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Sammanfattning 
En populär metod för manipulering av celler är användning av ultraljud. Då användning av  
ultraljud ofta medför att temperaturen i dess omgivning ändras, finns ett intresse av att 
karakterisera temperaturutvecklingen för ett chip monterat på en givare som sänder ut 
högfrekvent ultraljud. Skulle det vara möjligt att uppnå en stabil temperaturen i chipet genom 
att endast kontrollera spänningen som styr ultraljudet så skulle det medföra stora 
besparingar inom energikostnader på grund av att den nuvarande uppställningen använder 
sig av ett kylsystem som kräver mycket energi. Projektet gick ut på att testa hur chipets 
temperatur svarade på olika amplituder på den spänning som styrde ultraljudsgivaren. Detta 
gjordes genom att läsa av temperaturen i chipet kontinuerligt med hjälp av en IR kamera 
under cykler av upphettning och avsvalning. Resultatet visade på en viss linjäritet mellan 
spänning och temperatur i chipet inom vissa spänningsintervall. Konduktion av värmeenergi 
från ultraljudsgivaren verkar vara det dominerande bidraget till chipets temperaturförändring. 
Det har visat sig möjligt att kunna styra temperaturen med så enkla regulatorer som en 
proportionell regulator, men om snabbare uppvärmningstid är önskvärt, är det fullt möjligt att 
uppnå det med mer sofistikerade regulatorer.   
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Abstract 
A popular method for manipulation of cells is the use of ultrasound. Since the ultrasound 
usually affects the temperature in its surroundings, there is an interest in characterizing the 
temperature change in a chip mounted on a transducer that is supplying high frequency 
ultrasound. If it were possible to control the temperature in the chip by only controlling the 
voltage being supplied to the ultrasound transducer, the energy costs would be reduced due 
to not needing a high energy demanding cooling system to control the temperature. By 
varying the amplitude of the voltage being supplied to the transducer, the temperature in the 
chip was observed continuously. An IR camera was used to measure the temperature during 
cycles of heating and cooling. The result shows that there is a certain linearity between the 
voltage applied to the transducer and the temperature in the chip in certain intervals of 
voltage. Conduction of heat energy seems to be the lead reason of temperature change in 
the chip. It has been shown to be possible to control the temperature with a controller as 
simple as a proportional one, but if a faster pace of heating is desired, then the use of a 
more sophisticated one should suffice.  
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Introduktion 
I dagens samhälle finns ett behov av att effektivisera och minimera labinstrument för 
att möjliggöra att komplicerade tester, som tidigare krävt hela laboratorium, nu kan 
bli helt mobila. Detta möjliggör att istället för att ta prover till labbet kan man nu ta 
labbet till patienten(1). Lab on a chip, LOC, är en produktfilosofi som går ut på att 
integrera flera laboratoriefunktioner på ett mikrochip för att minska behovet av stora 
laboratorium och öka förmågan att göra testning på plats. LOC använder sig av 
mikrofluidik för att studera celler och cellers funktioner och det krävs endast små 
volymer vilket möjliggör snabbare analyser av prover. Användning av LOC för med 
sig många fördelar som till exempel mindre provmängder och snabbare analyser(1).  
 
En populär metod för att manipulera cellkulturer är användning av akustiska 
labinstrument. Akustiska instrument använder sig av ultraljud för till exempel 
klusterbildning av molekyler, partiklar och celler. Klusterbildning innebär att man 
samlar ihop celler i tredimensionella strukturer. Detta uppnås genom att placera 
cellerna i ett fält av akustiska stående vågor, cellerna känner av en kraft från fältet 
som samlar dem i trycknoder vilket bildar tredimensionella cellkulturer. Ett problem i 
tvådimensionella cellkulturer kan vara att celler förlorar sin polaritet, vilket är en viktig 
egenskap hos celler för intracellulära signalvägar(2). tredimensionella cellkulturer 
utgör således en möjlighet att göra in vitro studier mer liknande in vivo förhållanden.  
 
På avdelningen för Biomedicinsk Röntgenfysik vid institutionen för Tillämpad Fysik, 
KTH, har man utvecklat ett system för att bilda kluster av celler i mikrobrunnar med 
hjälp av ultraljud där man utnyttjar ett fält av stående vågor för att positionera 
cellerna. Kluster bildas simultant i de olika mikrobrunnarna i ett mikrochip tillverkat i 
kisel och glas, ett så kallat multi well chip, MWC. Detaljerade bilder av 
cellinteraktioner kan erhållas om man kombinerar klusterbildning med hjälp av 
fluorescensmikroskopi(3), bland annat har man kunnat utföra mätningar på olika 
antikroppars funktion(4). 
 
Ett problem som uppstått med den nuvarande uppställningen är behovet av ett 
externt kylsystem som behövs för att motverka temperaturökningen som sker till följd 
av att energi övergår från elektriskt energi till mekanisk energi i ultraljudsgivaren. 
Nuvarande kylsystem är stort, ljudligt, energikrävande och knappast flyttbart, varför 
dess användbarhet i andra forskargrupper är begränsad. Karlsson et al.(5) kom fram 
till att detta kylsystem kan vara överflödigt och borde kunna ersättas med en 
temperaturreglering baserad på variation av pålagd spänning över ultraljudsgivaren. 
Syftet är att minska storlek, energiförbrukning och ljudnivå på uppställningen genom 
att ersätta kylsystemet med aktiv reglering av spänningen över ultraljudsgivaren.   
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Mål 
Projektet går ut på att karakterisera den pålagda spänningens påverkan på 
temperaturen i MWC samt hur temperaturen avtar med tid utan pålagd spänning. 
Med hjälp av karakteriseringen ska det undersökas om det går att utveckla en metod 
för att hålla temperaturen över chipet kring 37 +/- 1 grader Celsius.  
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Bakgrund 

Ultraljud 
Ultraljud är longitudinella tryckvågor med frekvens över 20 kHz som propagerar 
genom medium som till exempel luft, vatten och metaller. Detta medför att molekyler 
i ett medium skiftar mellan att känna av hög potentiell energi och kinetisk energi på 
grund av tryckvariationerna som ultraljudet skapar i dess medium. 
 
En typ av vågform som ultraljud kan erhålla är stående vågor. Stående vågor skapas 
när inkommande vågor genom ett medium tillåts studsa i slutet av materialet och den 
reflekterade vågen interfererar med nya inkommande vågor och skapar ett 
resonansfenomen. Punkterna där trycket är som störst kallas buk och där trycket är 
noll kallas noder. Tryck har en relation till förflyttning i form av att ingen förflyttning 
sker i tryckbuken medan förflyttningen är som högst i trycknoden, se figur 1. Detta 
medför att partiklar som befinner sig utanför tryckbuken kommer förflytta sig i en 
pendelrörelse mellan tryckbuken och sin ursprungliga position.  
 

 
Figur 1. Hur amplituden för tryck och förflyttning i en stående våg varierar över avstånd, 
blåa linjen motsvarar tryck och den röda motsvarar förflyttning. 
 
Bruus(6) visade att partiklar som befinner sig suspenderat i ett flytande medium med 
ett pålagt fält av akustiska stående vågor känner av en akustiskt strålningskraft. Den 
akustiska strålningskraften uppstår som effekt av spridningen av akustiska vågor mot 
partiklarna.  Denna kraft brukar indelas i två kategorier: kraft som påverkar endast en 
partikel, den primära kraften; och kraft som uppkommer från interaktioner mellan 
partiklar, så kallad den sekundära kraften eller Bjerknes kraften. T Laurell et al.(7) 
visade att den sekundära kraften ofta är väldigt svag då partiklarna har stora avstånd 
mellan varandra. Vid klusterbildning blir dock partikelavstånden tillräckligt små för att 
den sekundära kraften ska ta en större roll genom att assistera till tätare packning av 
cellklustret.  
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Bruus(6) fann att den akustiska strålningskraften en partikel känner av när den 
befinner sig i ett medium med en pålagd endimensionell stående våg är beroende av 
en akustoforesisk kontrastfaktor, som är beroende av partikelns densitet och 
kompressabilitet. Kontrastfaktorn påverkar riktningen som den akustoforesiska 
kraften verkar. Ett exempel på hur den akustoforesiska strålningskraften verkar på 
en partikel i en brunn gjord av kisel finns illustrerad i figur 2. 
 

 
Figur 2. Den akustiska strålningskraften en partikel känner av då den befinner sig i ett 
akustiskt tryckfält från en stående våg. De röda pilarna markerar kraftens riktning då den 
akustoforesiska kontrastfaktorn är större än noll. Tagen med tillstånd av författare från 
referens (11).  
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Cell trapping 
De senaste åren har det blivit allt vanligare att använda stående vågor av 
ultraljudstyp för att manipulera celler, så kallat cell trapping, då de visat sig vara en 
enkel och robust metod för att åstadkomma separation, fokusering och borttagning. 
Den tekniska utveckling som skett det senaste decenniet inom mjukvara och datorer 
har möjliggjort ett ökat antal av numeriska simuleringar av akustiska fält och 
akustofores som underlättar design av akustofluidiska system(8).  
 
Avdelningen för tillämpad fysik på KTH har en experimentell uppställning för cell 
aggregering i brunnar på ett kiselchip bestående av totalt 100 brunnar(10). 
Cellprov placeras i brunnarna och med hjälp av en ultraljudsgivare skapas en 
stående våg i brunnarna som fokuserar dem i mitten.  
 
Olofsson(11) noterade under en studie att om endast en frekvens används för 
givaren påverkar de olika brunnarna varandra och trycknoden flyttas, vilket orsakade 
att cellkulturerna bildade planliknande strukturer, se figur 3. Genom att använda en 
modulerande frekvens som sveper över 100 kHz kunde påverkan som brunnarna 
hade på varandra minskas. 
 

 
Figur 3. Bilderna (a) och (b) visar resultatet från simuleringar där man illustrerat hur 
medelvärdet av tryck i kvadrat(p2) ser ut i brunnarna. En konstant frekvens på 2,6 MHz 
användes i bild (a), medan i bild (b) medelbildades tryck i kvadrat från 50 olika frekvenser 
mellan 2,55 och 2,6 MHz. Där trycket är som minst bör trappingeffekten ske. Bilderna (c) och 
(d) visar bilder från klusterbildningsexperiment där man simulerat celler med hjälp av pärlor 
med 5 µm i diameter. I (c) sker experimentet med samma frekvens som i simulationen i bild 
(a) och i (d) sker experimentet med modulerad frekvens med spannet 2,55 MHz till 2,6 MHz 
som användes i simuleringen från bild (b). Bilden är tagen från referens 10 med tillstånd från 
The Royal Society of Chemistry. 
  



 
 
 
 

            
  

6 

Värmegenerering 
Ett problem med en ultraljudsgivare är att den under en längre användningstid 
genererar värme, som kan påverka temperaturen hos närliggande objekt genom 
konduktion. Anledningen till att temperaturen ökar beror främst på dielektriska 
förluster(12), det vill säga ett dielektriskt materials inneboende förmåga att avge 
energi i form av värme. Den kraftdensitet som uppstår från dielektriska förluster när 
ett dielektriskt material är placerat i ett elektriskt fält är proportionell mot kvadraten av 
det elektriska fältets amplitudvektor. 
 
Mekaniska förluster är en annan anledning till värmeökning i ultraljudsgivare(12). 
Detta är en följd av att inte all energi som tillförs givaren omvandlas till mekanisk 
energi utan en del blir värmeenergi. Den genererade värmeenergin är beroende av 
strain och dämpning i materialet. 
 
Förhållandet mellan dielektriska och mekaniska förluster varierar med frekvensen. 
Uchino(13) fann att vid användning av piezoelektriska material så bidrar dielektriska 
förluster mest vid frekvenser utanför givarens resonanstopp medan mekanisk bidrog 
mest vid resonanstoppen. 

 
  



 
 
 
 

            
  

7 

Temperaturens påverkan på celler 
Celler är temperaturkänsliga organismer, då många av cellens enzymer är 
optimerade inom ett specifikt temperaturintervall. Vid förhöjd temperatur frigör celler 
heat shock proteins, HSP, som stabiliserar de temperaturkänsliga enzymerna genom 
att till exempel fungera som chaperoner(14). HSP verkar dock inte direkt utan det tar 
några minuter innan en cells tolerans byggs upp, till exempel visade Walsh et al(15) 
att råttembryon som utsattes för en återhämtningsperiod på 15 minuter vid 
temperaturen 38,5 grader Celsius klarade sig bättre när temperaturen höjdes till 42 
grader Celsius än embryon som inte fick en återhämtningsperiod. 
 
Wiklund(16) visade att en grov uppskattning för önskvärd temperatur i en cell är 
mellan 36 och 38 grader Celsius men att grader mellan 33 och 39 grader Celsius är 
tolerabla medan celldöd var väldigt sannolikt vid runt 43 grader Celsius och över, 
som illustreras i figur 4. En för snabb eller för hög ökning av temperatur i en cell på 
grund av värme som genererats från en ultraljudsgivare kan således störa en cells 
funktion eller till och med leda till celldöd.  

 
Figur 4. Hur olika temperaturer påverkar 
cellkulturer. Bilden är tagen från referens 
16 med tillstånd från The Royal Society of 
Chemistry. 
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Metod 

Uppställning 
I uppställningen, vilken man i figur 5 kan se en enkel ritning av,  användes en DS345 
(Stanford Research Systems, CA, USA) funktionsgenerator. Amplitud och frekvens 
styrdes med hjälp av en dator genom att koppla en GPIB kabel till 
funktionsgeneratorn. Funktionsgeneratorn kopplades till en högfrekvent förstärkare 
(okänd modell och tillverkare) som förstärkte den genererade signalen. Förstärkning 
justerades genom att skruva på två potentiometrar, vilka justerades så att maximal 
förstärkning erhölls, vilket ungefär dubblade den spänning som skickades från 
funktionsgeneratorn. Förstärkaren aktiverades av en RND Lab 320-KD3005P(Elfa 
Distrelec, Solna, Sverige) DC-källa som levererade en spänning på 20 V och 2 A. 
Den förstärkta signalen levererades sedan via en impedansmatchande LC-krets, 
konstruerad av Karlsson et al.(5), till en PZT ultraljudsgivare där ett MWC-chip 
tillverkat av kisel var monterat. Temperatur avlästes med hjälp av en IR kamera 
modell C2(FLIR Systems AB, Täby, Sverige) monterat 25 cm över chipet. 
Bildsamling styrdes med en dator genom att koppla ihop dator och IR kamera med 
en USB kabel. Ett TBS 1102B-EDU(Tektronix Inc, OR, USA) oscilloskop användes 
för att studera signalen vid olika delar av uppställningen. 

 

 
Figur 5. Schematisk bild på en del av uppställningen som användes(5). 
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MWC chip och givare 
Givaren förbereddes inför mätningar genom att lägga på ett tunt lager olja(Immersol 
518 F, Zeiss, Oberkochen, Tyskland) där MWC-chippet skulle placeras för att 
minimera skillnaden i akustisk impedans mellan de två ytorna. Chippet placerades 
sedan på givaren. Givaren bestod av en APC840(APC International, PA, USA) 
keramisk disk, en aluminiumram, polymetylmetakrylat(PMMA) distanshållare och 
trådar och en polydimetylsiloxan(PMDS) ram.  
 
Givarens konfiguration finns representerad i figur 6. MWC-chipet, tillverkat av kisel, 
har måtten 22 mm x 22 mm och innehöll en matris med 10x10 mikrobrunnar. 100 µl 
vatten pipetterades ner i chipet och en tunn glasskiva placerades ovanpå. Svart 
eltejp fästes på givaren för att minska reflektioner och lättare identifiera chipet i 
bilderna. 
 

Figur 6. Ultraljudsgivare och chip i ihopsamlad form, bild (a), och ej ihopsamlad, bild (b). 
Givaren bestod av (1) skruvar och muttrar, (2) glasplatta, (3)SMB kontakt, 
(4)aluminiumhållare, (5) aluminiumram, (6) keramisk disk, (7) PDMS-ram, (8) MWC och (9) 
PMMA distanshållare. Bild och beskrivning tagen från referens med tillstånd från författare 
(5). 
 

Labview 
Ett program togs fram för att styra funktionsgeneratorn i Labview 2016(National 
Instruments Corporation, TX, USA). Programmet använde sig av de funktioner som 
kom med drivrutinerna för DS345 funktionsgeneratorn i Labview. Figur över 
programmet finns presenterat i figur B1. Programmet lät användaren ställa in hur 
länge den ville vänta innan mätningarna började, hur lång tid upphettnings- och 
avsvalningsfaserna skulle ta, vilken spänning den skulle börja på samt hur stora steg 
den skulle gå för varje iteration av loopen. 
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Mätningar 
Funktionsgeneratorn levererade en modulerande sinussignal där frekvensen ökades 
i rampform upp från 2,42 MHz till 2,52 MHz med en sweep rate på 1000 Hz. IR 
kameran tog en bild var 30:e sekund under 90 minuter, därefter stängdes 
funktionsgeneratorn av och en bild togs var 30:e sekund under 90 minuter, detta 
utgjorde en cykel i mätningarna. En mätning motsvarade tre stycken cykler där man 
använde samma spänningsamplitud. Totalt utfördes 4 mätningar med amplituderna; 
4, 6, 8 och 10 Vpp, se Tabell 1. Mätningar gjordes under natten mellan 19:30 och 
06:30 för att minimera störningar från Alba Novas schemalagda ventilations 
ändringar mellan dagtid och nattetid. 
 
Tabell 1. Antal mätningar som utfördes i projektet och vilka spänningar som användes. Varje 
mätning innebar att man genomförde tre mätcykler. 

 

Bildbehandling 
IR kameran samlade gråskalebilder som sedan behandlades i Matlab version 
r2014b(The MathWorks Inc, MA, USA) för att skapa en region of interest, ROI, över 
chippet i varje enskild bild. Program som användes finns presenterat i appendix B. 
Medelvärdet och standardavvikelsen för pixelintensiteten inom ROI beräknades och 
omvandlades till temperatur genom att hämta kalibreringsdata från IR kamera. 
Medelvärdet för varje tidpunkt i cykeln beräknades sedan, resultatet från alla bilder 
under de tre mätcyklerna användes för att beräkna medeltemperaturen för varje 
tidpunkt. De uppmätta temperaturerna mellan den 50:e och 80:e minuten i 
uppvärmningsfasen samlades och medelvärdet beräknades för att ta reda på chipets 
ungefärliga sluttemperatur. Standardavvikelsen i temperatur för varje bilds ROI vid 
varje tidpunkt beräknades och ställdes upp i en graf över tid för att kunna studera hur 
distributionen av temperatur i chipet förändrades i takt med att tiden gick. 
 
Eftersom rumstemperaturen i labbet varierade från dag till dag så normaliserade 
man datan genom att subtrahera de uppmätta temperaturvärdena med dagens 
rumstemperatur för att bättre kunna se temperaturökningen. De normaliserade 
resultaten presenterades sedan tillsammans i en graf över tid. Sluttemperaturen för 
varje normaliserad mätning fördes in i en tabell och en linjär trendlinje användes för 
att beräkna den ungefärliga spänningen som krävs för att chipet ska nå en 
sluttemperatur på 37 grader.  
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Kompletterande experiment 
För att studera temperaturutvecklingen under en lång period av pålagd spänning 
samt studera hur de automatiserade ändringarna av ventilation påverkade 
uppställningen utfördes ett kompletterande experiment. Funktionsgeneratorn ställdes 
in på att leverera 7 Vpp i 60 timmar medan kameran tog en bild varje minut. 
Resultaten presenterades i en graf där man såg temperaturutvecklingen över tid.  
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Resultat 

Upphettning och avsvalning 
Graferna för uppvärmning och nedkylning presenteras i appendix A. Formen på 
graferna tyder på att hastigheten som temperaturen ökar med avtar exponentiellt 
med tiden och efter ungefär 40 minuter verkar sluttemperatur nås både när givaren 
hettas upp och svalnar av. Grafernas utseende är väldigt snarlika förutom att det 
verkar finnas ett förhållande mellan den spänning som levereras från 
funktionsgeneratorn till ultraljudsgivaren och den sluttemperatur som chipet når när 
den hettas upp. 
 
I figur A1 och A2 kan man notera att temperaturen kan variera, där variationen har 
storleken ungefär 0,5 grader Celsius, medan i figur A3 till figur A8 blir variationerna 
mindre och mindre märkbart. Man kan notera att det inte är så stor skillnad på max-, 
min- och medelvärdet i varje tidpunkt.  

Normaliserad graf över temperaturökning 
I figur 7 presenteras grafer över de normaliserade kurvorna vid de fyra olika 
amplituderna, alltså den totala värmeökningen som sker från det att en spänning 
läggs över givaren. Man kan notera en viss skillnad i hur temperaturen ökar då 
temperaturökningen från 4 Vpp till 6 Vpp är något mindre än den ökning som sker då 
man går från antingen 6 Vpp till 8 Vpp eller 8 Vpp till 10 Vpp. Det tyder på att för låga 
spänningar är givarens temperaturökning inte konstant utan en ökning i 2 Vpp kan ge 
olika stor temperaturökning medan för spänningar mellan 6 Vpp och 10 Vpp är 
temperaturökningen mer linjär.  
 
Temperaturutvecklingen i chipet skulle kunna liknas till laddning och urladdning av 
spänning i en kondensator där laddning motsvarar upphettning och urladdning 
motsvarar avsvalning, en grov approximation av hur temperaturen förhåller sig till 
tiden vid upphettning skulle kunna vara:  
 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑟(1 − 𝑒−𝑡
𝜏) + 𝑇0     (Ekvation 1) 

 
𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (°𝐶) 𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑡 
𝑇𝑟 =  𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑛ä𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 ö𝑣𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛 
𝑇0 = 𝑟𝑢𝑚𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
𝑡 =  𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
𝜏 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
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När 𝑡 = 𝜏 så kommer temperaturökningen i chipet att vara ungefär 63% av sitt 
slutvärde, genom att studera figurerna A1, A3, A5 och A7, ser man att detta sker 
ungefär vid 10 minuter. 
En grov approximation på temperaturutvecklingen beroende på tiden då chipet 
svalnar av kan vara: 
 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑟 ∗ 𝑒−𝑡
𝜏 + 𝑇0      (Ekvation 2) 

 
𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (°𝐶) 𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑝𝑒𝑡 
𝑇𝑟 =  𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑛ä𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 ö𝑣𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛 
𝑇0 = 𝑟𝑢𝑚𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
𝑡 =  𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
𝜏 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
 
 

 
Figur 7. Den temperaturökning som uppmättes minus en normaliserad rumstemperatur. De 
olika kurvorna representerar olika spänningar levererade från funktionsgeneratorn. 
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Sluttemperatur som funktion av pålagd spänning 
Trendlinjen i figur 8 visar att om vi vill nå en slutgiltig temperatur på 37 °C och vi har 
en rumstemperatur på 23 °C så kan den behövda spänningen, x, approximeras till: 
 
𝑦 = 37 − 23 = 14 = 2𝑥 − 6,5 ⇔ 𝑥 ≈ 10,3 𝑉𝑝𝑝  (Ekvation 1) 
 
Tabell 2. Förhållandet mellan slutgiltig temperaturökning och spänning. 

 
 

 
Figur 8. Datan från Tabell 2 användes för att upprätta en graf över den temperaturökning en 
viss spänning från funktionsgeneratorn genererar. En trendlinje har införts för att kunna 
approximera temperaturökningen. Trendlinjen visar vilket sluttemperatur, y, som spänning , 
x, resulterar i. 
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Standardavvikelse i temperatur inom ROI 
I figur 9 ser vi att spiken i standardavvikelse i början av varje mätcykel tyder på att en 
stor skillnad i temperatur i chipet skapas då chipet börjar värmas upp. Denna skillnad 
klingar sedan snabbt av för att få en mer homogen distribution av värme. 
Uppvärmning av chipet leder dock till en mindre homogen distribution än vid 
rumstemperatur.  

 
Figur 9. Standardavvikelse för temperatur inom chipet ROI vid spänningen 6Vpp. Varje pixels 
uppmätta temperatur har jämförts med medelvärdet av hela ROI. Pilar finns utritade för att 
klargöra när Funktionsgeneratorn, här benämnt FG, startades och stängdes av. 
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Kompletterande experiment 
I figur 10 kan man notera en viss variation i temperatur med tiden, de första 1500 
minuterna, eller 25 timmarna, var temperaturen lägre än vad temperaturen var 
mellan 1500 och 3250 minuter. Den lågfrekventa variationen i temperatur ligger på 
omkring 0,5 °C. Det verkar dessutom förekomma högfrekventa temperaturvariationer 
med större amplitud i figur 10 än de variationer som finns i figurerna i Appendix A.  
 

 
Figur 10. Temperaturutveckling i chipet över en lång period med en pålagd spänning av 7 
Vpp. 
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Diskussion 
IR kameran i uppställningen visade sig vara problematisk för styrning i Labview då 
den styrdes genom USB 2.0 kontakter medan den dator som användes saknade 
USB 2.0 portar. Det visade sig också att kameran inte var optimerad för styrning 
genom USB. En IR kamera anpassad för gigE-standarden, som till exempel FLIR 
A315, skulle tillåta att hela uppställningen kan styras med Labview. Ett annat 
problem som bidrog mycket till mätbruset på IR kameran är att kameran ständigt 
behövde kalibreras om. En mer precis kamera med mer robust kalibrering och större 
mätintervall skulle förmodligen leda till en mer slät signal.  
 
Genom att styra kameran genom en annan dator med Matlab och styra 
funktionsgeneratorn genom den ursprungliga datorn med hjälp av Labview kunde 
man fortsätta projektet. Det visade sig vara svårt att hålla datorernas processer helt 
synkroniserade vilket ledde till att data från upphettningsperioden ibland kunde 
hamna under nedkylningsperioden. I framtida arbeten bör det undersökas om man 
kan använda endast en dator och endast ett programmeringsspråk för att underlätta 
synkronisering av processerna. 
 
På grund av den varierande impedans i ultraljudsgivaren över frekvensintervallet 
ledde det till att spänningen som faktiskt låg över givaren visade sig variera mycket, 
oftast låg variationerna mellan 1 Vrms. Med en mer rigorös impedansmatchning skulle 
förmodligen en stabilare spänning över givaren erhållas, intressant för framtida 
arbeten är dock att se hur stor roll dessa fluktueringar spelar för temperaturen i 
chipet. Eftersom sweep rate ligger på 1000 Hz och temperaturökningen har en 
tidskonstant på 10 minuter finns det skäl att anta att temperaturökningen från dessa 
fluktueringar är mycket liten och de största bidragen till temperaturökning mer beror 
på medelvärdet av spänningen över givaren.  
 
Eftersom temperaturökningen verkar vara beroende av spänningen över givaren 
skulle man kunna anta att 𝑇𝑟 är beroende av spänningen över givaren, i framtida 
arbeten kan det vara intressant att ta reda på hur linjärt beroendet är och inom vilka 
intervall som linjäriteten är god vilket skulle underlätta utveckling av mer robusta 
regulatorer. 
 
I graferna A2, A4, A6 och A8 ser man att tidskonstanten bör vara ungefär 10 
minuter. Eftersom tidskonstanterna vid upphettning och avsvalning är liknande, kan 
man anta att chipet och givarens värmeledningsförmåga har liknande stegsvar 
oavsett om temperaturen ökar eller minskar. För att uppnå en mer energieffektiv 
uppställning bör man testa om det går att använda andra chipmaterial som har 
sämre värmeledningsförmåga då den är varm vilket skulle leda till att mindre aktiv 
reglering behövs för att hålla temperaturen vid önskad nivå.  
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Från figur 8 kan man se att ett visst linjärt förhållande mellan temperaturökning och 
pålagd spänning verkar finnas, en bra egenskap för att underlätta utveckling av 
automatiserad styrning av temperatur i chipet. Genom att använda den nuvarande 
uppställningen och utveckla en proportionell regulator, så kallad P-regulator, bör det 
vara möjligt att hålla temperaturen vid godtycklig temperatur.  
 
Temperaturökningen verkar dock inte ha ett helt linjärt förhållande till spänning då 
man i figur 7 kan notera att små spänningar visade olika temperaturökningar medan 
för de högre spänningarna blev linjäriteten tydligare, detta kan tyda på att vissa 
spänningsintervall är lättare att reglera än andra, för cellkulturers ändamål där 
önskvärda temperaturer är omkring 37 °C verkar linjäriteten vara god men för 
experiment där temperatur bör vara omkring 25 °C kommer det bli svårare att 
reglera. Karakterisering av temperaturutveckling för låga spänningar och spänningar 
högre än de som användes i detta experiment kan vara intressant för framtida 
arbeten. Det kan även vara intressant att se hur temperaturökningen i givaren är 
beroende av rumstemperaturen.  
 
Den höga determinationskoefficienten (R2) i figur 8 tyder på att temperaturökningen 
kan approximeras ganska bra inom det intervall som mätningarna gjorts. Man skulle 
således kunna förutspå temperaturökningen för en godtycklig spänning inom 
intervallet 4 Vpp till 10 Vpp.  
 
Ekvation 3 visade en användbar riktlinje för att förutspå 𝑇𝑟-termen i ekvation 1 samt 
ekvation 2. I framtida arbeten bör man kunna testa om linjen även approximerar 
spänningar som är större än 10 Vpp då man från den begränsade mängd data kunde 
notera att steglängden i temperatur för varje spänningsökning blev mer och mer 
konstant. En nackdel med användning av denna metod för att förutsäga 
temperaturökningen är att rumstemperaturen kommer behöva övervakas mer för att 
kunna beräkna den behövda temperaturökningen som krävs för att nå önskad 
temperatur. Inför framtida uppställningar bör man studera om det går att inkludera ett 
mätinstrument som samlar in mätningar på rumstemperaturen och kommunicerar 
med de andra instrumenten för att kalibrera om sig ifall rumstemperaturen skulle 
ändras. Till exempel så skulle en mindre brusig IR kamera kunna samla in 
rumstemperaturvärden simultant som den mäter temperaturen i chipet genom att 
använda sig av två olika ROI.  
 
Standardavvikelsen för temperaturen i chipet visade på intressanta ledtrådar till 
källan till temperaturökningen i chipet. Figur 9 visar att den initiala värmeökningen 
inte sker homogent, utan vissa delar av chipet värms upp före andra delar. Detta 
tyder på att den akustiska strålningskraften verkar ha mycket små bidrag till 
temperaturökningen, medan de största bidragen till temperaturökning sker genom 
konduktion från givaren som förmodligen uppkommer från mekaniska och 
dielektriska förluster.  
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Det kompletterande experimentet tyder på att ändringar i ventilation som är 
schemalagt på kväll och morgon spelar inte särskilt stor roll för temperaturen i chipet, 
eftersom att i figur 10 kan man notera att den lågfrekventa variationen ligger på 
skalan dygn medan ventilationen ändras ungefär var 12:e timme. Det är således mer 
sannolikt att rumstemperaturen inte är helt konstant utan skiftar från dygn till dygn 
vilket kan påverka chipets temperatur. Det verkar dessutom som att chipet bör kunna 
hålla någorlunda samma temperatur över långa perioder om man håller 
rumstemperaturen konstant eftersom man inte ser att temperaturutvecklingens 
riktning varken tenderar att gå uppåt eller nedåt i temperaturen på lång sikt.  
 
En naturlig fråga kring utvecklingen av en regulator för spänningen är just dess 
påverkan på bildning av kluster i mikrobrunnarna. Den akustiska strålningskraftens 
storlek beror på den energiintensitet som finns i ultraljudsfältet. Spänningen över 
givaren bidrar till storleken på energiintensiteten i ultraljudsfältet. Tiden för 
klusterbildning avtar således i takt med att spänningen över givaren ökar. I 
experimentet som utfördes av Christakou et al. hade majoriteten av cellerna samlats 
i ett kluster på bara några minuter när man använde en spänning på 10 Vpp över 
givaren(4). I rapportens arbete visade sig att ungefär 10,3 Vpp från 
funktionsgeneratorn, vilket motsvarar ungefär 20,6 Vpp över givaren, skulle generera 
den önskade temperaturen i mikrobrunnschipet. Detta borde resultera i en kortare tid 
för bildandet av kluster. 
 
Med starkare förstärkare lär det vara möjligt att nå önskad temperatur på tider så 
korta som omkring 10 minuter. Snabba uppvärmningstider skulle minska den tiden 
celler befinner sig i rumstemperatur, en temperatur som kan vara skadlig då cellulära 
processer saktas ned. En snabb uppvärmning hade då lett till att man kan förbereda 
cellerna mycket längre i labbmiljö innan de pipetteras ner i brunnarna. I framtida 
arbeten bör man studera hur celler svarar på denna snabba uppvärmning, eftersom 
olika celler är olika toleranta mot temperaturökningar kommer det kanske innebära 
att inte alla celler klarar av denna snabba uppvärmning och en mer långsam 
temperaturökning krävs.  
 
Projektet pekar på att det är möjligt att styra temperaturen med enbart kontroll av 
spänningen, vilket skulle medföra en stor energieffektivisering och underlätta för 
användning ur ett hållbart perspektiv, då det energikrävande kylsystemet som 
används idag inte skulle behövas. Arbetsmiljön skulle dessutom förbättras då 
kylsystemet upplevs som högljutt och var svårhanterlig på grund av dess stora 
storlek, vilket hade begränsat uppställningen till enbart labbet. Med enbart 
spänningskontroll så skulle uppställning bli mycket lättare att flytta, vilket är önskvärt 
i strävan för att uppnå en så LOC-liknande uppställning som möjligt.  
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Slutsats 
Det är värt att poängtera att projektet har visat på ett par användbara riktlinjer i 
utvecklingen av regulatorer för temperaturen i uppställningen. Dessa regulatorer 
behöver nödvändigtvis inte vara speciellt avancerade för att uppnå den önskade 
temperaturen, utan är mer än fråga i hur snabbt man vill nå den. Enbart reglering av 
spänning verkar vara möjligt, vilket leder till stora besparingar i energi samt 
förbättring av arbetsmiljön. Förhoppningsvis kommer resultatet i denna rapport vara 
ett av de många steg på vägen som leder till att hela uppställningen till slut får plats 
på ett chip. 
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Appendix A – Upphettning- och avsvalningsfigurer 
 

 
Figur A1. Temperaturutvecklingen i chipet då funktionsgeneratorn var inställd på att leverera 
4 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den streckade 
röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
 

 
Figur A2. Temperaturutvecklingen i chipet då funktionsgeneratorn stängdes av efter att ha 
levererat 4 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den 
streckade röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
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Figur A3. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn var inställd på att leverera 6 
Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den streckade 
röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
 

Figur A4. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn stängdes av efter att ha 
levererat 6 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den 
streckade röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
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Figur A5. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn var inställd på att leverera 8 
Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den streckade 
röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
 

Figur A6. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn stängdes av efter att ha 
levererat 8 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den 
streckade röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
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Figur A7. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn var inställd på att leverera 
10 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den streckade 
röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt  
 

 
Figur A8. Temperaturutveckling i chipet då funktionsgeneratorn stängdes av efter att ha 
levererat 10 Vpp. Blåa linjen representerar medeltemperaturen från de tre mätcyklerna, den 
streckade röda linjen representerar det största värdet i varje tidpunkt och den streckade gula 
representerar det minsta värdet vid varje tidpunkt. På grund utav problem med 
synkronisering av datorprogrammen kunde data från endast 70 minuter samlas.  
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Appendix B - Labview- och Matlabprogram 
 
Huvudprogram bildbehandling 
%Huvudprogrammet för bildbehandling  
clear 
n = 1; 
j = 1; 
m = 4; 
%measurement = 1; 
for i=1:1 
    %l‰ser in den mappen med bilder man önskar   
    str  = input('Namn pÂ mappen? (M_amplitudpp) ','s'); 
    mapp = strcat('/Users/Emanuel/Documents/Skolan/KEX/',str); 
    %delete(str);  
    Samling = dir(mapp);     
    k = 0; 
    %verkar som det finns png-filer som inte syns i mappen men kommer med 
    %n‰r man l‰ser in mappen, detta filterar bort de filerna.  
    for ii = 1: length(Samling) 
        if (Samling(ii).name(1) == 'h') 
            k = k + 1;  
        end  
    end   
    %mapp1 = 
strcat('/Users/Emanuel/Documents/Skolan/KEX/Cooling_M',num2str(1),'_',num2str(m),'pp'); 
    %Samling1 = dir(mapp); 
    %Skapar exceldokument 
   %filenamne = strcat('m‰tning',i,'.xlsx');  
    field1 ='Medel'; 
    field2 = 'Std';    
    j = 0; 
    %gÂr igenom alla bilder i de olika m‰tningsmapparna. 
    for i=1:k 
        %if(Samling(1).name ~= '.') %verkar som de hittar 2 filer som inte finns, m‰rkligt. 
         %   if(Samling(1).name ~= '..') 
                %Bildnamn = strcat(mapp, '/',Samling(i+3).name) 
                 
                %Bildnamn = strcat(mapp, '/heating',num2str(i),' - m‰tning: 4.png'); 
                %Bildnamn = strcat(mapp,'/',Samling(n).name); 
                %loopar igenom alla bilder i aktuella mappen 
                Bildnamn = strcat(mapp, '/heating',num2str(j),'.png');  
                %samlar i celler: Medel Temp , Stand avvikelse 
                [medel{1,n},std{1,n}] = getTempReal(Bildnamn); 
                 
                %Bildnamn1 = strcat(mapp1, '/cooling',num2str(i),' - m‰tning: 4.png'); 
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                %Bildnamn1 = strcat(mapp1, '/cooling',num2str(i),'.png'); 
                %[medelC{1,n},stdC{1,n}] = getTempReal(Bildnamn1); 
                n = n+1; 
                j = j+1; 
          %  end 
                 
        %end 
    end 
    %measurement = measurement +1; 
    %l‰gger in i struct 
    varden = struct(field1, medel, field2, std); 
     
     
    
%tempPlot(medelC);%strcat('/Users/Emanuel/Documents/Skolan/KEX/Heating_M',num2str(
2),'_',num2str(2),'pp'); 
     
    %xlswrite(filename,medel,'Temperatures','A1'); 
     
    
    j = j+1; 
    m = m+2; 
end 
 
%tempPlot(medel,medelC); 
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Temperaturhämtning 
% bilderna mÂste vara 100 % stˆrre ‰n ursprunget... verkar det som  
 
function [Medel, S] = getTempReal(bildnamn) 
  
 
%bildnamn = 'apa30'; 
%bildnamn = strcat('/Users/Emanuel/Pictures/',bildnamn,'.png'); 
%bildnamn = '/Users/Emanuel/Pictures/M‰tning1/heating11018.png'; 
%l‰ser in aktuell bild  
I = imread(bildnamn); 
%‰ndrar storleken i bilden sÂ att OCR ska fungera som det ska 
I = imresize(I,2); 
%pixelv‰rde, med funktion 
%[PixMedel,PixStd] = getPixelInt(I);  
%h‰mtar alla v‰rden inom den intressanta ROI 
variroi=getPixelInt(I); 
%OCR för över- och undertemperaturen  
roi = [557 9 74 41]; 
roi1 = [559 433 71 37]; 
%roi = [279 5.99999999999994 38 21]; 
I = rgb2gray(I); 
%max temp, OCR 
refTemp1 = ocr(I, roi); 
%min temp, OCR 
refTemp2 = ocr(I, roi1, 'TextLayout', 'Block');  
%kollar ifall r‰tt v‰rde har l‰sts av, onˆdigt  
recognizedText = refTemp1.Text; 
%figure; 
%imshow(I); 
%gˆr en dragbar rekt 
%h = imrect; 
%pos = getPosition(h); 
%temperatur = ocrResults.Text; 
text(600, 150, recognizedText, 'BackgroundColor', [1 1 1]);  
%255 = refTemp1 40 grader  
%0 = refTemp2 s‰g 20grader 
%128 = (refTemo1-refTemp2)*pixelintensitetsv‰rde/256 + refTemp2 
% ˆvre kallibrerings temp 
ovtemp = TempReg(refTemp1); 
% undre kallibrerings temp 
untemp = TempReg(refTemp2); 
%tar fram temperaturen i ROI, frÂm pixelv‰rde till temperatur 
realtemp = PixelToTemp(untemp,ovtemp,variroi); 
Medel = mean(realtemp); 
S = std(realtemp); 
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%realtempstd = PixelToTemp(untemp,ovtemp,PixStd); 
end  
 

Hämtar pixelvärde från önskad bild 
 
function [raknare] = getPixelInt(image) 
     
    %figure; 
    %imshow(image); 
    %gˆr en dragbar rekt 
    %h = imrect; 
    %roi = getPosition(h); 
    %roi = [364 222 51 37]; %roi fˆr M_6pp 
    %roi = [306 217 27 28]; %roi fˆr M_8pp 
    %roi = [340 191 21 27]; %roi fˆr M_4pp 
    %roi = [309 226 27 32]; %roi fˆr M_10pp 
    %roi  = [305 230 22 24]; %60h m‰tning 
    image = double(image); 
     
     
    %samlar alla pixelv‰rden inom den aktuella roi 
    n = 0; 
    raknare = []; 
    for i=roi(1,1):roi(1,1)+roi(1,3) 
        for j=roi(1,2):roi(1,2)+roi(1,4) 
            %raknare = raknare+(image(j,i)); 
            raknare(1,n+1) = image(j,i); 
            n = n+1; 
        end 
    end 
     
     
 
end  
 

Plottar en medel-graf med maximum och minimum värden 
 
Funktionen, som titeln säger, plottar en medelgrad med max- och min-värden. Tar in x som 
är en medelvärdesmatris av de tre mätningarna, matning är en matris med alla tre 
cyklingarna 
function m = medelplot(x,matning,intervaller) 
    %plottar ut max och min och medel!!!! 
    %18.5*2 108.5*2 198*2 287*2 376.5*2 466.5*2 heating,M_8pp grafen, mÂste ‰ndras 
    %varje gÂng!!!!! 108*2 198*2 286.5*2 376.5*2 466.5*2 556.5*2 cooling 
    %M_8pp -----  19*2 109*2 197.5*2 287.5*2 376.5*2 466.5*2 heating M_6pp, 
    %109*2 199*2 287.5*2 377*2 466.5*2 556.5*2 
    %1 180 360 540 720 900 heating M_4pp 
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    %39*2 129*2 218*2 308*2 397*2 487*2 %heating 10pp 
    %128*2  218*2 307.5*2 397.5*2 487*2 559.5*2 
    a1 = intervaller(1,1); 
    a12 = intervaller(1,2); 
    a2 = intervaller(1,3); 
    a22 = intervaller(1,4); 
    a3 = intervaller(1,5); 
    a32 = intervaller(1,6); 
     
    n=0; 
    for i=1:180 
        X(i,1) = n; 
        n = n+0.5; 
        y(i,1)=x(i,1); 
    end 
     
    m=zeros(180,3); 
    for i=1:180 
        m(i,1) = matning (1,a1); 
        a1 = a1+1; 
    end 
    for i=1:180 
        m(i,2) = matning (1,a2); 
        a2=a2+1; 
    end 
    for i=1:(a32-a3) 
        m(i,3) = matning (1,a3); 
        a3=a3+1; 
    end 
     
    for i=1:180 
        ma(i,1) = max(m(i,1),m(i,2)); 
        ma(i,1) = max(ma(i,1),m(i,3)); 
         
        mi(i,1) = min(m(i,1),m(i,2)); 
        mi(i,1) = min(mi(i,1),m(i,3)); 
         
         
         
    end 
     
    length(X) 
    length(ma) 
    length(mi) 
    length(y) 
     
    figure(8) 
    plot(X,y); 
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    hold on 
    p = plot(X,ma); 
    p.LineStyle = '--'; 
    hold on 
    p1 = plot(X,mi); 
    p1.LineStyle = '--'; 
    legend({'Medel','Max','Min'},'Location','northeast'); 
     
end 
 

Normaliseringsfunktion 
 
Funktionen normaliserar de olika medelvärdena med de olika amplituderna.  
 
function [m,x] = normaliserad(x) 
   m=100; 
   for i=1:length(x) 
       m = min(x(i,1),m); 
   end 
    
   for i=1:length(x) 
       x(i,1) = x(i,1)-m; 
   end 
end 
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Figur B1. Det labviewpogram som användes för styrning av funktionsgeneratorn. 
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