, blått och rött i Figur 4.19 som funktion av tiden. 

Noden Fran_FPGA fås efter en OR-grind och är den egentliga signalen för FPGA:n att skapa vid en 

framtida implementation. 

 

 
Figur 4.19: Skapandet av en B-FSK-signal i LTspice 

 

För att få över oscillationerna i kabeln krävs en drivkrets som tål störningar på utporten, orkar skicka 

ström med kapacitiv last och hinner med att ändra polarisation snabbare än insignalens periodtid. För 

att göra simuleringen mer verklig valdes en förstärkare från företagets komponentlista vilken 

innehåller alla komponenter som används i produktion. Endast en hittades dock med ovannämnda 

specifikationer nämligen differentialförstärkaren AD8131 [60]. Förstärkaren har en GBW på 350 MHz, 

en slew rate på 1200 V/µs samt att Analog Devices erbjuder en modell införbar i LTspice. 
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Operationsförstärkare matas vanligtvis både med positiv och negativ spänning, AD8131 kan dock vid 

behov matas enbart med positiv spänning genom att koppla 0 V på den negativa matningsporten. 

Detta är av intresse eftersom införandet av negativa spänningar är något som helst inte eftertraktas. 

Genom att skapa en virtuell jordpunkt, positionerad mellan 0 V och den positiva inspänningen, kan 

utsignalen svänga kring denna [61]. Majoriteten av all elektronik drivs med 3.3 V i pulsgivarna, på grund 

av detta valdes den virtuella jordpunkten till 1.65 V vilket är hälften av denna matningsspänning. För 

att avskilja FPGA-kretsen från matningsledaren och på så sätt skydda den från viss EMC-störning 

återkopplades inte drivkretsen. Inget filter skapades alltså, istället skickades bärvågen i fyrkantsform 

direkt ut på matningsledaren spänningssatt med 9 V, se Figur 4.20. 

 

 
Figur 4.20: Skapad FSK-signal (rosa), efter drivkrets (cyan), överlagrad bärvåg (blå) 

 

Vid eventuella störningar inducerade på matningsledaren behövs filter skapas på mottagarsidan. Ett 

MFB med förstärkning 0 dB vid centerfrekvensen 8.94 MHz (geometriskt medelvärde mellan 8 – 10 

MHz) skapades, brytfrekvenserna valdes även till 8 respektive 10 MHz vilket ledde till ett Q-värde på 

4.5. Kapacitansen sattes till 33 pF vilket gav ett R2 på ヶヲ Ω. På grund av den finita GBW förstärkaren 

har sjönk centerfrekvensen till 7.5 MHz då en frekvensanalys gjordes på filtret. Centerfrekvensen 

höjdes till 9 MHz genom att R2 sattes till ンヶ Ω, vilket är ett standardmotstånd i E24-serien. R1 och R2 

valdes till sina närmaste resistorvärden i samma serie utan att karaktäristiken på filtrets Bodediagram 

ändrades nämnvärt. Figur 4.21 (a) visar kretsschema för uppkopplingen på mottagarsidan. 

 

 
(a) Kretsschema mottagare    (b) Signaler på mottagarsidan 

Figur 4.21: Mottagarkrets för överföring direkt från FPGA-kretsen 
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Den intelligenta tolkningskretsen på mottagarsidan kommer endast jobba med nollor och ettor och 

därför bör den analoga signalen efter filtret konverteras tillbaka till en fyrkantsvåg. Den filtrerade, 

sinuslika, signalen har en offset på 1.65 V, vilken ses som röd kurva i Figur 4.21 (b), på grund av den 

introducerade virtuella jordpunkten. En komparator som jämför en konstant spänningsnivå på 1.65 V 

med den sinuslika signalen infördes. På det sättet skapades en fyrkantsvåg med samma periodtider 

som den skickade vågen från sändaren, se grå signal i Figur 4.21 (b). 

 

4.3.2 Filtertest på AD8132 
Den grundläggande idén för överföringen kopplades upp utan komparatorn, alltså de båda AD8132 

förstärkarna med tillhörande komponenter (kondensatorer och resistorer i SMD 0603 format). 

Matningen på 3.3 V togs från ett spänningsaggregat och med två ヵヶ kΩ resistorer skapades 1.65 V 

nivån som anslöts till varje förstärkares icke inverterande ingång. Figur 4.22 (a) visar en bild tagen på 

den fysiskt uppkopplade exempelkretsen. Fyrkantsvågen in till drivkretsen skapades av en 

funktionsgenerator vilken mättes tillsammans med ledaren mellan kretsarna och utsignalen från filtret 

av ett oscilloskop, se Figur 4.22 (b). 

 

 
(a) Uppkoppling av en drivkrets och ett MFB med AD8132  (b) Oscilloskopsmätning på exempelkretsen 

Figur 4.22: 8 – 10 MHz test på AD8132 

 

Den andra proben i oscilloskopsmätningen (blå) visar att drivkretsen inte hinner med att driva 

fyrkantsvågen utan att förvränga den. Signalen efter filtret (tredje proben) har en offset på 1.65 V men 

svänger trots att ledaren mellan kretsarna tas bort, drivkretsens matningsspänning oscillerar nämligen 

och överför störningen till den andra porten på spänningsaggregatet som är ansluten till 

filterförsärkaren. 

 

Endast filtret testades genom att en sinusspänning med topp till topp-värde på 3.3 V kopplades till 

ingången. In- och utsignalens amplitud mättes och mätvärdena skrevs in i Matlab tillsammans med 

komponentvärden för uträknat och simulerat filter. Kvoten togs sedan mellan ut- och insignalen som 

en funktion av frekvensen för att få magnituden av överföringsfunktionen, se Appendix B för hela 

Matlabkoden. Graferna som ritades upp presenteras i Figur 4.23. 
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Figur 4.23: Uträknat och uppmätt bandpassfilter med AD8132 

 

På grund av att förstärkaren inte är ideal behövdes både R1 och R2 sänkas för att få simulerat resultat 

att överensstämma med det uträknade. Uppmätt överföringsfunktion, nedersta grafen visad i blått i 

Figur 4.23, överensstämmer inte alls med det simulerade utan dämpar omkring 18 gånger (25 dB) mer 

samt att centerfrekvensen ligger 5 MHz lägre. Nya värden på filtret testades och resultatet ses som 

den gröna grafen i Figur 4.23. Topparna på 13 och 22 MHz beror troligen på att kondensatorernas 

värden i filtret sänktes så lågt att de interfererar med parasitiska kapacitanser i ledare och 

inkapacitansen till AD8132 som ligger på 1 pF. 

 

I föregående uppkoppling var R2 ansluten till jord/0 V likt tidigare, det fungerar i ideala fall men i 

verkligheten trycker detta ner insignalen och resulterar i en hög dämpning. Vid endast positiv matning 

bör resistorn anslutas till en stabil virtuell jordpunkt med samma nivå som den icke inverterande 

ingången på operationsförstärkaren. I Figur 4.24 visas skillnaden mellan de båda fallen för ett MFB. 

 

 
(a) Positiv och negativ matning   (b) Endast positiv matning med virtuell jord 

Figur 4.24: Olika MFB konfigurationer 

 

4.3.3 Komponenter från Linear Technology 
På grund av att varken drivkretsen eller filtret fungerade som i simuleringen bestämdes det för att 

rådfråga en FAE från Linear Technology. Tidigare problem samt syftet med kretsarna beskrevs och med 

hjälp av hans rekommendationer togs tre nya komponenter fram. Komponenterna beställdes 

tillsammans med ett samplingskit innehållande spänningsreferenser, adapterkort och relevanta 

förstärkare. Komponenterna som beställdes var: 
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1. LT1816, två operationsförstärkare i en kapsel. Förstärkaren har ett högt GBW och en hög slew 

rate samt är specificerad för filtertillverkning [62]. 

 

2. LT6210, en snabb, ställbart kraftig och EMC tålig drivkrets [63]. 

 

3. LTC6752, en komparator för höga hastigheter och med inbyggd hysteres [64]. 

 

En verifiering av operationsförstärkaren LT1816 utfördes genom att ett MFB kopplades upp med -6 dB 

magnitud vid centerfrekvensen 9 MHz. En spänningsdelning ned från 3.3 V med höga resistansvärden 

skulle resultera i att den virtuella referensnivån svänger i takt med insignalen. För att minimera detta 

oönskade fenomen valdes R2 till ヱヰヰ Ω, vilket är en relativt hög resistans för ett MFB vid frekvenser i 

närheten av 10 MHz. Handlingen medförde ett Q-värde på 2 och därmed även en snabbare respons på 

filtret. Trots detta skulle resistorer i storleksordningen 10 – ヵヰ Ω behövas för spänningsdelaren vilket 

hade resulterat i en konstant effektförbrukning på 110 – 540 mW, alltså inte att tänka på. För att skapa 

den konstanta spänningsreferensen någonstans mellan 0 V och 3.3 V användes en krets från 

samplingskitet vars utspänning låg på 2.048 V [65]. Med en sinusspänning på 1 V topp till topp utfördes 

två frekvenssvep på filtret: Ett då operationsförstärkaren endast matades med en positiv 3.3 V 

spänning och ett då den även matades med -3.3 V som i Figur 4.24 (b) respektive (a). Bodediagram för 

uträknat och uppmätta filter visas i Figur 4.25 och fullständig mätdata med beräkningar i Matlab 

presenteras i Appendix B. 

 

 
Figur 4.25: Bodediagram över två MFB skapade med LT1816 tillsammans med teoretiskt filter 

 

Filterdynamiken för de uppkopplade experimenten följer nu det uträknade exemplet, speciellt vid 

både positiv och negativ matning då en stabil jordpunkt är ansluten och rail to rail-karaktäristik kan 

uppnås (då utspänningen ligger inom några millivolt av matningsspänningen). En 6.6 V 

spänningsdifferens ger även förstärkaren mer kraft än endast 3.3 V. På grund av önskat resultat vid 

experimentet byttes resterande komponenter ut mot de tre nya och ett kretsschema visat i Figur 4.26 

kopplades upp. 
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Figur 4.26: Kretsschema för överföring direkt från FPGA-kretsen med komponenter från Linear Technology 

 

Drivströmmen för kretsen LT6210 sattes till 3 mA av en valbar resistor på ヱヰ kΩ. Drivkretsen kopplades 

även som en 1 ggr förstärkare eftersom det endast är drivkraften och EMC-skyddet som är av intresse 

för denna komponent. Vid mottagarsidan används ett liknande bandpassfilter, med Q-värde 2, för att 

filtrera bort störningar utanför överföringsfrekvensområdet. Förstärkningen valdes till 0 dB och dess 

offset lades på 1.25 V med hjälp av en liknande spänningsreferens som den nämnd tidigare. 

Spänningsreferensens nivå tillsammans med den sinuslika signalen ut från mottagarfiltret skickades in 

i komparatorn LTC6752 för att återskapa ursprunglig fyrkantsvåg. I simuleringen fungerade detta som 

tidigare och i Figur 4.27 visas i blått: Signalen ut från sändarens bandpassfilter med en offset på 2.048 

V och i rött: Signalen ut från mottagarens bandpassfilter med en offset på 1.25 V. 

 

 
Figur 4.27: Simuleringsresultat av överföring från FPGA-kretsen med komponenter från Linear Technology 
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Ett problem relaterat till bärvågsfrekvensen har dock blivit mera påtaglig, nämligen att högre 

frekvenser har en större förmåga att överföras mellan ledarna i kabeln. Då Mätningar på en lång 

installationskabel utfördes åskådliggjordes att drygt 10 dB av en frekvens på 9 MHz dämpas i den 100 

m långa kabeln (Figur 3.2). 10 dB motsvarar drygt 3 ggr vilket kan urskiljas av amplitudskillnaden mellan 

blå och röd kurva i Figur 4.27. Problemet är dock inte att signalen dämpas, utan att energin som 

försvinner uppkommer på närliggande ledare. Cyan i Figur 4.27 är nämligen spänningsreferensen på 

mottagarsidan, märkt \/ i kretsschemat, vilken har näst intill lika hög amplitud som mottagen bärvåg. 

Spänningsskillnaden som jämförs av komparatorn visas som rosa i simuleringsresultatet och har en 

påtagligt lägre amplitud än mottagen bärvåg. 

 

Samtliga 24 komponenter från kretsschemat i Figur 4.26 kopplades nu upp på passande adapterkort 

för genomföring av tester. Komponenterna bestod av två spänningsreferenser, två 

operationsförstärkare, en drivkrets, en komparator samt 8 resistorer och 10 kondensatorer i SMD 0402 

format (1.0 X 0.5 mm). Uppkopplingen med relevanta noder utskrivna visas i Figur 4.28. 

 

 
Figur 4.28: Verifierande uppkoppling av direktöverföring från FPGA-kretsen med komponenter från Linear Technology 

 

Kopplingen mellan sändar- och mottagarkrets anslöts med den 100 m långa installationskabeln som 

även spänningssattes på 24 V. Matningsspänningarna till kretsarna på 3.3 V togs från tidigare använda 

FTDI-chip kopplade till två olika datorer för att skilja jordpotentialen åt, allt för att efterlikna ett så 

verkligt scenario som möjligt. Uppmätt resultat visas nedan i Figur 4.29 där den övre kurvan i gult 

representerar en 8 MHz fyrkantsvåg skapad av funktionsgeneratorn, mittersta kurvan i blått 

representerar bärvågen på kabeln och rosa våg utsignalen från komparatorn. 
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Figur 4.29: Mätning på överföring från FPGA-kretsen med Linear Technology komponenter 

 

Mätningarna som gjordes med separerade jordpunkter fungerar som i simuleringen. Fina sinusvågor 

med frekvens mellan 8 och 10 MHz förs över matningsledaren med ett topp till topp värde i närheten 

av 700 mV och en fyrkantsvåg med näst intill 50 % pulskvot skapas. Då mätningsproben anslöts på 

komparatorns utgång uppkom de små oscillationerna på bärvågens blåa signal. Uppkopplingen 

innehåller många och långa jordslingor samt onödigt långa ledare mellan kretsarna vilket leder till 

inducerade spänningar. Stig- och falltiden på komparatorn är även så pass kort (< 2 ns) att signalen 

överhörs innan oscilloskopets termineringar hinner dämpa fenomenet. Då endast bärvågen mättes 

försvann nämligen störningarna. 

 

Godtyckligt protokoll kan nu alltså skrivas på sändarsidan och en demodulering med tolkning göras på 

mottagarsidan. Den analoga kopplingen däremellan sköts av kretsen visad i Figur 4.26 och Figur 4.28. 

 

4.4 Bortfiltrering av högfrekvensöverhörning 
Pulsgivaren får sin referenspunkt, 0 V, genom installationskabeln. På grund av den låga impedansen 

mellan ledarna vid höga frekvenser kommer den överlagrade bärvågen uppstå på närliggande ledare, 

där bland 0 V. Då spänningsskillnaden mäts mellan +E och 0 V kommer givetvis DC-komponenten vara 

densamma som tidigare. AC-komponenten däremot, kommer vara låg vid höga frekvenser då bärvågen 

uppkommer i samma fasläge och med nästan lika hög amplitud på ledarna efter 100 m. För att kunna 

urskilja den överlagrade bärvågen bör störningen inducerad på 0 V ledaren elimineras. På pulsgivaren 

finns en avkopplingsplint kopplad till höljet. Tanken med denna är att ansluta en kondensator mellan 

plinten och 0 V för att eliminera strömspikar. Ett par tester gjordes med kondensatorer mellan 10 nF 

och 1 µF utan att någon större skillnad märktes. Högre kapacitanser resulterar i att spänningen 

kondensatorn tål sjunker samt dess storlek ökar och blir otymplig [66]. Ett bättre förslag vore att 

seriekoppla en spole på 0 V ledaren innan referensen ansluts till övrig elektronik. Spolar är strömtröga 

och en tillräckligt hög induktans skulle dämpa störningen på ledaren och jämna ut referenspotentialen. 
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Efter rådfrågning av komponenttillverkaren och återförsäljaren Würth Elektronik rekommenderades 

det att använda sig av spolar kallade ferriter [67]. De kallas ferriter på grund av spolens kärna vilken 

består av en slags keramik samt både ferromagnetiskt och ferrimagnetiska material [68]. Ferriter 

används ofta som så kallade chokes, eller drosslar på svenska, de låter låga frekvenser passera och 

spärrar signaler över ferritens självresonansfrekvens genom att göra om energin till värme. Sex stycken 

exemplar av spolar att göra tester på, både som filter och störningsdämpning, beställdes av Würth. 

 

För att specificera en ferrits självresonansfrekvens mäts vanligtvis dess impedans som funktion av 

frekvensen. För att slippa mäta både ström och spänning gjordes en dämpningsmätning istället. 

Frekvensen sveptes mellan 100 kHz och 25 MHz på tre olika ferriter med induktansen 47 µH, 100 µH 

och 1000 µH [69] [70] [71]. Se Figur 4.30 för en dämpningskurva på ovan nämnda mätning och i 

Appendix B presenteras tillhörande Matlabkod och mätvärden. 

 

 
Figur 4.30: Självresonanstest på tre olika ferriter 

 

Störningsfrekvenserna som vill dämpas bort är 8 – 10 MHz. Som synes har 100 µH ferriten redan haft 

sin självresonans då och dämpar cirka 15 dB, en större induktans resulterar i en större och dyrare 

komponent, men 47 µH ferriten är fortfarande på väg mot dess resonansfrekvens vid frekvensen på 

bärvågen. 100 µH ferriten däremot vars självresonansfrekvens enligt databladet är 8 MHz dämpar 

mycket bra mellan 8 – 10 MHz och valdes därför till att göra vidare tester på. 

 

Bärvågen skapades som tidigare med Linerars komponenter och överlagrades på en spänningssatt 

kabel, frekvensen valdes till 8 MHz. AC-komponenterna mättes sedan på tre ställen: Mellan 

matningsledaren och jord, mellan +E och 0 V efter kabeln samt mellan +E och 0 V efter ferriten på 100 

µH. Se Figur 4.31. 
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(a) ovan: Mätpunkternas förhållanden  (b) nedan: Oscilloskopsresultat 

Figur 4.31: Mätning med och utan avstörningsferrit 

 

Som den mittersta kurvan, blå i Figur 4.31, visar blir skillnaden mellan +E och 0 V näst intill obefintlig 

på grund av överhörningen mellan ledarna i kabeln. Efter en jämn potential skapats på 0 V ledaren 

med hjälp av ferriten kan bärvågen åter urskiljas. Den låga amplituden på 50 mV var dock tillräcklig för 

att återskapa fyrkantsvågen av komparatorn vilken har en inbyggd hysteres på 5 mV. Två problem med 

ferriten i fråga är att den har hög serieresistans, Β Ω, och låg strömtålighet, 110 mA. En så låg 

serieresistans som möjligt önskas då det minskar spänningsfallet och förlusteffekten i ferriten. Som 

tidigare nämnt ska även pulsgivaren helst dimensioneras till 1 A vilket skulle utesluta att ansluta den 

testade ferriten till samtlig elektronik. En egen ö bestående av sändar- och mottagarkrets är dock 

möjlig att skapa vid behov. 

 

I Appendix B presenteras utökade experiment på RLC-filter samt en mätserie på en keramisk resonator. 

Vidare i Appendix C utförs ett avstörningsförsök av bärvåg inducerad på inkrementalsignalsledaren. 

Experimenten sammanfattas i att RLC-filtren fungerar likt de aktiva MFB-konstellationerna vilket även 

stämde överens med simulerat resultat då komponenter från Würth har implementerats i LTspice. 

Avstörning från inkrementalpulser fungerade mindre bra och det kan konstateras att en så låg amplitud 

som möjligt av den skapade bärvågen bör överlagras på DC-ledaren. 
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5 Resultat 
Som resultat presenteras jämförelser mellan den slutgiltiga egna lösningen, Yamar SIG60 som från 

syftet sett uppfyller kraven samt den lösning som hade undersökts grundligare om 

examinationsarbetet var mer omfattande, nämligen MAX2982 tillsammans med MAX2981-kretsarna. 

Metoderna jämförs i överföringshastighet, kostnad, antagen storlek på kretskort och 

implementationsmöjlighet. En varsin exempeluppkoppling visas för vardera metod, där storleken på 

kretsarna kan urskiljas, kopplingen visar ena sidan av installationskabeln och en motsvarande 

uppkoppling behövs alltså på den andra sidan. Komponentvärden och exempel på ledningsdragningar 

visas för den egna lösningen och för Yamar SIG60, MAX-kretsarnas kringkomponenter är inte helt 

kända så schemat är mer en storleksindikering. 

 

I Appendix D listas de nuvarande kretsarna med tillhörande komponenter och kontakter för att 

upprätthålla Ethernetkommunikationen. Uppskattad kretskortsyta för detta är ungefär 600 mm² (25 X 

25 mm²) fördelat på de båda kretskorten, det är framförallt de tre 6-poliga kontakterna som tar plats, 

två av dem är till för bandkabelkopplingen mellan kretskorten och den tredje används som 

anslutningspunkt av Ethernetkontakten. 

 

5.1 Egen lösning 
Slutgiltig egen lösning beskrivs i 4.3 Överföring direkt från FPGA-kretsen tillsammans med 

bortfiltreringen av högfrekvensöverhörning. Då kretsschemat ritas med komponenter i verklig storlek 

fås ett resultat presenterat i Figur 5.1, kondensatorer och resistorer motsvaras ungefär av 0402 storlek. 

På grund av den realistiska storleken kan kretsschemat alltså även ses som en enkel layout (referensen 

på 5 mm visas längst ned i figuren). 

 

 
Figur 5.1: Kretsschema/layout för den egna lösningen 
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Storleken för uppkopplingen i pulsgivaren blir cirka 10 X 15 mm, plus lite extra för en relativt stor 

induktor/ferrit. På matningssidan behövs utöver komponenter i Figur 5.1 en 3.3 V DC/DC-omvandlare, 

en speglad FPGA-krets för tolkning och sändning av data och tillhörande Ethernetkretsar likt nuvarande 

lösning integrerad i pulsgivaren. Storleken på detta uppskattas till omkring 30 X 30 mm. 

 

Innefattande komponenter och pris presenteras i Appendix D. Hastigheten för kommunikationen beror 

på vilken modulationsteknik som används i FPGA-kretsen, önskat är att en form av fasmodulering 

utnyttjas vilket underlättar filtrering av bärvågen. Med en bärvågsfrekvens på 10 MHz bör data på 

ledaren kunna föras över i 1 Mbit/s, kommunikationen kan dock endast upprätthållas åt ett håll i taget 

(halv-duplex). Att implementera lösningen kräver endast att skriva ett protokoll till FPGA-kretsen som 

gör om data till oscillationer och även tolkar detta. 

 

5.2 Yamar SIG60 
Yamar erbjuder en mer kompakt lösning än det egna alternativet, tillhörande BAS70-04 dioder (SOT-

23) resulterar dock i att pulsgivarsidans exempeluppkopplingsyta uppskattas till knappt 10 X 15 mm 

vilket presenteras i Figur 5.2. Sex stycken ledare rekommenderas att kopplas mellan 

databehandlingskretsen och SIG60-kretsen, ett effektsparläge kan nämligen aktiveras vid behov.  

 

 
Figur 5.2: Kretsschema/layout för överlagrad kommunikation med Yamar SIG60 

 

Implementeringen är även relativt simpel då kretsen översätter från och till UART. I matningsänden 

eftersöks en mikrokontroller som är UART/Ethernet-kompatibel, exempelvis ARM Cortex M3 LPC1758 

som kapslas med en 80 pinnars LQFP och säljs till styckpriset av $5.8 vid köp av 1000 stycken [72] [73]. 

I jämförelse med den UBGA kapslade 256 pinnars FPGA-kretsen skulle detta inte spara någon plats (14 

X 14 mm) men cirka $11.7 i pris. Som tidigare nämnt begränsas överföringshastigheten av SIG60-

kretsen till halv-duplex 115.2 kbit/s, vilket är dess största nackdel. 
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5.3 Maxim Integrated 
Lösningen som tar störst plats, kräver förprogrammering och består av ett osäkert antal 

kringkomponenter men erbjuder den högsta fysiska bithastigheten på 14 Mbit/s är MAX2982 

tillsammans med MAX2981. Trots osäkerheterna kvarstår faktumet att detta är lösningen som 

erbjuder endast ett systemchip (SoC), tillsammans med en AFE, för överlagrad nätverkskommunikation 

testad i industrimiljöer. Maxim erbjuder även datablad och testkretsar vilket inte har hittats direkt från 

en tillverkare någon annan stans, det pushades dock inte för att få tag på dessa. 

 

I Figur 5.3 visas utseendet och storleken på kretsarna från Maxim Integrated i förhållande till samma 5 

mm referens som ovan. Det rekommenderade högpassfiltret och 1:1 transformatorn är även utritade. 

 

 
Figur 5.3: Kretsschema för Ethernet över matningsledare med Maxim Integrated kretsar (HomePlug 1.0) 

 

I pulsgivaren är alternativet att få plats med uppkopplingen på det mindre kretskortet under 

toppkåpan där kontakterna ansluts, se Figur 1.1. Problemet är dock att fler än 15 ledare behövs 

anslutas mellan MAX2982 och ned till FPGA-kretsen på huvudkortet, det skulle resultera i en större 

om-CAD av huvudkortet då inga stora ytor för närvarande finns. Ethernet PHY-kretsen behövs endast 

i matningsänden, där behövs även en kontroller som styr MAX2982-kretsen och har ett 

Ethernetgränssnitt, exempelvis ARM Cortex M3 LPC1758 som rekommenderades för SIG60-kretsen. 
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5.4 Slutgiltig jämförelse 
Den stora kostnaden för nuvarande flerkabellösning är som tidigare nämnt att installera de extra 

kablarna. Nyttan hos kunden blir störst då kablarna är anslutna i samma elskåp och då det är relativt 

långt till detta. Kostnaden för lösningen då kommunikationen överlagras ligger framförallt i den extra 

FPGA-kretsen som kan behövas, men även i boxen som måste tillverkas och anslutas i ett elskåp 

tillsammans med de extra kontakterna som behövs. En överblicksbild på jämförelsen mellan de båda 

alternativen presenteras i Figur 5.4. 

 

 
Figur 5.4: Jämförelse mellan nuvarande lösning och en lösning med överlagrad kommunikation 

 

Boxen som behövs för separering och sammanslagning av signaler kräver på grund av M23-

kontakterna en bredd på 30 mm. I elskåpet ansluts ofta moduler i standardiserade DIN-skenor som är 

35 mm höga, höjden på boxen bör därmed överstiga 60 mm för mekanisk stabilitet, alternativt kan ett 

separat DIN-fäste monteras på boxen. Detta lämnar djupet att fastställas, det kan uppskattas till en 

nödvändig storlek på 50 mm för utrymme åt anslutningar till kontakter på insidan, behändighet och 

plats för framtida extrafunktioner. Eftersom ingen hög IP-klassning behövs i det redan förseglade 

elskåpet kan, enligt rådfrågad mekanikingenjör, boxen tillverkas till ett pris av cirka $5. 

 

Slutgiltig jämförelse mellan lösningarna presenteras i Tabell 5-1 där en grov prisuppskattning gjorts, se 

Appendix D. Eftersom platsen i pulsgivaren är begränsad har även en uppskattning på kretskortsyta 

utförts. Priserna och ytstorlekarna som visas i tabellen innehåller alla komponenter som krävs för 

upprätthållning av Ethernet-kommunikation i elskåpet då alla gemensamma komponenter för de fyra 

lösningarna är borträknade. Vad gällande datahastigheten kan det konstateras att det är svårt att 

uppnå nuvarande Ethernet-standard som varit under utveckling sedan 1983 [74]. 
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Tabell 5-1: Slutgiltig jämförelse mellan nuvarande metod och de tre förslagen 

 Uppskattad 

kostnad 

Ungefärlig 

plats, 

huvudkort 

Ungefärlig 

plats, kretskort 

under lock 

Data-

hastighet 

Implementationsmöjlighet 

Nuvarande 

Ethernet 

med kabel 

$200 
(för 100 m) 

250 mm² 350 mm² 

10/100 

Mbit/s 

minus 
TCP/IP 

Redan en produkt 

Egen 

lösning 
$60 200 mm² - 1 Mbit/s 

Tolkningsprotokoll i FPGA:n 
krävs 

Yamar 

SIG60 
$30 150 mm² - 

115.2 
Kbit/s 

UART och Ethernet med en ny 
mikrokontroller 

Maxim 

Integrated-

kretsar 

$100 
Endast 
kontaktering 
150 mm² 

600 mm² + 
kontaktering 150 
mm² 

6 Mbit/s 
Förstudie krävs innefattande 
pinanslutningar och 
programmering 

 

  



58 
 

6 Diskussion och slutsats 
När exjobbet inleddes gjordes det med tron om att hitta en integrerad krets som tolkar 

Ethernetinformation och för över den på matningsledaren, både på grund av att befintliga elnäts-LAN-

ﾏoduler e┝isterar oIh folk soﾏ sade ざdet fiﾐﾐs ┗äl kretsar soﾏ löser detざ ふiﾐgeﾐ kuﾐde doIk komma 

med exempel). Hoppet var sedan att hitta den som var bäst anpassad, vilket även har gjorts, och sedan 

lyckas implementera denna. Det visade sig dock att kretsarna som behandlar detta endast tillverkades 

av stora halvledarkonstruktörer, exempelvis Qualcomm, Marvell och Maxim Integrated, vilket gör det 

i princip omöjligt att få tag på produkterna om man inte kan påstå att ett mycket stort antal kommer 

beställas. Eftersom Ethernet är ett relativt komplicerat protokoll och det inte nödvändigtvis behövdes 

skapas i pulsgivaren studerades själva överlagringen med modulation och demodulation mer ingående 

efter detta. Det finns tre primära former av modulationstekniker: amplitudmodulering, fasmodulering 

och frekvensmodulering. Alla specifika tekniker är en utvecklad eller kombinerad form av dessa tre. 

Den digitala formen av amplitudmodulation, ASK, är enkel att implementera men används mycket 

sällan vid höga kommunikationshastigheter/korta informationspulser på grund av dess känslighet till 

störningar och utspridning av datapaketet. Fasmoduleringens digitala motsvarighet, PSK, är mer 

komplicerad då mottagen signal i regel jämförs med en koherent skapad våg. En enklare variant kallad 

differentiell PSK (DPSK) existerar dock, men behovet av att skapa åtta stycken oscillatorkretsar, två för 

sändning och två för mottagning för enkelriktad kommunikation, var inget som lockade. Det är 

bakgrunden till varför FSK-tekniken användes vid framtagandet av den egna lösningen. I FPGA-kretsen 

kan dock fasdemodulering utföras vilket kunde varit en alternativ fortsättning på exjobbet [75]. En 

annan alternativ fortsättning är givetvis återskapandet av Ethernet-kommunikationen på 

matningssidan. Anledningen till att detta inte studerades i examensarbetet var att alltför mycket 

rådfrågning hade behövts, det ville nämligen kännas att resultaten uppnåddes av eget bevåg. 

 

I rapporten nämns att kommunikationshastighetsgapet mellan relativt långsamma tranceivers och 

snabba modem är stort och det är en av anledningarna till varför den egna lösningen utvecklades så 

pass långt. Efter avslutade presentationer berättade en konsult om Semtech, vilka säljer bland annat 

PLC-tranceivers för flera olika användningsområden och med bithastigheter omkring 1 Mbit/s [76]. 

Vidare undersökning utfördes dock inte på grund av tidsbrist men är en relevant punkt att notera vid 

en möjlig fortsatt studie. 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka marknaden och hitta relevanta lösningar på att 

överlagra Ethernet-kommunikation på en spänningssatt matningsledare. Eftersom att Ethernet är ett 

relativt komplicerat kommunikationsprotokoll och att inga självklara system hittades utan att utvidga 

ramarna för ett examensarbete bestämdes det för att studera själva överlagringen och i och med det 

inte begränsa sig till Ethernet. Slutgiltigt resultat är en utförlig genomgång på hur information kan 

överlagras, vilken data som helst kan även skickas i halv-duplex bara en tolkning kan göras i andra 

änden. I och med detta kan alltså mer än bara ADS Online-diagnostiken skickas på en gemensam 

ledare. Vid anslutning i samma elskåp erbjuder lösningen även en mer än $100 billigare installation för 

kunden då ingen extra kabel behövs dras. 
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Appendix A 

Mail 
Utan presentation, problembeskrivning och avslut. 

 

A.1 I2SE 
- I have found two possible solutions that you sell. PLC-Stamp micro and PLC-Stamp mini. Is there any other 

differences than the galvanic isolation of the mini between the two? 

 

I have tried to contact Qualcomm to find more information about the QCA7000-chip without success. If we 

were to buy a couple of your non flashed PLC-Stamp micro cards how could we flash them without the 

information from Qualcomm? 

 

It would also be of interest to know the price of these products if they were to be ordered. There is not much 

on the market specified for the DC-network, so your products are of very high interest. 

 

If you have any other suggestions (like using the PLC-Stamp micro Evaluation Kit) or want to know more about 

our problem specification, feel free to advice and ask! 

 

 

- Thank you for your inquiry. 
You are no alone with your problems with Qualcomm. 
Most of our customers tell us the same. 
I hope we can help. 

 

First of all, if you need a datasheet or the firmware or anything around the QCA7000 you will need a NDA with 

Qualcomm. 
These NDA`s are handled from the local Qualcomm distributor. If you do not need millioﾐs of the QCAΑヰヰヰ it’s 
hard to get the NDA at this time. 

 

To our products: 

 

PLC Stamp 1 is the only PLC Stamp with a microcontroller on board. 
You can download some projects from our wiki. 
The smaller PLC Stamps have the QCA7000 with the firmware for the QCA7000 on board. 
The firﾏ┘are is pre flashed froﾏ Iヲ“E. It’s a Hiﾐar┞ froﾏ QualIoﾏﾏ ┘ith a paraﾏeter file. 
 

If you want to use PLC Stamp micro or mini you have to develop the QCA7000 SPI driver. 
This is hard work even if you would have the datasheet. 
I2SE can do this in case of a project. 

 

To start with PLC you can use the bundle for Internet of Things. 
With this you have a working PLC bridge and you can change the Duckbills with your own hardware in a step 

later. 
Aﾐother ┘a┞ is to use soﾏe PLC “taﾏp ヱ’s. 
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Please read the datasheets of the products first. 

 

If you have some more questions get in contact with me again. 

 

A.2 Yamar 
- I have found a chip from your product collateral, called DCB1M, that might just do the job! However it is a bit 

unclear if the so called "Front End" is included in the IC or not. It is also necessary to have a passive filter and a 

protection network to the circuit. Are there any recommendations of component choice for this? 

 

There is also a DCB1M Evaluation Board available. Is the datasheet provided for the DCB1M-chip enough to 

understand the evaluation board or do you have a more detailed one? 

 

It is also of interest to know the price of these products. There is not much on the market specified for the DC-

network, so your products are of very high interest. 

 

If you have any other suggestion or want to know more about our problem, feel free to advice and ask! 

 

 

- Thank you for your Email. 
The DCB1M is available now only as an expensive FPGA evaluation board. It will be converted into ASIC once 

our automotive customers will conclude its testing. 
Meanwhile I would suggest to use the SIG60 devices and evaluation boards that are in full production. The 

communication speed is up to 115Kbps. It may be a little slow for your application, but you will be able to proof 

the concept. See data sheet http://www.yamar.com/datasheet/DS-SIG60.pdf 
SIG60 Devices and evaluation boards are in stock and can be ordered directly from Yamar by issuing a purchase 

order. 
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Appendix B 

Matlabkod och mätvärden med tillhörande grafer 
 

B.1 Kabelmätningar 
% Kabelmätningar 100 m 

F   = [0.001 0.01 0.02 0.05 0.1  0.13 0.2  0.24 0.3  0.34 0.4  0.5   0.6 ... 

       0.7   0.8  0.9  1    1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.7  1.8  1.9   2 ... 

       2.1   2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3    3.1  3.2   3.3 ... 

       3.4   3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  4    4.1  4.2  4.3  4.4  4.5   4.7 ... 

       5     5.2  5.4  5.6  5.7  5.8  5.9  6    6.2  6.5  6.6  6.7   6.8 ... 

       7     7.2  7.3  7.4  7.6  7.8  8    8.2  8.4  8.5  8.6  8.7   8.8 ... 

       8.9   9    9.1  9.2  9.4  9.6  9.8  10   10.2 10.4 10.6 10.65 10.8 ... 

       11    11.2 11.4 11.6 11.8 12   12.2 12.4 12.6 12.8 13   13.2  13.4 ... 

       13.6  13.8 14]*10^6; % Hz 

Uin = [1000  1020 1020 1020 1020 981  893  784  500  312  441  790   900 ... 

       900   908  830  622  435  600  777  865  875  788  660  600   660 ... 

       748   773  776  754  695  620  609  660  730  770  787  780   755 ... 

       733   713  678  644  640  659  660  651  626  620  641  672   717 ... 

       680   625  640  673  678  671  661  670  674  694  679  660   640 ... 

       637   659  664  668  662  670  693  694  668  658  656  661   668 ... 

       680   686  691  688  693  707  700  708  704  700  715  717   724 ... 

       732   744  751  748  734  727  738  750  763  772  780  784   774 ... 

       760   754  766]; % mV 

Uut = [1010  1030 1030 1030 1110 1180 1400 1580 1830 1880 1700 1240  977 ... 

       856   903  1030 1220 1320 1180 984  854  798  852  924  871   773 ... 

       660   560  552  603  663  720  727  713  659  600  563  532   494 ... 

       415   315  260  248  244  252  287  330  384  426  449  459   464 ... 

       468   426  336  264  259  269  293  314  341  368  377  377   361 ... 

       295   222  196  186  197  225  252  268  270  256  234  204   178 ... 

       154   143  133  140  164  184  187  188  163  124  82   80    88 ... 

       141   185  214  230  218  174  116  57   53   100  150  166   173 ... 

       157   122  77]; % mV 

Fas = [-1    -1   -1   -2   -4   -5   -9   -14  -30  -70  -140 -165  -172 ... 

       -178  173  165  145  91   38   19   9    2    -23  -48  -91   -126 ... 

       -151  -168 178  161  140  113  80   52   30   15   2    -13   -32 ... 

       -54   -72  -85  -105 -135 -168 160  131  103  74   49   30    2 ... 

       -39   -79  -127 -174 159  129  100  72   28   -17  -32  -49   -68 ... 

       -107  -154 -178 153  91   40   4    -25  -59  -79  -100 -120  -142 ... 

       -168  164  135  104  52   14   -13  -42  -72  -110 -159 175   113 ... 

       58    22   -5   -30  -56  -83  -111 -138 67   15   -11  -33   -54 ... 

       -77   -101 -127]; % ° 

 

ggr = Uut./Uin;    % Dämpning i ggr 

D = 20*log10(ggr); % Dämpning i dB 

brytggr = ones(length(F))/sqrt(2); % -3 dB gräns 

grey = [0.4 0.4 0.4]; % Skapa en grå färg, för - 3 dB gränsen 

 

% Teoretisk uträkning för 100 m kabel (med uppmätt resistans och kapacitans) 

R = 8;             % Ohm 

C = 10*10^(-9);    % F 

fb = 1/(2*pi*R*C); % Hz (Brytfrekvens) 

 

% En teoretisk 300 m lång kabel 
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R_300 = 3*R; 

C_300 = 3*C; 

fb_300 = 1/(2*pi*R_300*C_300); 

 

H = zeros(1, length(F));   % Initiering för snabbare uträkning 

H_300 = zeros(1, length(F)); 

for j=1:1:length(F) 

    H(j) = fb/(F(j)*1i + fb); % Överföringsfunktion för ett lågpassfilter 

    H_300(j) = fb_300/(F(j)*1i + fb_300); 

end 

LPggr = abs(H); 

LPD = 20*log10(LPggr); 

LPFas = 180*atan(imag(H)./real(H))/pi; 

LPD_300 = 20*log10(abs(H_300)); 

 

% Logaritmisk Bodediagram 

figure (1) 

subplot(2, 1, 1) 

semilogx(F, D, 'b-x') 

hold on 

semilogx(F, LPD, 'k') 

semilogx(F, LPD_300, 'g') 

semilogx(F, 20*log10(brytggr), '--', 'Color', grey) 

title('Logaritmiskt Bodediagram', 'FontSize', 14) 

legend('Uppmätt', 'Uträknat 100 m kabel', 'Uträknat 300 m kabel',... 

       '-3 dB', 'Location', 'southwest') 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Dämpning [dB]') 

xlim([2*10^4 max(F)]) 

set(gca, 'YTick', -30:10:20) 

ylim([-30 20]) 

grid 

 

subplot(2, 1, 2) 

semilogx(F, Fas, 'r-x') 

hold on 

semilogx(F, LPFas, 'k') 

legend('Uppmätt', 'Uträknat', 'Location', 'northwest') 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Fasskillnad [°]') 

xlim([2*10^4 max(F)]) 

set(gca, 'YTick', [-180 -90 0 90 180]) 

ylim([-180 180]) 

grid 

 

% Linjärt Bodediagram 

figure (2) 

subplot(2, 1, 1) 

plot(F, ggr, 'b-x') 

hold on 

plot(F, LPggr, 'k') 

plot(F, brytggr, '--', 'Color', grey) 

title('Linjärt Bodediagram', 'FontSize', 14) 

legend('Uppmätt', 'Uträknat', '0.707 ggr', 'Location', 'east') 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Dämpning [ggr]') 

ylim([0 6]) 

grid 
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subplot(2, 1, 2) 

plot(F, Fas, 'r-x') 

hold on 

plot(F, LPFas, 'k') 

legend('Uppmätt', 'Uträknat', 'Location', 'northeast') 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Fasskillnad [°]') 

set(gca, 'YTick', [-180 -90 0 90 180]) 

ylim([-180 180]) 

grid 

 

B.2 Bandpassexperiment på AD8132 
% 8 - 10 MHz Bandpassexperiment på AD8132 

 

% Uppmätt filter 

Uin = 3.3; % V 

F   = [0.7 0.8 0.9 1   2   3   3.5 4   5   6   7   8   9   10  11  12 ... 

       13  14  16 20 25]; % MHz 

Uut = [65  75  80  100 175 250 275 300 275 250 225 200 175 160 150 145 ... 

       140 100 90 80 70]; % mV 

 

F = F*10^6;            % Hz 

Mag = Uut*10^(-3)/Uin; % ggr 

Mag = 20*log10(Mag);   % dB 

 

% Filter med uträknade komponenter (Utr) 

fl = 8*10^6;          % Låg brytfrekvens [Hz] 

fh = 10*10^6;         % Hög brytfrekvens [Hz] 

fc_Utr = sqrt(fl*fh); % Centerfrekvens [Hz] 

Q = fc_Utr/(fh-fl);   % Q-värde 

b_Utr = fc_Utr/Q;     % Filtrets bandbredd [Hz] 

K_Utr = 1;            % Förstärkning vid centerfrekvens [ggr] 

C_Utr = 33*10^(-12);  % F 

R1_Utr = Q/K_Utr; 

R2_Utr = Q/(2*Q^2 - K_Utr); 

R3_Utr = 2*Q; 

km = 1/(2*pi*fc_Utr*C_Utr); % Skalfaktor 

R1_Utr = R1_Utr*km; % Ohm 

R2_Utr = R2_Utr*km; % Ohm 

R3_Utr = R3_Utr*km; % Ohm 

disp(R1_Utr) 

disp(R2_Utr) 

disp(R3_Utr) 

 

% Filter med framsimulerade komponentvärden (Sim) 

C_Sim = 33*10^(-12);     % F 

R1_Sim = 2.2*10^3;       % Ohm 

R2_Sim = 61;             % Ohm 

R3_Sim = 4.7*10^3;       % Ohm 

Req = R1_Sim*R2_Sim/(R1_Sim+R2_Sim); % Ohm (R1||R2) 

K_Sim = R3_Sim/(2*R1_Sim); 

b_Sim = 2/(2*pi*R3_Sim*C_Sim); 

fc_Sim = 1/(2*pi*C_Sim*sqrt(Req*R3_Sim)); 
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% Uträkning av överföringsfunktion och magnitud 

Svep = logspace(log10(min(F)), log10(max(F)), 1000); % 1000 punkter mellan 

L = length(Svep);                                    % 0.7 - 25 MHz 

H_Utr = zeros(1, L); 

H_Sim = zeros(1, L); 

for j=1:1:L 

    H_Utr(j) = -K_Utr*b_Utr*Svep(j)*1i/ ... 

               ((Svep(j)*1i)^2 + b_Utr*Svep(j)*1i + fc_Utr^2); 

    H_Sim(j) = -K_Sim*b_Sim*Svep(j)*1i/ ... 

               ((Svep(j)*1i)^2 + b_Sim*Svep(j)*1i + fc_Sim^2); 

end 

Mag_Utr = 20*log10(abs(H_Utr)); 

Mag_Sim = 20*log10(abs(H_Sim)); 

 

figure (1) 

semilogx(F, Mag, 'x-b') 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Magnitud [dB]') 

set(gca, 'XLim', [1 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

ylim([-35 5]) 

hold on 

 

semilogx(Svep, Mag_Utr, 'r') 

semilogx(Svep, Mag_Sim, 'k') 

 

% Uppmätt filter med nya värden 

F_ny   = [0.7 0.8 0.9 1   2   3   3.5 4   5   6   7   8   9   10  11  12 ... 

          13  14  16  20  21  21.5 22  22.5 23  25]; % MHz 

Uin_ny = [380 380 380 380 380 380 380 380 375 375 375 375 375 375 380 380 ... 

          390 400 395 390 380 360  360 380  400 400]; % mV (ptp) 

Uut_ny = [15  16  17  18  30  46  48  62  80  92  86  70  50  28  26  140 ... 

          160 120 100 100 150 160  150 80   58  10]; % mV 

 

F_ny = F_ny*10^6; % Hz 

Mag_ny = Uut_ny./Uin_ny;   % ggr 

Mag_ny = 20*log10(Mag_ny); % dB 

 

semilogx(F_ny, Mag_ny, 'x-g') 

 

Leg = legend('Uppmätt', ... 

             'Uträknat,  R1=2.4k\Omega, R2=62\Omega, R3=4.8\Omega', ... 

             'Simulerat, R1=2.2k\Omega, R2=36\Omega, R3=4.7\Omega', ... 

             'Uppmätt med nya värden', 'Location', 'northwest'); 

set(Leg, 'fontsize', 8) 

grid 

 

% Uppmätt filter med låg amplitud (gamla värden) 

F2   = [0.7 0.8 0.9 1   2   3   3.5 4   5   6   7   8   9   10  11  12 ... 

        13  14  16  20  25]; % MHz 

Uin2 = [500 500 500 500 500 490 490 480 480 475 475 475 490 510 520 540 ... 

        540 540 530 540 580]; % mV (ptp) 

Uut2 = [15  16  18  19  30  40  42  44  42  38  32  30  28  26  26  26 ... 

        22  20  18  18  15]; % mV 

 

F2 = F2*10^6; 

Mag2 = 20*log10(Uut2./Uin2); 
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figure (2) 

semilogx(F, Mag, 'x-b') 

set(gca, 'XLim', [1 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

xlabel('Frekvens [Hz]') 

ylabel('Magnitud [dB]') 

ylim([-35 5]) 

hold on 

semilogx(F2, Mag2, 'x-c') 

legend('Uppmätt', 'Uppmätt med låg amplitud', 'Location', 'northwest'); 

grid 

 

Skillnad mellan låg amplitud (cirka 500 mV) och 3.3 V: 

 
 

B.3 Bandpassexperiment på LT1816 
% Multiple FeedBack bandpassfilter med LT1816 

% C1=C2=33pF, R1=2.2k, R2=100, R3=2.2k 

% Uin = Sinusvåg med cirka 1 V ptp 

 

% Negativ matning (neg) 

F_neg   = [3   4   5   6    7    8    9    10  11  12  13   15  17  22 ... 

           25]*10^6; % [Hz] 

Uin_neg = [910 860 855 844  847  860  876  937 793 988 1000 931 925 1150 ... 

           1110];    % [mV] 

Uut_neg = [68  125 141 199  280  385  477  479 412 365 332  259 173 202 ... 

           198];     % [mV] 

Fas_neg = [-50  -70 -95 -113 -123 -140 -168 172 152 142 139  108 105 90 ... 

           107];     % [°] 

% Single ended R2 till 2.048 V (R2V) 

F_R2V   = [3    4    5    6    7    8    8.94 10  11  12  13   15  17  25]*10^6; 

Uin_R2V = [878  864  850  848  857  871  880  912 971 985 1000 962 926 1050]; 

Uut_R2V = [180  222  265  318  380  436  458  455 407 374 340  320 302 284]; 

Fas_R2V = [-140 -145 -154 -165 -167 -170 162  145 133 128 120  119 107 107]; 

 

% Single ended R2 till jord (R2J) 
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F_R2J   = [5   6   7   8   9   10  11   12   17]*10^6; 

Uin_R2J = [912 865 868 879 909 962 1010 1050 995]; 

Uut_R2J = [59  65  85  99  128 102 95   83   47]; 

Fas_R2J = [208 164 132 120 104 87  73   68   34]; 

% Negativ virtuell jord (nvj) (misstagsuppkoppling) 

% Första "odistorderade" signal vid 3 MHz 

F_nvj   = [3.0 3.2 3.4 3.6  3.8  4.0  4.2  4.29 4.43 4.44 4.6  4.8  5.0 ... 

           5.2 5.4 5.6 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 8.2]*10^6; 

Uin_nvj = [955 944 941 937  936  933  926  920  916  914  908  904  900 ... 

           896 894 890 888 886 888 888 896 911]; 

Uut_nvj = [145 167 206 248  318  415  579  707  1080 1720 1630 1320 990 ... 

           768 614 488 420 319 258 220 192 156]; 

Fas_nvj = [-79 -89 -95 -100 -106 -117 -123 -130 -142 144  121  114  100 ... 

           92  84  79  75  68  64  58  54  47]; 

% Olika toppar vid ökande frekvens eller minskande, ökande ovan 

% Minskande nedan (ned) 

F_ned   = [4.29 4.3  4.35 4.43 4.44]*10^6; 

Uin_ned = [920  916  911  913  914]; 

Uut_ned = [707  1780 1780 1740 1720]; 

Fas_ned = [-130 167  155  146  144]; 

% 0 dB filter (0dB) (Ej samma komponenter som ovan) 

F_0dB   = [3    4    5    6    7    8   9    10  11  12   13   15   17  25]*10^6; 

Uin_0dB = [944  912  888  878  880  900 920  960 992 1030 1050 1010 960 1100]; 

Uut_0dB = [128  184  250  356  504  728 904  864 728 600  512  368  280 180]; 

Fas_0dB = [-98 -104 -110 -118 -128 -150 -179 152 131 119  112  101  96  88]; 

 

% Magnituder för ovanstående mätningar [dB] 

Mag_neg = 20*log10(Uut_neg./Uin_neg); 

Mag_R2V = 20*log10(Uut_R2V./Uin_R2V); 

Mag_R2J = 20*log10(Uut_R2J./Uin_R2J); 

Mag_nvj = 20*log10(Uut_nvj./Uin_nvj); 

Mag_ned = 20*log10(Uut_ned./Uin_ned); 

Mag_0dB = 20*log10(Uut_0dB./Uin_0dB); 

 

% Uträknat filter (r) 

C_r = 33*10^(-12); % Fahrad 

R1_r = 2.158*10^3; % Ohm 

R2_r = 144;        % Ohm 

R3_r = 2.158*10^3; % Ohm 

Req_r = R1_r*R2_r/(R1_r+R2_r); 

K_r = R3_r/(2*R1_r); % ggr 

fc_r = 1/(2*pi*C_r*sqrt(Req_r*R3_r)); % Hz 

b_r = 2/(2*pi*R3_r*C_r); % Hz 

% Framsimulerade komponenter i E24 serien (s) 

C_s = 33*10^(-12); 

R1_s = 2.2*10^3; 

R2_s = 100; 

R3_s = 2.2*10^3; 

Req_s = R1_s*R2_s/(R1_s+R2_s); 

K_s = R3_s/(2*R1_s); 

fc_s = 1/(2*pi*C_s*sqrt(Req_s*R3_s)); 

b_s = 2/(2*pi*R3_s*C_s); 

 

Svep = logspace(log10(3*10^6), log10(25*10^6), 1000); 

L = length(Svep); 

H_r = zeros(1, L); 

H_s = zeros(1, L); 

for j=1:1:L 
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    H_r(j) = -K_r*b_r*Svep(j)*1i/((Svep(j)*1i)^2 + b_r*Svep(j)*1i + fc_r^2); 

    H_s(j) = -K_s*b_s*Svep(j)*1i/((Svep(j)*1i)^2 + b_s*Svep(j)*1i + fc_s^2); 

end 

Mag_r = 20*log10(abs(H_r)); 

Mag_s = 20*log10(abs(H_s)); 

Fas_r = 180*atan(imag(H_r)./(real(H_r)))/pi; 

Fas_s = 180*atan(imag(H_s)./(real(H_s)))/pi; 

 

figure (1) 

subplot(2, 1, 1) 

semilogx(F_neg, Mag_neg, 'x-c') 

hold on 

semilogx(F_R2V, Mag_R2V, 'x-r') 

semilogx(Svep, Mag_r, 'g') 

title('Bodediagram resultat', 'FontSize', 12) 

Leg_mag = legend('Med negativ matning', 'Endast positiv matning', ... 

                 'Uträknat filter', 'Location', 'south'); 

set(Leg_mag, 'fontsize', 9) 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Dämpning [dB]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

grid 

 

% Fasen mättes från -90° till 90° istället för tvärt om 

for j=1:1:length(Fas_neg) 

    if Fas_neg(j) < 0 

        Fas_neg(j) = Fas_neg(j) + 180; 

    elseif Fas_neg(j) > 0 

        Fas_neg(j) = Fas_neg(j) - 180; 

    end 

end 

for j=1:1:length(Fas_R2V) 

    if Fas_R2V(j) < 0 

        Fas_R2V(j) = Fas_R2V(j) + 180; 

    elseif Fas_R2V(j) > 0 

        Fas_R2V(j) = Fas_R2V(j) - 180; 

    end 

end 

 

subplot(2, 1, 2) 

semilogx(F_neg, Fas_neg, 'x-c') 

hold on 

semilogx(F_R2V, Fas_R2V, 'x-r') 

semilogx(Svep, Fas_r, 'g') 

Leg_fas = legend('Med negativ matning', 'Endast positiv matning', ... 

                 'Uträknat filter', 'Location', 'northeast'); 

set(Leg_fas, 'fontsize', 9) 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Fasskillnad [°]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

set(gca, 'YLim', [-180 180]) 

set(gca, 'YTick', [-180 -90 0 90 180]) 

grid 
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figure (2) 

subplot(2, 1, 1) 

semilogx(F_R2J, Mag_R2J, 'x-y') 

hold on 

semilogx(F_nvj, Mag_nvj, 'x-b') 

semilogx(F_ned, Mag_ned, 'x-r') 

semilogx(F_0dB, Mag_0dB, 'x-k') 

semilogx(Svep, Mag_r, 'g') 

semilogx(Svep, Mag_s, 'm') 

title('Bodediagram test', 'FontSize', 12) 

legend('R2 till jord', 'Ökande frek. nvj', 'Minskande frek. nvj', ... 

       '0 dB filter', 'Uträknat filter', 'simulerat filter', ... 

       'Location', 'northeast'); 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Dämpning [dB]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

grid 

 

for j=1:1:length(Fas_R2J) 

    if Fas_R2J(j) < 0 

        Fas_R2J(j) = Fas_R2J(j) + 180; 

    elseif Fas_R2J(j) > 0 

        Fas_R2J(j) = Fas_R2J(j) - 180; 

    end 

end 

for j=1:1:length(Fas_nvj) 

    if Fas_nvj(j) < 0 

        Fas_nvj(j) = Fas_nvj(j) + 180; 

    elseif Fas_nvj(j) > 0 

        Fas_nvj(j) = Fas_nvj(j) - 180; 

    end 

end 

for j=1:1:length(Fas_ned) 

    if Fas_ned(j) < 0 

        Fas_ned(j) = Fas_ned(j) + 180; 

    elseif Fas_ned(j) > 0 

        Fas_ned(j) = Fas_ned(j) - 180; 

    end 

end 

for j=1:1:length(Fas_0dB) 

    if Fas_0dB(j) < 0 

        Fas_0dB(j) = Fas_0dB(j) + 180; 

    elseif Fas_0dB(j) > 0 

        Fas_0dB(j) = Fas_0dB(j) - 180; 

    end 

end 

 

subplot(2, 1, 2) 

semilogx(F_R2J, Fas_R2J, 'x-y') 

hold on 

semilogx(F_nvj, Fas_nvj, 'x-b') 

semilogx(F_ned, Fas_ned, 'x-r') 

semilogx(F_0dB, Fas_0dB, 'x-k') 

semilogx(Svep, Fas_r, 'g') 

semilogx(Svep, Fas_s, 'm') 

legend('R2 till jord', 'Ökande frek. nvj', 'Minskande frek. nvj', ... 
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       '0 dB filter', 'Uträknat filter', 'simulerat filter', ... 

       'Location', 'northeast'); 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Fasskillnad [°]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

set(gca, 'YLim', [-180 180]) 

set(gca, 'YTick', [-180 -90 0 90 180]) 

grid 

 

Figure (2): 

 
 

B.4 Ferrittester 
% Ferriter från Würth Elektronik 

% Uin = Sinusvåg med 1 V ptp 

 

% 47 µH, fs: 10 MHz (Würth 744 766 147) (Fin signal) 

F_47   = [0.1  1    2    3    4    5   6   7   8   9   10   11   12 ... 

          13   15   20   25]*10^6; % [Hz] 

Uin_47 = [1000 1000 1010 980  920  890 880 888 896 928 1000 1050 1070 ... 

          1100 1060 1050 1120];    % [mV] 

Uut_47 = [1000 1000 1060 1150 1140 768 504 364 320 276 208  100  30 ... 

          80   140  222  288];     % [mV] 

% 100 µH, fs: 8 MHz (Würth 744 766 20) 

F_100   = [0.1  1    2    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ... 

           13   15   20   25]*10^6; 

Uin_100 = [1040 1040 1010 950 920 910 900 905 920 950 1000 1050 1090 ... 

           1100 1070 1050 1190]; 

Uut_100 = [1020 1050 1190 920 450 320 250 200 70  28  65   110  144 ... 

           170  192  232  275]; 

% 1000 µH, fs: 2.3 MHz (Würth 744 043 102) (Många småstörningar på signalen) 
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F_1000   = [0.1  0.3  1    2   3   4   5   10   25]*10^6; 

Uin_1000 = [1040 1010 1010 1010 984 950 920 1010 1180]; 

Uut_1000 = [1020 990  690  600 54  94  130 202  258]; 

 

% Dämpning [dB] 

D_47  = 20*log10(Uut_47./Uin_47); 

D_100  = 20*log10(Uut_100./Uin_100); 

D_1000 = 20*log10(Uut_1000./Uin_1000); 

 

semilogx(F_47, D_47, 'x-m') 

hold on 

semilogx(F_100, D_100, 'x-b') 

semilogx(F_1000, D_1000, 'x-r') 

title('Ferriter test', 'FontSize', 12) 

Leg = legend('47 µH', '100 µH', '1000 µH', 'Location', 'west'); 

set(Leg, 'fontsize', 12) 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Dämpning [dB]') 

set(gca, 'XLim', [0.1 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [0.1 1 10]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [0.1 1 10]) 

grid 

 

B.4 Bandpassexperiment på RLC-filter och keramiska resonatorer 
% Ytterligare filtertester 

% Uin = Sinusvåg med omkring 1 V ptp 

 

% 6.5 MHz resonator (res) 

F_res   = [3   6.1 6.2 6.3 6.35 6.4  6.45 6.5  6.55 6.6 6.65 6.7  6.8 ... 

           6.9 18]*10^6; % [Hz] 

Uin_res = [975 928 922 909 808  830  844  795  856  850 867  878  886 ... 

           908 1180];    % [mV] 

Uut_res = [10  15  30  120 372  605  780  1150 784  670 627  325  30  ... 

           20  15];      % [mV] 

Fas_res = [0   -1  -10 -40 -80  -164 151  84   22   -10 -70  -136 85 ... 

           15  -150];    % [°] 

% RLC filter (RLC) R=150, L=18µH, C=15pF 

F_RLC   = [3   4   5   6   7   8   8.5 8.75 9   9.25 9.5 10  11  12 ... 

           13   15   17   23]*10^6; 

Uin_RLC = [976 940 930 920 912 920 880 820  770 760  780 856 978 1040 ... 

           1060 1050 1020 1150]; 

Uut_RLC = [42  60  85  121 192 368 532 618  637 600  527 380 232 164 ... 

           124  70   50   13]; 

Fas_RLC = [90  90  84  80  73  60  41  24   0   -22  -38 -58 -73 -80 ... 

           -83  -86  -88  -90]; 

% RLC filter (RLC2) R=100, L=18u, C=15p 

F_RLC2   = [3   4   5   6   7   8   8.5 8.75 9   9.25 9.5 10  11  12 ... 

            13   15   17   23]*10^6; 

Uin_RLC2 = [975 940 930 915 915 928 883 798  720 697  755 862 933 1030 ... 

            1070 1060 1030 1170]; 

Uut_RLC2 = [28  45  52  75  129 260 419 515  543 481  390 268 159 116 ... 

            87   64   35   10]; 

Fas_RLC2 = [90  89  87  85  79  68  50  31   0   -30  -49 -67 -79 -82 ... 

            -84  -84  -85  -88]; 

% 0 dB filter (0dB) (med LT1816, för jämförelse) 
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F_0dB   = [3    4    5    6    7    8   9    10  11  12   13   15   17  25]*10^6; 

Uin_0dB = [944  912  888  878  880  900 920  960 992 1030 1050 1010 960 1100]; 

Uut_0dB = [128  184  250  356  504  728 904  864 728 600  512  368  280 180]; 

Fas_0dB = [-98 -104 -110 -118 -128 -150 -179 152 131 119  112  101  96  88]; 

for j=1:1:length(Fas_0dB) 

    if Fas_0dB(j) < 0 

        Fas_0dB(j) = Fas_0dB(j) + 180; 

    elseif Fas_0dB(j) > 0 

        Fas_0dB(j) = Fas_0dB(j) - 180; 

    end 

end 

 

% Magnituder [dB] 

Mag_res  = 20*log10(Uut_res./Uin_res); 

Mag_RLC  = 20*log10(Uut_RLC./Uin_RLC); 

Mag_RLC2 = 20*log10(Uut_RLC2./Uin_RLC2); 

Mag_0dB  = 20*log10(Uut_0dB./Uin_0dB); 

 

subplot(2, 1, 1) 

semilogx(F_res, Mag_res, 'x-m') 

hold on 

semilogx(F_RLC, Mag_RLC, 'x-b') 

semilogx(F_RLC2, Mag_RLC2, 'x-r') 

semilogx(F_0dB, Mag_0dB, 'x-k') 

title('Bodediagram', 'FontSize', 12) 

legend('6.5 MHz resonator', 'RLC-filter 150 \Omega', ... 

       'RLC-filter 100 \Omega', '0 dB filter', 'Location', 'east') 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Magnitud [dB]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

set(gca, 'YLim', [-45 5]) 

grid 

subplot(2, 1, 2) 

semilogx(F_res, Fas_res, 'x-m') 

hold on 

semilogx(F_RLC, Fas_RLC, 'x-b') 

semilogx(F_RLC2, Fas_RLC2, 'x-r') 

semilogx(F_0dB, Fas_0dB, 'x-k') 

legend('6.5 MHz resonator', 'RLC-filter 150 \Omega', ... 

       'RLC-filter 100 \Omega', '0 dB filter', 'Location', 'east') 

xlabel('Frekvens [MHz]') 

ylabel('Fasskillnad [°]') 

set(gca, 'XLim', [3 25]*10^6) 

set(gca, 'XTick', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]*10^6) 

set(gca, 'XTickLabel', [3 4 5 6 7 8 9 10 20 25]) 

set(gca, 'YLim', [-180 180]) 

set(gca, 'YTick', [-180 -90 0 90 180]) 

grid 
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FFT på gul fyrkantsvåg, ned till vänster. FFT på blå RLC-filtrerad (R = ヱヵヰ Ω) fyrkantsvåg, ned till höger: 
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Problemet med ett högre Q-värde är som tidigare nämnt responstiden, samma RLC-filter till vänster 

nedan då en fem pulsers fyrkantsvåg skickades in i filtret och mättes på utsidan. Jämför med i mitten 

där responsen för ett MFB med LT1816 visas. Till höger ses responstiden och eftersvängningarna för 

den keramiska resonatorn på 6.5 MHz: 
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Appendix C 

Korta testexperiment 
 

C.1 Enkla mätningar av en PLL-krets 
Mätningarna är utförda på PLL-kretsen [57]. 

 

I Figuren nedan representerar den gula spänningsnivån insignalen till VCO-kretsen och den blå visar 

utfrekvensen för den samma. 2 V in gav 42 kHz ut och 8.6 V in gav cirka 200 kHz ut. Responstiden efter 

omslag mättes upp till 800 ns, alltså en relativt långsam PLL. 

 

 
 

I nästa Figur skapas den gula vågen av funktionsgeneratorn, den blå spänningen är filtrerad utsignal 

från fasdetektorn samt insignal till VCO:n, den rosa är inställd utfrekvens av PLL-uppkopplingen. 

Resultaten kan anses godtagbara men sanningen var att kretsen tog flera millisekunder att ställa in sig 

och vidare undersökning på hur detta kunde förbättras utfördes inte. 
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C.2 Avstörningsexperiment av bärvåg inducerad på inkrementalpuls 
Eftersom överhörning även sker till inkrementalpulsernas ledare gjordes tester på att filtrera bort 

dessa. Ferriterna som testades i Figur 4.30 användes även här, de har god genomföring vid 300 kHz 

vilket är max specificerad inkrementellfrekvens. Ferriterna kopplades in i serie med en 

inkrementalpulsledare och resultaten visas nedan: 

 

 
 

Vid 47 µH försvinner inte oscillationerna helt. Vid 100 µH försvinner oscillationerna men induktorn 

självsvänger vid omslag. 100 µH ferriten är inte att tänka på, då den lagrar energi i omslaget och gör 

sig sedan av med denna i en oscillation strax under dess självresonansfrekvens. För att stabilisera 

inkrementalpulserna kan istället lågpassfilter med kondensatorer skapas. 

 

Då en stabil referensnivå skapats med hjälp av 100 µH spolen kopplades en kondensator mellan en 

inkrementalsignal och denna referens. Kondensatorer mellan 220 pF och 220 nF testades, resultaten 

presenteras nedan: 
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Liknande situation som med serieinduktorn uppstår dock. Vid höga kapacitanser blir stig- och falltiden 

cirka 30 ggr långsammare än normalt och för låga kapacitanser försvinner inte överhörningen till 

ledaren (se nedan för en inzoomad bild av Figuren ovan ned till höger). 

 

 
 

Genomförda experiment kan sammanfattas i att ett högre ordningens filter behövs med en snabb 

responstid och låga överslängar. Det skulle kräva fler komponenter och är därför inte intressant på 

grund av total kostnad och platsbrist i givaren, istället bör en så låg amplitud som möjligt introduceras 

på matningsledaren till att börja med. Alternativt kan lägre bärvågsfrekvenser användas vilket 

begränsar överföringshastigheten.  
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Appendix D 

Listor med komponenter och priser 
Här listas alla komponenter som krävs för att upprätthålla en Ethernet-kommunikation mellan 

pulsgivaren och ett elskåp för lösningarna angivna i resultatet med undantag för Maxim Integrated 

där allt inte är tillräckligt känt.  

D.1 Tillhörande komponenter för nuvarande tvåkabellösning 
Tabell över komponenter för existerande lösning: 

Komponenter Beskrivning Antal Ca. st. pris 

@ 1 k 

Existerar i 

produktion 

Kommentar 

Berg 6p SMD Kontakt 3 $0.20 Ja  
KSZ8041NL Ethernet PHY 1 $1.58 Ja  
HX1188 Linjetransformator 1 $2.78 Ja  
M12-kontakt med 
sladdar 

För Ethernet 1 $6.40 Ja  

M23 kontakt med 
innanmäte 

 1 $4.40 Ja  

Industri-Ethernet-
kabel 

 1 
Ca. $1 per 
meter 

  

Installation av 
kabel8 

 1 Ca. $100  

Den stora 
kostnaden 
tillsammans med 
kabeln 

Totalt  9 Ca. $215.76   

 
Samt 18 resistorer, 12 kondensatorer, 2 spolar och en oscillatorkrets 25 MHz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.utexas.edu/its/help/cabling/122 (verifierad senast 2015-05-28) 
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D.2 Samtliga komponenter för den egna lösningen 
Cyclone III FPGA-kretsen är numera utdaterad och säljs för ungefär $55. Nästa version kallas Cyclone 
IV och kan köpas in i två varianter: en för $17.50 vilken krävs för att skapa ADS Online och en mindre 
beräkningskraftig för $6.20. 
 
Tabell över komponenter för egen lösning: 

Komponenter Beskrivning Antal Cirka 

styckpris 

@ 1 k 

Existerar redan 

i produktion 

Kommentar 

EP4CE22U14I7N Cyclone IV 1 $17.50 Ja  

LT3502 DC/DC 1 $2.79 Ja 
3.3 V 
spänningsreferens 

LT1816 OP 2 $1.76 Nej  
LT6210 Drivkrets 2 $1.47 Nej  

LT6752 Komparator 2 $2.41 Nej 
Med ställbar 
hysteres och 
avstängning 

LT6654 2.048V DC/DC 2 $3.77 Nej 
Går att använda 
existerande 
referenser 

0402 110 Resistor 2 $0.01 Nej  
0402 130 Resistor 2 $0.01 Nej  
0402 510 Resistor 2 $0.01 Nej  
0402 1k5 Resistor 2 $0.01 Nej 0805 finns 
0402 2k2 Resistor 4 $0.01 Nej 1206 finns 
0402 6k8 Resistor 2 $0.01 Nej  
0402 10k Resistor 3 $0.01 Ja En för 3.3 V 
0402 31k6 Resistor 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
0402 33pF Kondensator 8 $0.01 Nej 0805 finns 
1210 1nF/2kV Kondensator 4 $0.30 Ja  
0603 0.1uF/16V Kondensator 3 $0.01 Ja En för 3.3 V 
1206 2.2uF/50V Kondensator 3 $0.02 Ja En för 3.3 V 
1206 22uF/10V Kondensator 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
TOKO 100uH Spole 2 $0.76 Ja  
NR6012 10uH Spole 1 $0.22 Ja För 3.3 V 
MBR0540 Schottkydiod 1 $0.10 Ja För 3.3 V 
KSZ8041NL Ethernet PHY 1 $1.58 Ja  
HX1188 Linjetransformator 1 $2.78 Ja  

M23 kontakt med 
innanmäte 

 3 $4.40 Ja 

Behövs även stift, 
ledaranslutningar till 
kretskort och 
fästskruvar 

RJ-45 kontakt För Ethernet 1 $1.00   

Totalt  55 $61.07   

 
Inklusive ovan nämnda 18 resistorer, 12 kondensatorer, 2 spolar och en oscillatorkrets 25 MHz. 
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D.3 Komponenter tillhörande Yamar SIG60 
 

Tabell över komponenter för Yamar SIG60 lösningen: 

Komponenter Beskrivning Antal Cirka 

styckpris 

@ 1 k 

Existerar redan 

i produktion 

Kommentar 

Yamar SIG60 Tranceiver 2 $4.85 Nej  
LPC1758 Mikrokontroller 1 $5.8 Nej  

LT3502 DC/DC 1 $2.79 Ja 
3.3 V 
spänningsreferens 

0402 10k Resistor 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
0402 31k6 Resistor 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
0603 0.1uF/16V Kondensator 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
1206 2.2uF/50V Kondensator 1 $0.02 Ja För 3.3 V 
1206 22uF/10V Kondensator 1 $0.01 Ja För 3.3 V 
NR6012 10uH Spole 1 $0.22 Ja För 3.3 V 
MBR0540 Schottkydiod 1 $0.10 Ja För 3.3 V 
0402 18 Resistor 4 $0.01 Nej Kan använda 10 Ω 
0402 1k Resistor 4 $0.01 Ja  
0402 2k Resistor 2 $0.01 Nej Kan funka med 3k3 
0402 100k Resistor 10 $0.01 Ja  
0402 1pF Kondensator 4 $0.01 Nej Finns 1.5 pF i 0603 
0402 220pF Kondensator 2 $0.01 Nej Finns 330 pF 
0402 1nF Kondensator 6 $0.01 Nej Finns i 0603 
0402 2.2nF Kondensator 2 $0.01 Nej Finns 0603 1nF/50V 
0402 0.1uF Kondensator 2 $0.01 Nej Finns i 0603 
NR8040 22uH Spole 2 $0.18 Ja  
BAT54S Diod 4 $0.04 Ja Istället för BAS70-04 

773-0065 
Keramisk 
resonator 

2 - Nej  

M23 kontakt med 
innanmäte 

 3 $4.40 Ja 

Behövs även stift, 
ledaranslutningar till 
kretskort och 
fästskruvar 

RJ-45 kontakt För Ethernet 1 $1.00   

Totalt  55 $33.75   

 

Inklusive ovan nämnda 18 resistorer, 12 kondensatorer, 2 spolar och en oscillatorkrets 25 MHz. Samt 
en 4 MHz kristall. 
 

 


