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Abstract 
A patient simulator for testing anaesthesia machines has been developed at Maquet 
Critical Care AB, to reduce costly and time-consuming experiments on animals. The 
device simulates human lungs regarding lung dynamics and volume, uptake of 
anaesthetic agents and the production of carbon dioxide, heat and moisture. Further 
demands on the simulator are durability and size; the device shall be compact enough 
to be moveable. 

The resulting simulator fulfils the requirements and enables better repeatability and 
ability to test extreme cases than experiments on animals do. 

Uptake of the anaesthetic agent is achieved in a active carbon filter and controlled by 
regulating the flow. The flow is created by a regenerative blower and controlled using 
a proportional valve. The uptake can be set by the user or by a simple uptake model 
modified to recursively handle changes in the concentration of anaesthetic agent. 

Carbon dioxide is fed into the system from a tank by a mass flow regulator. The 
supply of carbon dioxide can be set according to a constant flow to simulate a certain 
production rate, or to achieve a desired concentration of carbon dioxide in the exhaled 
gas. 

Heat and moisture is added to the exhaled gas in a chamber partially filled with water. 
The chamber is heated by self-regulating heating elements and supervised by a 
combined temperature and humidity sensor. 

Control and monitoring of the system is implemented in LabView and includes data 
processing, user interface and communication with sensors, actuators and data 
acquisition devices. 

When verifying the functionality of the simulator, tests show the exhaled gas is 
saturated with moisture and has a temperature sufficiently close to normal body 
temperature. The deviation of the calculated uptake compared to the measured value 
is within the requirements for larger flows through the filter. When performing tests 
with extremely small flows, the performance deteriorates due to limited precision of 
the flow measurement. Thus, if better performance is desired when simulating small 
uptakes, improved flow sensing accuracy is recommended. 
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Sammanfattning
En patientsimulator för anestesimaskiner har konstruerats hos Maquet Critical Care 
AB för att minska antalet kostsamma och tidskrävande djurförsök. Simulatorn 
efterliknar mänskliga lungor beträffande lungdynamik och genom att avlägsna 
anestesimedel, samt tillsätta koldioxid, fukt och värme. Utöver dessa egenskaper skall 
simulatorn vara robust, samt vara kompakt och transportabel. 

Den resulterande simulatorn lever upp till de krav som ställts och möjliggör en högre 
repeterbarhet än försöksdjur, samt test av extremfall som exempelvis mycket stora 
upptag av anestesimedel. 

Upptag av anestesimedel åstadkoms med en bypasskrets försedd med ett kolfilter och 
regleras genom att styra gasflödet som passerar filtret, eftersom upptaget är direkt 
proportionellt mot flödet och anestesimedelshalten. Flödet skapas av en 
sidokanalsblåsare och styrs med en proportionalventil. Börvärdet för upptaget kan 
sättas av användaren eller ges av en enkel upptagsmodell som modifierats till att 
rekursivt hantera förändringar i anestesimedelshalten. 

Koldioxid doseras in i systemet från ett tryckkärl med hjälp av en 
massflödesregulator. Koldioxidtillförseln kan ske enligt önskad minutproduktion eller 
för att uppnå en viss koncentration i utandad gas. 

Uppvärmning och befuktning av utandningsluften sker i en kammare som är delvis 
fylld med vatten. Befuktarkammaren hettas upp av värmeelement och övervakas av en 
kombinerad fukt- och temperatursensor. 

Datorimplementation sker med programvaran LabView, som hanterar beräkningar, 
databehandling, användargränssnitt och kommunikation med ställdon, sensorer och 
datainsamlingsverktyget DAQPad. 

Vid verifiering av simulatorn visar tester att utandningsluften är mättad med fukt och 
har en temperatur tillräckligt nära normal kroppstemperatur. Kontrollvägning av filtret 
påvisar ett upptag som uppfyller de precisionskrav som ställts. Vid extremt små 
flöden genom filtret försämras resultatet pga. begränsad noggrannhet i 
flödesmätningen, varför bättre flödesmätning rekommenderas om högre precision 
önskas vid simulering av små upptag. 
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Terminologi 

Bypasskrets Förbikoppling, i detta fall separat gasslinga med 
kolfilter som absorberar anestesimedel 

DAQPad Datainsamlingsenhet som ansluts till dator, mäter 
och styr spänningar. Se 3.1. 

Endtidal Avser slutet av exspirationen 

Exspiration Utandning 

FRC Funktionel residualkapacitet, kvarvarande volym i 
lungan efter normal utandning 

HME Heat Moisture Exchanger, filter som återför fukt 
och värme till patienten 

Inspiration Inandning 

LabView Programvara med verktyg för beräkningar och 
användargränssnitt 

MAC-värde Minimum Alveolar Concentration, anger den 
anestesimedleskoncentration som är nog för att 
hälften av befolkningen ej skall reagera på smärta.

Standardliter, 
Standardflöde 

Gasegenskaper som omräknats till specifik 
temperatur och tryck, för att underlätta jämförelser 

Testlunga Gummiblåsa som simulerar lungdynamik 
Volym 0-0,5 l. Se 4.2.2. 

Tidalvolym Inandad volym 

Y-stycke Del där inspirationsslang och exspirationsslang 
sammanstrålar, återfinns nära patienten. 



7 

1 Inledning 

1.1 Behov 
Vid utveckling av anestesimaskiner finns ett behov av att testa dem under 
verklighetsnära förhållanden. På Maquet Critical Care AB har detta tidigare gjorts 
genom djurförsök på grisar, samt genom att testa enskilda egenskaper som exempelvis 
fukttålighet med tillfälliga separata anordningar. Djurförsök är dyra, tidskrävande och 
har etiska komplikationer. Tillfälliga testlösningar ger varierande resultat och 
utformningen av dem tar tid från det egentliga utvecklingsarbetet. 

Av dessa anledningar efterfrågas en patientsimulator med förmåga att efterlikna 
mänskliga egenskaper som upptag av anestesimedel, koldioxidproduktion, avgivning 
av fukt och värme samt lungornas dynamik. 

Simulatorn som konstrueras skall användas för att utvärdera anestesimaskiners 
prestanda, såväl regleringsfunktioner för gasflöden, anestesimedelskoncentrationer 
och koldioxidabsorbering som förmåga att arbeta långa perioder utsatt för fukt, värme 
och anestesimedel. 

Hållbarhet och repeterbarhet anses viktigare än att simulatorn ger resultat som exakt 
efterliknar mänskliga egenskaper, vilka dessutom varierar mellan olika patienter och 
medicinska situationer. Vid val av komponenter efterfrågas klassisk prestanda som 
snabbhet och noggrannhet, men även motståndskraft mot den påfrestande miljön de 
utsätts för (se 4.1) och tillgänglighet för att enkelt kunna byta ut delar vid behov. 

1.2 Syfte & mål 

Figur 1-1 Principskiss för patientsimulatorn. 

Arbetet syftar till att konstruera patientsimulator med följande egenskaper: 

� Anestesimedelsupptag som avtar enligt fysiologisk modell, samt med 
möjlighet att manuellt ställa in konstant upptag. 
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� Luftfuktighet i exspirationsgasen skall vara ca 100%RH  

� Temperatur på exspirationsgasen skall vara ca 37ºC 

� Koldioxidproduktion med möjlighet att ställa in minutproduktion, utandad 
koncentration, eller på annat sätt ge kapnogram (kurva över utandad 
koldioxidkoncentration) som är snarlik mänsklig dito. 

� Varierbar residualvolym om ca 2-3 l. 

� Robust och flyttbar, tåla långa simuleringar med anestesimedel och fukt. 

� Vara utbyggbar och möjliggöra eventuella framtida utökningar med moduler 
som exempelvis förgasare eller syreabsorbering 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet utförs gemensamt av Staffan Palm och Lyna Tuong. Denna rapport 
fokuserar på hårdvara och hur ingående fysiska parametrar mäts och styrs. I Lyna 
Tuongs rapport, vilken kan ses som kompletterande, återfinns datorimplementation, 
reglerteknik, användargränssnitt och mer bakgrundsinformation om anestesi. 
Begränsningen av rapporten är dock ej representativ för författarens del i 
genomförandet av projektet. 

Patientsimulatorn inkluderar upptag av anestesimedel, samt tillförsel av koldioxid, 
fukt och värme. Avgivande av anestesimedel och upptag av syre behandlas ej utöver 
de tankar som beskrivs i kapitel 7, ”Förbättringar och utökningar”. 
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2 Medicinsk bakgrund 

2.1 Fysiologi 

2.1.1 Lungornas uppbyggnad 
Luftstrupen (trachea) övergår till två primärbronker 
som går till respektive lunga. Bronkerna delas upp, 
minskar i storlek och övergår till bronkioler. 
Bronkiolerna i sin tur övergår till alveoler, små 
lungblåsor. Gasutbytet sker mellan blodet och 
andningsgasen genom diffusion i alveolerna och 
bronkiolerna, där syre och koldioxid diffunderar till, 
respektive från blodet. Under inhalationsanestesi 
transporteras anestesimedlet på samma sätt mellan 
gas och blod. 

2.1.2 Residualvolym, FRC 
Inandning sker genom att ett undertryck skapas i lungan då bröstkorgen vidgas och 
diafragman dras ned. Utandning sker genom avslappning, varpå luft trycks ut. 

Efter utandningen har lungorna fortfarande en volym kvar vid avslappnat läge, vilken 
kallas residualvolym eller FRC, functional residual capacity. Residualvolymen 
beräknas för vuxna vara ca 30 ml/kg. Exempelvis har en vuxen människa som väger 
70 kg en FRC på ungefär 2,1 l. [1] 

2.1.3 Koldioxidproduktion och syreupptag 
I alveolerna sker ett gasutbyte mellan blod och den inandade gasen genom att 
koldioxiden som bildats vid förbränning i cellerna avges och syre tas upp av blodet 
för vidare transport ut till cellerna. 

Människans syreupptag beskrivs av Brodys ekvation [2] 

[ ]minmlBWQO /10 4
3

2
⋅=

&

Och koldioxidproduktionen uppskattas vara:  

[ ]minmlBWQQRQQ OOCO /88.0 4
3

222
⋅=⋅≈⋅≈

&&&

Där BW, body weight är kroppsvikt och RQ, respiratory quotient, är  värdet på hur 
mycket koldioxid som produceras i förhållande till syrekonsumtionen. Detta värde 
varierar med kost och träning, men under typiska förhållanden är RQ = 0.8. 

Syreupptag och koldioxidproduktio relaterat till kroppsvikt åskådliggörs i Figur 2-2. 
För en person om 70 kg uppskattas koldioxidproduktionen till ca 190 ml/min. 

Figur 2-1 Mänskliga lungor 
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Figur 2-2 Syreupptag och koldioxidproduktion i viloläge med avseende på kroppsvikten. 

2.1.4 Fukt och värme 
Inandningsluften befuktas och värms i luftvägarna och lungorna. I luftstrupen är det 
ungefär 37°C varmt och den relativa luftfuktigheten är 100 % [3]. Långsammare och 
mindre andetag medför att andningsgasen hinner närma sig kroppstemperaturen mer. 

2.2 Anestesi 
Begreppet anestesi härstammar från grekiska och betyder ”utan känsla”. 

Anestesi delas in i flera områden: Lokal anestesi som ges för att bedöva ett litet 
område av kroppen, regional anestesi som ges med lokalt bedövningsmedel för hela 
kroppsdelar och nerver, samt generell anestesi som innebär att patienten sövs eller 
försätts i medvetslöshet (narkos), smärtlöshet (analgesi), muskelrelaxering eller i ett 
tillstånd med reducering eller avsaknad av reflexer. 

Anestesimedel kan vid generell anestesi ges intravenöst, genom inhalation, eller 
vanligtvis en kombination av båda metoderna. Detta arbete berör endast inhalerade 
anestesimedel. 

De moderna inhalationsanestesimedel som används idag är isofluran, sevofluran, 
enfluran, halotan och desfluran, dessa är alla lättflyktiga halogenereade kolväten med 
kokpunkt runt 50-60°C, med undantag för desfluran vars kokpunkt är så låg som 
24°C. Medel för inhalationsanestesi ges tillsammans med syrgas för att säkerställa att 
patienten får en tillräcklig syreförsörjning, samt oftast i kombination med lustgas,
vilket är bedövande. 

Anestesimaskinens uppgift är att försörja patienten med syre och noggranna doser av 
anestesimedel, avlägsna den utandade koldioxiden, samt att ventilera patienten. En 
anestesimaskin består normalt av tre delsystem, ett för försörjning av anestesimedel, 
syre och ev. lustgas, ett för ventilering som sköter patientens andning och ett 
övervakningssystem för monitorering av patientdata som puls, blodtryck, 
hjärnaktivitet och utandade gashalter. 
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Anestesimaskiner kan delas in i tre grupper: 

� Icke-återandningssystem, där det ständigt tillförs ny gas, utandad gas 
återanvänds ej. 

� Partiell återandning, i vilket utandad koldioxid absorberas och ett 
färskgasflöde med anestesimedel och syrgas tillsätts. Överskottsgas dumpas. 

� Total återandning, i vilket koldioxid absorberas och endast syre och 
anestesimedel motsvarande den mängd som patienten tar upp tillförs, varför 
ingen överskottsevakuering sker. 

[4] 

Färskgasflöde
O2 + N2O/Luft

Förgasare
med

Anestesimedel

Patient

Y-stycke

Koldixdabsorber

Bälg

Evakuering av
överskottsgas

Backventil

Backventil

Figur 2-3 Andningskrets för anestesimaskin med återandning.  Inandning (inspiration) och utandning 
(exspiration) sker genom separata slangar för att undvika ”snorkeleffekt”. Vid total återandning sker 

ingen evakuering.  
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3 Mätning och styrning 

3.1 Datainsamling 
Metoder för beräkningar, reglering, insamling av mätdata och användargränssnitt görs 
med programvaran LabView från National Instruments.

Länken mellan mjukvara och hårdvara utgörs främst av DAQPad-6015 från National 
Instruments, en styr- och mätmodul som kommunicerar med en dator via en USB-
anslutning. 

Även kommunikation via datorns serieport används för att styra och avläsa 
gasanalysatorn AION. 

NI DAQPad 6015, USB 

Analoga ingångar 
  16 bit A/D 

8-16 st 
0-10 V 

Analoga utgångar 
  16 bit D/A 

2 st 
0-10 V 

Digitala in/utgångar 8 st 

Ett samplingsintervall om 200 ms används i applikationen. Hastigheten begränsas 
främst av kommunikationen med DAQPad:en, de beräkningar som görs är ej 
tidskrävande i jämförelse. 

3.2 Gaskoncentrationer 

3.2.1 Mätning av gaskoncentrationer 
Anestesimedelskoncentrationen och koldioxidhalten mäts med gasanalysatorn AION 
från Artema Medical. Analysen bygger på NDIR (Non Dispersive InfraRed 
spectroscopy), gasers absorption av infrarött ljus vid olika frekvenser. Metoden är att 
genomlysa gasen med infrarött ljus med åtta olika våglängder i intervallet 4-12μm och 
mäta hur mycket av ljuset som absorberas av gasen, härefter kan gasens 
sammansättning beräknas ur dess frekvenssvar genom att jämföra det med enskilda 
gasers IR-absorptionskurvor. 

AION mäter kontinuerligt halten av koldioxid, lustgas och anestesimedel, samt med 
tillägget av de fristående sensorerna Servomex eller Oxima även sygashalt. 
Mätnoggrannheten vid normala förhållanden angavs för koldioxid och anestesimedel 
till omkring ±0,3 % av uppmätta värden, för lustgas ca ±3 % 

För att skydda AION från fukt, bakterier och smuts placeras ”dryline”, en obligatorisk 
vattenfälla med filter på gasingången. [5] 
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Artema AION 03 

Matningsspänning 11-24 V (24V) 

Kommunikation RS232 

Samplingsintervall 20 ms 

Gashalter som mäts Anestesimedel 
Koldioxid 
Lustgas 

3.2.1.1 Kommunikation med AION 
Kommunikation med AION sker via datorns serieport enligt protokollet RS232, som 
hanteras med LabView. När Aion startats genomförs självtester och 
referensmätningar av omgivande luft, därefter lägger den sig i standbyläge tills den 
mottagit ett initieringskommando. Vid normal kommunikation, vilket beordras med 
ytterligare ett kommando, skickas data fortlöpande med 20ms intervall, detta innebär 
att AION skickar omkring tio meddelanden under ett av programmets 
samplingsintervall om 200ms. Endast den senaste uppsättningen mätvärden är 
intressant, varför majoriteten av information som skickas aldrig används.  

Vid läsning av data hämtas hela serieportens buffert istället för att läsa ett visst antal 
byte vid varje tillfälle, på detta vis hämtas alltid även den senaste informationen och 
kommunikationen tål ojämn avläsningshastighet utan att riskera att halka efter. 

Varje meddelande inleds med en startflagga, för att hitta en komplett uppsättning 
mätdata görs en sökning efter startflaggan, med början två meddelandelängder från 
slutet av de data som hämtats från bufferten. Detta för att finna ett helt meddelande 
även om det sista meddelandet är trunkerat. Hittas inget komplett meddelande görs 
sökningen om med start ytterligare två meddelandelängder tidigare. Finns inga 
mätdata vid en enskild sampeltidpunkt används föregående koncentrationer, vilket 
orsakar mindre störningar än om nollvärden ställs ut. 

När ett komplett meddelande mottagits styckas det upp i dess olika beståndsdelar och 
tolkas. Utöver gaskoncentrationer mottages en mängd information om 
gasanalysatorns status och eventuella felmeddelanden. 

Flag: Startflagga som indikerar start på informationen. 
Type: Indikerar normal kommunikation, felmeddelande eller kvittens av kommando.
Curves: Mätdata, gaskoncentrationer. 
ID: Indikerar vilken typ av information som följer i segmentet ”data”. 
Data: Särskild information, som skickas med längre mellanrum  
Msg: Meddelanden och bekräftelse av mottagna kommandon 
Sts: Status för delar och funktioner som vattenfälla, gasflöde, felindikering mm. 
Chk: Checksumma som används för att detektera kommunikationsfel. 

Flag Type Curves ID Data Msg Sts Chk 

Uppbyggnad av meddelande från AION vid normal kommunikation 
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3.2.2 Upptag av anestesimedel 
För att åstadkomma ett upptag av anestesimedel används en behållare fylld med korn 
av aktivt kol som absorberar anestesimedelsångorna i mikroskopiska porer. Upptaget 
kontrolleras genom att styra ett gasflöde genom filtret. Allt anestesimedel som flödar 
in i filtret adsorberas, så länge den återstående lagringskapaciteten är tillräckligt stor. 
Upptaget är därmed den mängd anestesimedel som flödar in i filtret, vilket ges av det 
totala gasflödet och anestesimedelskoncentrationen. Börvärdet för upptaget ges av 
upptagsmodellen i 4.5.2. 

   

Kolfilterbehållare 

Kolkapacitet 0,76 l 

Dimensioner 10x10x21cm 

Material Delrin 
Anodiserat aluminium
Rostfritt stål 

Filterbehållaren utformas som en cylinder på vilken de båda kortsidorna utgör 
avtagbara lock för byte av kol och har varsin anslutningspunkt för inlopp respektive 
utlopp. Kolet hålls på plats av finmaskiga stålnät placerade på stödjande hålplattor av 
anodiserat aluminium. En luftspalt mellan nätet och behållarens kortsida gör att flödet 
går genom hela filtrets tvärsnitt istället för att koncentreras till filtrets mitt, samt 
minskar flödesmotståndet. Det ena nätet placeras på fjädrar, vilket gör att kolet trycks 
ihop en aning och luftkanaler inte kan bildas om filtret placeras liggande eller om 
kolet packas samman av vibrationer. För att underlätta byte av filter tillverkas dubbla 
uppsättningar filterbehållare. 

Som medium som binder anestesimedel har vid andra försök [6] använts olika typer 
av olja, vilket absorberar, lagrar och avger anestesimedel. Denna metod är dock 
jämförelsevis svår att styra och kräver då de inte fullständigt renar luften från 
anestesimedel att gashalter mäts såväl före som efter upptaget för att möjliggöra 
beräkning av verkställt upptag. Det går ej att åstadkomma snabbare upptag än vad 
oljan naturligt tar upp, vilket gör det olämpligt för denna tillämpning. 

3.2.3 Insprutning av koldioxid 
Koldioxid doseras in i systemet från en tryckflaska med hjälp av en 
massflödesregulator av modell Brooks 5850S. Massflödesregulatorn kan styras med 
en analog signal eller digitalt enligt kommunikationsprotokollet RS232, pga den 
enklare implementeringen valdes analog styrning via DAQPad:en. 
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Brooks MFC 5850 S 

Matningsspänning 24 V 

Styrsignal 0-5V, alt. RS232 

Fabriksspecifikation 
för detta exemplar 

Syrgas 0-1 l /min 
Arbetstryck 0-6 bar 

Det angivna arbetstrycket är 0-6 bar för detta exemplar, varför gasflaskans 
tryckregulator ställs in på 5 bar. Enligt specifikation är styrsignalen 0-5 V och för 
detta exemplar anpassad för ett syrgasflöde om 0-1l/min. 

Sambandet mellan koldioxidflödet och insignalen till massflödesregulatorn bestäms 
med hjälp av volymflödesmätaren Bios Drycal 2 Flow Calibrator, som mäter flöde 
genom att bestämma tiden det tar att fylla en cylinder med gas. Resultat räknas av 
mätinstrumentet om till standardflöde genom att kompensera för omgivningstryck och 
temperatur. 

Kalibrering Brooks MFC 5850S CO2
insignal relaterat till flöde.
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R2 = 0,9999
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Figur 3-1 Kalibrering av massflödesregulator för koldioxidinsprutning. 

En linjärapproximation för uppmätta värden ger följande formel för vilken 
styrsignalsspänning MFCU  som skall användas för att få det önskade koldioxidflödet 

2COQ&  ml per minut: 

009,00068,0
2
−= COMFC QU &

Denna omräkning för användning av koldioxid kan även göras utifrån 
specifikationerna. Just detta exemplar är fabriksinställt för att leverera ett syrgasflöde 
om 0-1 l/min proportionellt mot styrsignalen. Detta innebär att volymflödet av 
koldioxid vid maximal styrsignal skall vara lika stor som kvoten mellan densiteten för 
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syrgas och densiteten för koldioxid, eftersom massflödet skall vara detsamma. Denna 
kvot blir 1,429/1,98=0,720 [7] (uppmätt maxflöde av koldioxid vid styrsignal 5V är 
0,73 l/min). Utifrån detta kan förstärkningen mellan flöde och spänning beräknas till 
god överensstämmelse med uppmätta värden: 

ml/min

V
0069,0

ml/min720

V5
=

3.3 Flöde 

3.3.1 Mätning av flöde 
Gasflöde kan mätas på ett flertal olika vis. Differenstryckflödesgivare utnyttjar att 
flödet som passerar en strypning är proportionellt mot tryckfallet över strypningen, 
vilket mäts. Ultraljudflödesmätare beräknar flödet genom att skicka pulser diagonalt 
över flödets tvärsnitt. Genom att mäta skillnaden i den tid det tar för pulsen att komma 
fram när den går medströms respektive motströms kan flödet beräknas. 

Ytterliggare en metod, termisk massflödesmätning, baseras på gasens 
värmeledningsförmåga. Flödet passerar ett litet värmeelement, från vilket värme 
absorberas och elementet själv kyls ned. Ett ökat flöde ger kraftigare nedkylning av 
elementet eftersom fler gasmolekyler kommer i kontakt med det, men också lägre 
gastemperatur eftersom varje gasmolekyl passerar elementet snabbare och därmed 
inte värms i samma utsträckning. En variant att använda denna princip är att med två 
temperatursensorer mäta temperaturskillnaden och därmed hur mycket värme som 
absorberats, en fördel är att flödets riktning kan indikeras. Ett annat alternativt är att 
ett element som regleras till en konstant temperatur används, vid högre flöden 
förbrukas högre effekt för att bibehålla denna temperatur. [8] [9] 

Till patientsimulatorn valdes termiska massflödesmätare från Honeywell som 
använder sig av två temperatursensorer. Dessa mätare fanns tillgängliga, ansågs enkla 
att implementera samt är relativt små och billiga. 

Honeywell AMW720P1 mäter flöden upp till 200 l/min. Störningar i form av 
flödesturbulens och elektriskt brus ger dåliga och instabila resultat för låga flöden, 
under 5 l/min utgör störningarna en stor andel av mätsignalen och uppmätt flöde 
fluktuerar med avvikelser ca 30% från medelvärdet. Sensorns snabba responstid på 6 
ms kan vara en bidragande orsak till känsligheten för störningar i flödet. 

Honeywell AMW5104 mäter flöden upp till 20 l/min och beter sig bättre vid små 
flöden än den större modellen när det gäller brusighet, men räcker inte till för att mäta 
högre flöden. 

Honeywell AMW720P1 AMW5104

Mätintervall 0-200 l/min 0-20 l/min 

Responstid 6 ms < 60 ms 

Matningsspänning 8-15 V (15 V) 

För att kombinera den större sensorns mätområde med den mindre sensorns 
noggrannhet används båda sensorerna och byte av vilket mätvärde som används sker 
omkring flödet 20 l/min. Under försök med koncentrationer liknande de som 
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förekommer vid klinisk anvädning används den mindre flödesmätaren huvuddelen av 
tiden. 

Utsignalen är proportionell mot flödet och matningsspänningen, för att erhålla bästa 
möjliga upplösning och minska bruskänsligheten när den analoga spänningen mäts av 
en A/D-omvandlare i DAQPad:en valdes matningsspänningen till 15 V, det högsta 
specifierade värdet. En annan bidragande orsak var att en utgång för 15 V fanns 
tillgänglig på nätaggregatet (se 4.3.2). 

Kalibrering gjordes gentemot TSI 4040 D, en massflödesmätare med integrerad 
signalbehandling och display, samt med såväl analog som digital (RS232) utgång. För 
att underlätta kalibrering med många mätvärden över ett stort intervall konstruerades 
LabViewrutiner för flödeskalibrering. Utsignaler från flödesmätarna och uppmätt 
flöde enligt referensmätaren loggades alltmedan styrsignalen till en ventil (se 3.3.2.2) 
minskades, vilket skapade ett långsamt fallande flöde. Ur denna information görs 
approximationer för relationen mellan utsignaler och flöde. 

Kalibrering av flödesmätare AMW720P1 & AMW5104

AMW 5104
y = 5,9268x - 9,0394

R2 = 0,9997

AMW 720 P1
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Figur 3-2 Kalibrering av flödesmätare AMW720P1 och AMW5104 gentemot TSI 4040. 

Den större flödesmätaren AMW720P1 är betydligt mer olinjär än den mindre 
AMW5104. Det visade sig även att den mindre flödesmätaren kan mäta flöden upp till 
35 l/min, betydligt större än de 20 l/min som specificerats. 

3.3.2 Styrning av flöde 
Flödet genom filtret styrs genom två samverkande komponenter, en sidokanalsblåsare 
som skapar en tryckskillnad som möjliggör flödet och en proportionalventil som 
begränsar flödet till rätt storlek.  
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Sidokanalsblåsare Proportionalventil

Q&maxQ&

SKBU VentilU

Figur 3-3 Styrning av flöde, sidokanalsblåsaren skapar en tryckskillnad som ger ett  potentiellt flöde 
Q’max som dock stryps av ventilen till flödet Q’. Sidokanalsblåsaren styrs av spänningen USKB, ventilen 

av UVentil. 

3.3.2.1 Sidokanalsblåsare 
Flödet skapas av en sidokanalsblåsare, vilket är en fläkt med ovinklade fläktblad 
inbyggd i ett hölje som är utformat på så vis att luften transporteras från den ena 
öppningen till den andra. Sidokanalsblåsare används för att skapa flöden vid låga 
tryck. Fördelar med sidokanalsblåsare gentemot pumpar med motsvarande 
flödeskapacitet är ett jämnare flöde, låg ljudnivå och en enklare konstruktion som 
underlättar underhåll. Dessutom kan sidokanalsblåsaren om flödet är strypt arbeta 
kontinuerligt utan att ta skada, gasen transporteras då endast runt i fläkten istället för 
att bygga upp ett allt högre tryck. 

Ametek Minispiral HPC SE12RE21S 

Max matningsspänning 12 V 

Max ström (exkl. transienter 
vid start/stopp) 

2 A 

Uppmätt maxflöde Ca 50 l/min 

Sidokanalsblåsaren som används är en Ametek Minispiral HPC med en extra kraftig 
motor som specialbeställt av Maquet vid tidigare tillfälle. Fläktens matningsspänning 
är maximalt 12 V, lägre spänning ger minskat varvtal och därmed lägre flöde, tills 
fläkten stannar helt vid ca 4,2 V. Då sidokanalsblåsaren startades med utgången 
blockerad uppmättes en tryckökning på 35 mbar. Vid kontinuerlig drift med 12 V blir 
fläkten varm, för att minska värmeutvecklingen, slitaget, ljudnivån samt flödets 
turbulens/variationer sänks matningsspänningen från 12 V till 5 V när dess fulla 
kapacitet inte behövs. Vid 12 V respektive 5 V matning fås ett maximalt flöde om 48 
l/min respektive 19 l/min genom slingan som består av sidokanalsblåsare, 
flödesmätare, öppen proportionalventil och kolfilter. 

Byte av matningsspänning mellan 12 V och 5 V kan ses som ett stegsvarsexperiment. 
Uppmätt stigtid, då utsignalen gått 63% av sträckan till dess nya stationära värde, är 
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0,64 s vid ökande spänning respektive 0,95 s vid fallande spänning. 
Förstärkningsfaktorn från matningsspänning till flöde är ca 4. Överföringsfunktion 
som beskriver sidokanalsblåsaren, dvs dess maxflöde, kan således ställas upp för de 
båda fallen: 
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Sidokanalsblåsaren höll vid läckagetest inte tätt, varför den öppnades och tätades med 
silikongummi. Läckagetest gjordes genom att sidokanalsblåsaren trycksattes och 
hastigheten med vilken trycket sjönk kontrollerades, för att spåra läckor användes en 
spray som bildar bubblor där gas strömmar ut. 

3.3.2.2 Proportionalventil 
Flödet kan till viss mån styras av sidokanalsblåsaren, men den svarar långsamt på 
förändringar pga. fläktens tröghetsmoment. Istället används en proportionalventil från 
Teknocraft för att reglera flödet. Ventilen består av en kammare i vilket utflödet 
stryps av ett lock. Strypningen regleras genom att locket är fäst vid en metallstång 
som i sin tur lyfts av ett magnetfält från en spole. Då ingen spänning ges till ventilen 
är den stängd och locket pressas dessutom ned i stängt läge av ett eventuellt övertryck 
på ingången. För att förhindra att ventilen öppnas om tryckskillnaden mellan ingången 
och utgången är mycket liten, är den balanserad för låga tryck. 

En mindre ventil av denna modell testades, men flödet begränsades kraftigt av att den 
maximala genomloppsarean var för liten. Problemet löstes genom att en snarlik ventil 
med tre gånger så stor genomloppsarea införskaffades, vilket ansågs enklare än att 
leta efter kraftigare sidokanalsblåsare. Vid försök uppvisades ingen märkbar hysteres 
eller friktion, de stigtider som finns vid förändring av styrsignalen var även betydligt 
mindre än samplingsintervallet och anges av tillverkaren vara under 35 ms. 

Teknocraft, outlet balanced valve 203313 

Styrsignal 0-12 V 

Genomloppsarea 0-2 cm2

Maximalt arbetstryck 1 bar över 
omgivningstryck 

Stigtid < 35 ms 

Styrsignalen till ventilen är 0-12V och kräver en icke försumbar effekt, vilket gör att 
det krävs en kraftigare styrsignal än vad DAQPad:en kan ge. För detta syfte 
konstrueras en förstärkare med separat matning, se 4.3.1.  

Förhållandet mellan flöde och styrsignal har en mycket snarlik kurvform för 
sidokanalsblåsarens två lägen. Genom att skala om kurvorna med respektive maxflöde 
fås ett förhållande mellan ventilens styrsignal och det resulterande flödet som andel av 
maxflödet. Genom linjärisering kan överföringsfunktioner för flödet vid olika 
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arbetsområden tas fram, baserade på maxflödet (som beror av matningsspänning till 
sidokanalsblåsaren) och styrsignalen till ventilen.
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Figur 3-4 Förhållande mellan flöde och styrsignal till proportionalventile 
 för sidokanalsblåsarens två arbetsområden 

Flöde genom ventilen, andel av maxflöde.
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Figur 3-5 Flöde genom ventilen som andel av maxflöde, för olika styrsignaler. 
Räta linjer är styckvisa linjärapproximationer. 

Den brusigare kurvan är sidokanalsblåsarens högre arbetsområde. 

I det stationära fallet kan flödet således uppskattas till: 

)(4)(max OffsetLutningVentilSKBOffsetLutningVentil KKUUKKUQQ +=+=
&&

Där KVentil och KOffset tillsammans utgör linjärapproximationen i ventilens aktuella 
arbetsområde i enlighet med Figur 3-5. 

3.4 Luftfuktighet 
Luftfuktighet anges vanligtvis som relativ luftfuktighet (%RH, relative humidity) 
vilket anger gasens mättnadsgrad av vatten, eller som absolut luftfuktighet (kg vatten 
per m3 luft). 

Vid 100%RH är luften helt mättad och kondens uppstår om luften kyls ned, 
exempelvis i kontakt med kallare ytor. Hur mycket vatten luften kan innehålla ökar 
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med temperaturen, varför en viss absolut luftfuktighet ger olika värden för relativ 
luftfuktighet vid olika temperaturer. 

3.4.1 Mätning av luftfuktighet 
Det finns en mängd olika metoder för att mäta luftfuktighet som bygger på 
kapacitansändringar, material som töjs eller sträcks, temperaturmätare som kyls ned 
då vatten i dem avdunstar, optisk avläsning av kondensbildning på nedkylda 
metallspeglar mm. 

Det är främst de kapacitiva givare som används i moderna små och billiga sensorer, 
sensorelementet består av ett fuktkänsligt polymermaterial eller metalloxid mellan två 
metallplattor, materialet absorberar vatten motsvarande den relativa luftfuktighet, 
varpå den dielektriska konstanten och därmed kapacitansen ändras [10]. 

En genomgång av utbudet av fuktighetssensorer hos de större försäljarna och 
tillverkarna (Elfa, Farnell, Honeywell, Humirel) samt en tidigare inventering [11] 
visade en mycket stor variation. Den specifierade responstiden för olika sensorer 
sträcker sig från 3 sekunder till flera minuter, det säljs sensorer med eller utan 
utläsningselektronik som översätter den aktuella kapacitansen till en spänning, 
frekvens eller digital signal. Somliga sensorer har mätområden som ej når upp till 
100%RH, eller har mycket dålig noggrannhet vid hög fuktighet. En del fuktgivare tål 
ironiskt nog inte ens att utsättas för kondens, medan andra snabbt återhämtar sig efter 
fullständig dränkning i vatten. Noggrannhet angavs normalt till ±1,5-8%RH. 

Valet stod slutligen mellan den digitala sensorn Sensirion SHT75 och Honeywell 
HIH-3602-C, båda med möjlighet att även mäta temperatur. På grund av enkelheten 
vid implementeringen av sensorn, att mäta sensorns utsignal med DAQPad:en och den 
kemiska hållfastheten valdes Honeywells HIH-3602-C 

Honeywell HIH-3602-C 

Mätområde 0-100%RH 

Matningsspänning 5V 

HIH-3602 är en fuktsensor med ett integrerat RTD-motstånd för temperaturmätning. 
Höljet består av rostfritt stål och har ett kondensavvisande filter framför 
sensorelementet. Komponenten beskrivs av tillverkaren som mer motståndskraftig 
mot kemikalier, vilket är mycket lämpligt då den skall utsättas för anestesimedel. 

Utsignalen är en spänning som varierar linjärt med den relativa luftfuktigheten. Till 
varje sensor medföljer individuella kalibreringsdata, vilket gör att den ej behöver 
trimmas in manuellt. 

%RH = (Vout – 0,829) / 0,0317 

Sensorn kan även temperaturkompenseras för temperaturer som avviker från 25ºC, 
men vid de temperaturer som är aktuella i detta fall kan temperaturberoendet anses 
obetydligt. Vid 30ºC skall den beräknade luftfuktigheten ökas med 1%. Genom att 
låta luftfuktighet vara oberoende av temperatur drabbar eventuella problem med 
temperaturmätningen inte mätning av luftfuktighet. 
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Sensorn placeras ovanför befuktarkammarens utblås, se följande kapitel. Eftersom 
såväl inspirationsflödet som exspirationsflödet passerar mätpunkten bör hänsyn tas till 
att registrerade värden beror av de båda gasblandningarnas egenskaper. 

3.4.2 Styrning av luftfuktighet 
Vid klinisk användning av ventilatorer och anestesimaskiner under lång tid används 
befuktare för att förhindra att den torra gasen torkar ut patientens luftvägar. Dessa 
befuktare består av en kammare delvis fylld med vatten, från vilken luften när den 
passerar tar upp fukt. Värms kammaren upp höjs luftfuktigheten mer, för större effekt 
kan vekar som ger en större avgivningsyta användas.

Fukt kan även introduceras i systemet genom att spruta in en fin vattendimma, dock 
krävs uppsamling av överflödig vätska. Eftersom även värme eftersträvas kan ett 
uppvärmt vattenbad fylla dubbla funktioner. 

Att befukta luften med ett uppvärmt vattenbad inuti patientsimulatorns 
blandningskammare gör konstruktionen kompakt, dock tål flödesmätarna (se 3.3.1) ej 
höga halter av fukt. Att med kylning avfukta luften, eller att med uppvärmning 
förhindra kondensation vid kolfilter och flödesmätare är otympligt. Då fukt kan 
fångas upp av kolfiltret skulle fukt i behållaren även kunna innebära ett slöseri med 
kolets adsorptionskapacitet. 

Att placera befuktningen på maskinens exspirationsslang är en enkel lösning, dock är 
det önskvärt att inte modifiera kopplingen till anestesimaskinen eftersom Y-stycket, 
exspirations- och inspirationsslang kan anses vara en del av anestesimaskinen som 
skall testas. 

I patientsimulatorn kopplas en befuktarkammare in på patientsidan av Y-stycket med 
en anslutning innehållande backventiler och en parallell förbikoppling som ej går 
genom kammaren. Backventilerna styr gasflödet så att det under inspirationen går 
förbi befuktaren och vidare in i patientsimulatorn, medan det vid exspirationen styrs 
genom befuktaren.  

Befuktarkammaren är av modell Fisher & Paykel MR290, försedd med en slang för 
vattenpåfyllning och en flottör för nivåreglering. 

Befuktare 

Kammare F&P MR 290 

Värmare 2 st PTC á 50 W 

Sensor HIH-3602-C 
(Temperatur & fukt) 

Luften i andningscirkeln kan under körning innehålla en ökande mängd fukt om 
anestesimaskinen returnerar fukt som andats ut, för att förhindra att fukt kommer in i 
simulatorn placeras en HME, (Heat Moisture Exchanger) mellan befuktaren och 
simulatorns kammare. Detta är ett filter som normalt används för att ta upp och hålla 



23 

kvar fukt och värme från patientens utandningsluft till dess att fukten och värmen 
återförs till patienten vid den påföljande inandningen. 

3.4.2.1 Värmning av befuktarkammare 
Värmning av befuktarkammaren sker med PTC-element med en maximal effekt om 
50W, elementen är självreglerande till 100°C genom att effekten avtar då 
temperaturen stiger. Två värmeelement försedda med värmeledande zinkpasta 
placerades under befuktarkammaren, där de kläms fast av en ställning som även 
agerar värmeisolator. 

PTC-element 

Matningsspänning 12-24 V 

Effekt Max 50 W 

Temperatur 100°C 

3.5 Temperatur 

3.5.1 Mätning av temperatur 
Fuktsensorn HIH-3602-C har ett integrerat RTD-motstånd (Resistance temperature 
detector), vars resistans varierar med temperaturen. Vid 0°C är resistansen 1000 Ω
och den ökar med stigande temperatur. 

En vanlig metod för att beräkna resistansen och därmed temperaturen är att ge 
termistorn en konstant ström och mäta spänningen över motståndet. Det är dock 
önskvärt att använda samma matning som till fuktsensorn (5V från DAQ-paden) för 
att minimera sladdragning och behov av kringelektronik för strömreglering. 

RTD-resistorn seriekopplas med ett motstånd om 1000 Ω och över dessa ges en 
spänning på 5V. Spänningen över det fasta motståndet varierar med RTD-resistorn 
enligt:  

matning
RTDR

R
R U

RR

R
U

+

=

Den uppmätta spänningens relation till temperatur bestämdes genom att placera 
sensorn tillsammans med två temperaturgivare (Fluke 52) framför en värmepistol. 
Uppmätt temperatur och spänning noterades då värdena stabiliserats, varefter försöket 
upprepades för en mängd temperaturer mellan 25°C och 50°C. En linjärapproximation 
visade god överensstämmelse inom intervallet och temperaturen kan beskrivas av 
funktionen. 

41,49587,195 +−= RUT
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Kalibrering av RTD termistor mha värmepistol
Linjärapproximation

y = -195,87x + 495,41

R2 = 0,9935
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Figur 3-6 Kalibrering av temperatursensor. 

3.5.2 Styrning av temperatur 
Uppvärmningen av utandningsluften sker i befuktarkammaren, se 3.4.2. 
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4 Konstruktion 
Patientsimulatorn konstrueras som enskilda moduler för att underlätta utbyte, service 
och reparationer, exempelvis är befuktarkammare, kopplingar, slangar löstagbara och 
elektronik byggs på enskilda kort som kopplas samman. 

Komponenterna sammanfogas kring en behållare som agerar residualvolym och 
blandningskammare enligt Figur 4-1. 

Koldioxidtub

Massflödesregulator

HME Befuktare
Värmare

Kolfilter

Flödesmätare
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CO2

Figur 4-1 Översiktsbild av systemet

4.1 Materialval 
Anestesimedel är lösningsmedel som är aggressiva mot många material. De kan 
korrodera metaller, krympa härdplaster, få transparenta plastmaterial att spricka eller 
lösas upp, samt få gummimaterial att svälla. Material med okänd förmåga att utstå 
anestesimedel testas innan de används, vilket sker genom att ett litet prov utsätts för 
anestesimedel i en sluten behållare under flera dygn. Därefter jämförs de med 
referensprover som ej utsatts för anestesimedel, vad gäller utseende storlek, vikt och 
skörhet. 

I ett dokument på Maquet som berör anestesimedelstålighet [12] och vid samtal med 
erfarna medarbetare listas följande material som rekommenderade i 
anestesimedelssammanhang: 

� Godkända metaller: Anodiserat aluminium, rostfritt stål, mässing 
(kopparhaltiga legeringar dock ej i kombination med vissa plaster). 

� Godkända plaster: Delrin (POM), TPX (Methyl- Pentene Copolymer), styrene-
butadiene (SB), Hytrel, Nafion. 
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� Godkända gummimaterial: Hytrel, viton (FB), samt även mindre detaljer av 
nitril, neopren och silikon om de tillåts svälla. 

Egna tester bekräftar att Akryl/Plexiglas (PMMA) löses upp och Polycarbonat (PC) 
får en vit,seg ytbeläggning som kan skalas av. 

4.2 Behållare och gasflöden 

4.2.1 Residualvolym 
Som residualvolym och blandningskammare för gaserna används en 
dragspelsliknande bälg av rostfritt stål. På bälgen fästs en påbyggnad av delrinplast 
med anslutningar och sladdgenomföringar. 

För att blanda gaserna i behållaren monteras en fläkt strax under locket, vilket är gjort 
av halvgenomskinlig TPX-plast för att synliggöra eventuell kondensbildning eller 
stillastående fläktar. 

Bälgen placeras på en platta som är reglerbar i höjdled, vilket gör det möjligt att 
pressa ihop bälgen för att variera dess volym från 2,7 till 1,2 l. En volym om ca 0,7 l 
tillkommer i slangar och komponenter kopplade till behållaren, vilket gör den totala 
residualvolymen till 1,9-3,4 l. 

Residualvolym, 
blandningskammare 

Volym 1,2-2,7 l 

Material Rostfritt stål 
Delrin 
TPX 

Dimensioner Höjd 30 cm 
Bredd 20 cm 

4.2.2 Testlunga 
För att efterlikna lungdynamiken hos en människa ansluts en testlunga till behållaren. 
Testlungan består av en gummiblåsa som är inklämd i en plasthållare, vilken ger ett 
tryck som ökar med fyllnadsgraden och som skapar utandningen genom att återgå till 
tomt läge. Testlungor finns i olika storlekar, främst används vuxenlungor om 0,5 l och 
barnlungor om 0,2 l. Flera lungor kan kopplas in för att simulera större lungvolymer. 

Testlunga 

Volym 0 - 0,5 l 
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4.3 Elektronik 

4.3.1 Förstärkare för ventilstyrning 
Ventilen som reglerar flödet styrs via DAQPad:en, som ger en styrsignal med låg 
effekt och en spänning på upp till 10V. För att driva ventilen konstrueras en 
förstärkare som höjer styrsignalens effekt och kan ge de 12 V som krävs för att öppna 
ventilen helt. 

Figur 4-2 Förstärkare för styrsignal till proportionalventil, kretsschema. 

Förstärkningen ges av  74,274.111
3

2
=+=+=

R

R

V

V

in

ut   

med notation enligt kretsschemat ovan. Således skall de beräknade styrsignalerna 
minskas med en faktor 2,74 innan de ställs ut på DAQPad:ens utgång för att få korrekt 
spänning till ventilen. 
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4.3.2 Strömförsörjning 

Astec LPQ 153 

Effekt 150 W 

Matningsspänning 230V AC 

Utgångar 5 V 
15 V 
-15 V 
5-25 V reglerbar 
(ställs till 12V) 

Strömförsörjning till patientsimulatorn sker huvudsakligen genom nätaggregatet 
Astec LPQ 153, som har fyra utgångar. Med tillräcklig kylning kan nätaggregatet 
leverera en maximal effekt om 150 W, med fläktfri konvektionskylning ca 75-110 W. 
Enligt specifikation krävs ett strömuttag på 2A från 5V-utgången för att stabilisera 
nätaggregatet, varför ett effektmotstånd om 2,2 Ω ansluts. Nätaggregatet har en 
varierbar utgång som ställs in till att ge en spänning om 12 V, vilket används till 
sidokanalsblåsaren (vid högre flöden), en fläkt som blandar gas i behållare, samt till 
två kylfläktar till chassit. 

Ett separat nätaggregat av enklare modell ger 24 V och max 60 W (Globtek Inc GT-
21126-6024). Detta nätaggregat försörjer DAQPad:en, AION och 
massflödesregulatorn. 

4.3.3 Relä 
För att växla matningsspänningen till sidokanalsblåsaren mellan 5 V och 12 V 
används ett relä (G62-2F) som styrs via DAQPad:ens digitalutgång som ger 5 V. 
Relät slår om från 5 V till 12 V matning då det får en styrsignal över 4,5V. 

4.3.4 Kylning 
Komponenter som nätaggregat, förstärkare, sidkanalsblåsare, proportionalventil och 
gasanalysatorn AION utvecklar värme, vilken måste transporteras bort för att delarna 
skall fungera felfritt. Två 80mm-fläktar som drivs av 12 V monteras därför i chassit. 

Väl tilltagna kylflänsar på egenhändigt byggda delar, som förstärkare och 
spänningsregulator underlättar värmeavgivningen. 

4.4 Sammanfogning 
Patientsimulatorn byggs in i ett aluminiumchassi med avtagbara paneler. Elektronik 
placeras på en ställning med tre hyllplan som är löstagbara för att underlätta service.  
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Figur 4-3 Patientsimulator i aluminiumchassi. 

Chassikontakter finns för strömförsörjning (230 V), seriell kabel (AION-PC), USB-
anslutning (DAQPad-PC). Genomföringar finns för anslutning till anestesimaskin och 
mätpunkt för in/utandad gas (motsv Y-stycke). En slits i chassit möjliggör inspektion 
av vattennivå i befuktarkammaren. Kolfilter, AIONs vattenfälla och testlunga är 
tillgängliga på chassits utsida. 

Komponenter som berör gasflöden sammanfogas kring behållaren, exempelvis 
bypasskretsen såsom visas i Figur 4-4. 

Figur 4-4 Behållare med ansluten bypasskrets. 
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4.5 Mjukvara 
Datorimplementation görs i LabView. I programmet byggs användargränssnitt, 
kommunikation med DAQPad och AION, databehandling, upptagsmodell, reglering 
av flöde genom kolfiltret och koldioxidproduktion. Mjukvaruarkitetkturen kan 
överskådligt ses i Figur 4-5 och beskrivs ytterligare i examensarbetet ”Implementation 
av patientimulator för anestesimaskiner” av Lyna Tuong. 

Figur 4-5 Övergripande mjukvaruarkitektur 

4.5.1  Flödesreglering 
Flödesreglering implementeras i LabView med en PID-regulator enligt Figur 4-6. 
Regulatorn är försedd med parameterstyrning för anpassning efter olika 
arbetsområden och skydd mot intergratoruppvridning (Anti-windup) som förhindrar 
att felsumman skenar iväg. 

Figur 4-6 PID-flödesregulator, samt filtrering av uppmätt flöde. 
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4.5.2 Upptagsmodell 
Upptagsmodell implementeras baserad på Lowes upptagsformel [13], vilken i sin tur 
bygger på Servinghaus upptagsmodell för lustgas. Upptagsmodellen i sin ursprungliga 
form hanterar endast konstanta anestesimedelskoncentrationer. Modellen ger 
inledningsvis ett högt upptag, i likhet med Figur 4-7 nedan. 

2/14/3
/

2/1 2 −−

⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= tBWCtQCV GBAaAN λ&&

aC  är arteriell koncentration, vilken ges av koncentrationen i alveolerna, AC  och 

löslighetskoefficienten GB /λ . 

Q&  är hjärtminutvolymen [dl/min] , vilken uppskattas utifrån kroppsvikten BW [kg] 
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Figur 4-7 Upptagskurva, typiskt förlopp med inledningsvis högt upptag. Dessa värden är enligt Lowes 
upptagsmodell för en patient om 70kg som ges en konstant dos om 1% Halotan. 

Upptagsmodellen använder en konstant koncentration och upptaget i varje tidpunkt 
bestäms av tiden som förflutit sedan denna koncentration introducerades, t [min]. För 
att hantera koncentrationsförändringar modifieras Lowes upptagsformel till att ta 
hänsyn till hur mycket anestesimedel som tagits upp. Om mycket anestesimedel redan 
finns i kroppen sker upptaget långsammare. 

Den förflutna tiden beräknas rekursivt som en tidssumma. Vid 
koncentrationsändringar tas en ny upptagskurva i bruk och tidssumman skalas om så 
att integralen, det ackumulerade upptaget för de två kurvorna överensstämmer, vilket 
åskådliggörs i Figur 4-8 och Figur 4-9. 
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Figur 4-8 Upptagskurvor för två olika koncentrationer. Vid tiden t1 ökar koncentrationen och en ny 
upptagskurva tas i bruk, förskjuten sträckan Δt för att den nya kurvans ”passerade tid” skall ha samma 

area som den tidigare kurvan. 

tΔ
t

1t

Figur 4-9 Ackumulerat upptag VAN  för två olika koncentrationer. 
Vid tiden t1 ökar koncentrationen och en ny brantare kurva tas i bruk. Tidssumman sätts till Δt för den 

nya kurvan av hänsyn till den redan upptagna mängden anestesimedel. 

Som exempel ändras vid tidpunkten t1 koncentrationen från CA1 till CA2. Tidssumman 
för den nya kurvan sätts till Δt, som anpassats för att kurvan skall utgå från den punkt 
då det ackumulerade upptaget enligt kurvan som härrör från CA1 och från CA2 skall 
vara identiska. 



33 

214/3
/2

0

22

21
1

4/3
/1

0

11

22')'()'(

22)()(
1

tBWCdttVtV

tBWCdttVtV

GBA

t

AA

GBA

t

AA

Δ⋅⋅==

=⋅⋅==

∫

∫
Δ

λ

λ

&

&

1

2

2

1 t
C

C
t

A

A
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ

När detta implementeras diskret beräknas skalningsfaktorn i varje sampeltidpunkt. 
Om koncentrationen är konstant blir skalningsfaktorn 1 och ingen skalning sker. 
Storleken av anestesimedelsupptaget i varje sampeltidpunkt n blir: 
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Ttt är tidssumman som används nästa samplingstidpunkt. 

4.5.3 Användargränssnitt 
Användargränssnittet som konstrueras i LabView ger användaren information om 
upptag, ackumulerat upptag, koncentrationer, temperatur och relativ luftfuktighet vid 
befuktaren, flöde genom filtret, tid sedan start, status för gasanalysatorn AION mm. 
En mängd reglage ger möjlighet att ställa in patientparametrar, upptag eller flöde 
genom filtret, koldioxidproduktion, hur länge simuleringen skall köras mm. 

Figur 4-10 Skärmbild från användargränssnitt . 
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5 Verifiering 

5.1 Anestesimedelsupptag 
Anestesiupptaget verifieras främst genom att jämföra den mängd anestesimedel som 
fastnat i filtret med den mängd som utifrån flöde och anestesimedelskoncentration 
beräknats. Den adsorberade mängden anestesimedel kontrolleras genom att väga 
filtret före och efter försöken. Resultat har sammanställts i Appendix I  Resultat 
från upptagsförsök 

Verifieringen kräver ett helt ”rent” system utan fukt eller koldioxidinsprutning 
eftersom även fukt och koldioxid absorberas av kolfiltret. 

Det beräknade upptaget är en gasvolym, vilken konverteras till massa genom 
användning av anestesimedlets volymförhållande mellan gas och motsvarande mängd 
vätska, samt vätskans densitet. 

Försök visade att det beräknade upptaget avvek med upp till ±7% från det 
kontrollvägda upptaget vid upptagsförsök med flöden huvudsakligen över 4 l/min. 

Vid försök där flödet under majoriteten av tiden var mycket litet, under 2 l/min, var 
det beräknade upptaget dock 10-25% under kontrollvägda värden. 

Att det förekommer ett upptag av anestesimedel kan även kontrolleras genom att mäta 
halten vid Y-stycket och observera skillnaden mellan inandad och utandad gas. Vid 
försök gav kraftigt förändrade upptag gensvar i uppmätta gaskoncentration. 

5.1.1 Filterkapacitet 
Vid upptagstester genomfördes återkommande mätningar av anestesimedelshalten i 
bypasskretsen, efter kolfiltret, för att kontrollera om anestesimedel passerar filtret. 
Antagandet att allt anestesimedel fastnar i filtret då dess lagrings kapacitet ej 
utnyttjats bekräftades och försök gjordes för att uppskatta hur stor denna 
lagringskapacitet är. 

Det förekom inget genomsläpp då ca 45 g isofluran ackumulerats i filtret under två 
föregående försök enligt upptagsmodellen. När senare ca 58 g tagits upp, uppmättes 
dock en halt på 0,3% isofluran efter filtret vid ett flöde om ca 2 l/min. 

Vid ett separat försök där filtret genomströmmas av ett flöde med 2,5 % sevofluran 
och flödet 5 l/min registreras anestesimedel bakom filtret efter 50 minuter, vilket 
motsvarar ett upptag om 52 g. 

Detta motsvarar ca 6-7 l anestesigas, vilket enligt Lowes upptagsmodell räcker till att 
simulera ett normalt upptag under 10-15 timmar. (Vid anestesimedelshalt 1,3 gånger 
större än MAC-värdet). 

5.2 Flöde 

5.2.1 Flödesreglering 
Utöver visuell jämförelse av flödesbörvärde och uppmätt flöde genom bypasskretsen 
verifieras flödesregleringen genom att jämföra den upptagsintegral som beräknats 
utifrån uppmätt flöde med en upptagsintegral som istället använder flödesbörvärdet. 
Resultatet blir en avvikelse om mindre än 1%, vilket anses mycket gott. 
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5.2.2 Flödesmätning 
Resultat från upptagsförsök riktar uppmärksamheten mot små flöden i bypasskretsen. 

Test med små flöden genomfördes genom att ansluta precisionsflödesmätaren TSI 
4140 A (mätområde 0,01-20 l/min), vilket är en mindre variant av den flödesmätare 
som använts vid kalibreringen av flödesmätarna i bypasskretsen (se 3.3.1). 

Det flöde som beräknats utifrån den mindre flödesmätaren, AMW 5104, är vid försök 
inom flödesintervallet 0,25-1,8 l/min 10-25 % lägre än det flöde som anges av 
referensflödesmätaren TSI 4140 A. Ett litet absolut fel ger ett stort relativt fel vid små 
mätvärden. 

5.3 Luftfuktighet och temperatur 
Luftfuktigheten och temperaturen verifieras genom den inbyggda sensorn vid 
befuktaren, mätning av exspirationsluftens temperatur med en fristående sensor strax 
efter Y-stycket (Fluke 52), samt genom att visuellt inspektera kondensation och 
vattenansamlingar i slangar och befuktarkammare. 

Temperaturen i utandningsluften beror av gasflödet som passerar befuktaren. När ett 
av de två värmeelementen är konstant påslaget erhålls vid normal ventilation om 10 
andetag per minut och 0,5 l tidalvolym en temperatur på 39-40°C, vilket är en aning 
högre än normal kroppstemperatur. 

När värmeelementen sätts på tar det tid innan temperaturen i behållaren är nära 37°C. 
Uppvärmningstiden med två värmeelement uppmättes till 25-30 min då vattennivån i 
befuktarkammaren var den rekommenderade maxnivån. Tiden är beroende av 
mängden vatten och dess temperatur, samt eventuellt flöde genom befuktarkammaren. 

Att 100 % luftfuktighet uppnås åskådliggörs tydligt av kraftig förekomst av imma i 
befuktaren och exspirationsslangen. Kondensation leder till vattenansamlingar i 
exspirationsslangens lägsta punkt om den tillåts hänga ned. 

5.4 Koldioxidproduktion 
Koldioxidhalten mäts vid ingången till maskinen där växelvis inandad och utandad 
gas passerar, på så vis erhålls ett kapnogram, en kurva som varierar med andetagen. 
Mätning kan ske vid Y-stycket, eller innanför befuktarkammaren vid HME:n. 

Det resulterande kapnogrammet visar sig vara känsligt för var gasanalysatorn 
”Brüel&Kjaer Gas Monitor 1304” ansluts, om det sker vid HME:n eller utanför 
befuktaren (som med sina backventiler håller kvar gas från föregående andetag). 
Försök görs både med en konstant minutproduktion, samt med insprutning av 
koldioxid endast då halten är under ett bestämt gränsvärde 

Kapnogrammet är till formen mycket likt den eftersträvade mänskliga förlagan, dock 
varierar nivån en aning, vilket kan ses på bilden nedan. Koldioxidhalten i 
utandningsluften är även högre än den av AION uppmätta halten i behållaren vid 
bypasskretsens inlopp, vilket försvårar reglering. 
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Figur 5-1 Kapnogram, kurva över utandad koldioxid, 
uppmätt med ”Brüel&Kjaer Gas Monitor 1304” 

Ytterligare försök görs med hjälp av ventilatorn Servo-i utrustad med en modul för 
koldioxidmätning och en sensor som fästes framför Y-stycket. Genom att mäta 
koldioxidhalten och flödet uppskattar ventilatorn patientens koldioxidproduktion. När 
koldioxidhalten svängt in kring jämviktsläget, då lika mycket koldioxid tillförs 
systemet som ventileras ut, visar den uppskattade koldioxidproduktionen god 
överensstämmelse med den minutproduktion som ställts in i programmet, med 
avvikelser i storleksordningen 5-10%.  

5.5 Hållbarhet 
Långa försök görs för att belasta patientsimulatorn och finna eventuella svagheter. 
Tänkbara faktorer att vara extra observant på är läckage, rost- och frätskador, 
packningar som sväller, överhettning mm. Tester på upp till 8 timmars oavbruten 
körning görs utan komplikationer. 

Tätheten kontrollerades mellan de längre försöken genom att ansluta ventilatorn 
Servo-i och låta den hålla en inandning varpå eventuellt fallande tryck noteras. 

Det maximala flödet genom filtret minskade efter en tids simulering vid ett flertal 
körningar, vilket gav upphov till misstanken att packningar i ventilen sväller och på så 
vis minskar genomloppsarean, dock tycks fenomenet snarare bero på värmeutveckling 
i sidokanalsblåsaren och/eller proportionalventilen då det uppkommer även då 
anestesimedel ej används. När fenomenet upptäckts hanteras det genom att sänka 
gränsen för vid vilket flödesbörvärde spänningen till sidokanalsblåsaren skall vara 
hög. 
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6 Slutsatser 
Patientsimulatorn uppfyller de krav som ursprungligen ställdes på anestesiupptag och 
produktion av koldioxid, fukt och värme, samt är inbyggd i ett stiligt chassi som är 
kompakt nog att vara transporterbart.  

Samplingsfrekvensen om 5 Hz är låg, dock är systemet och börvärdesförändringarna 
förhållandevis långsamma, vilket gör att regleringen är relativt enkel. 

Metoden för anestesimedelsupptag fungerar väl, liksom flödesregleringen, men 
precisionen är starkt beroende av att flödesmätningen fungerar korrekt. 
Flödesmätningen är särdeles kritisk vid mycket små värden, där ett litet absolut fel ger 
ett stort relativt fel. Det påvisade felet vid upptagsförsök med små flöden, ett beräknat 
ackumulerat upptag 25 % under kontrollmätta värden, är i samma storleksordning 
som den uppmätta avvikelsen i flödesmätningen. 

En bättre flödesmätning är därmed önskvärd, i synnerhet vid små flöden. Detta kan 
åstadkommas genom en noggrann kalibrering och/eller genom att använda 
flödesmätare med bättre precision. Dock får flödesmätaren ej introducera en stor 
strypning av flödet i bypasskretsen. En flödesmätare från Honeywell med mätområde 
0-5 l/min finns i samma produktfamilj som den nu använda AMW 5104 som mäter 0-
20 l/min. 

Koldioxiden i behållaren mäts av AION vid bypasskretsens inlopp, vilket gör att 
tillströmningen av gas och därmed omblandningen i behållaren är beroende av flödet 
till bypasskretsen. Koncentrationen som mäts i behållaren är även lägre än 
koldioxidhalten i utandningsluften. En ökad omblandning i behållaren och testlungan 
kan tänkas förbättra resultaten. 

Mätning av koldioxid i andningsluften görs för att erhålla bästa resultat innanför 
befuktaren, vilket inte är optimalt då denna mätning vid kliniskt bruk görs vid Y-
stycket. Problemen med ojämna och deformerade kapnogram vid Y-stycket tros bero 
på befuktarkammaren, som håller kvar gas från föregående andetag. En otillräcklig 
blandning av koldioxiden i behållaren kan orsaka ojämnheter. En jämnare 
koldioxidinsprutning kan exempelvis erhållas genom en perforerad slang som sträcker 
sig en bit in i behållaren och eventuellt upp i testlungan. 

Temperatursensorn är placerad i befuktarkammarens mynning, där såväl exspirerad 
som inspirerad gas passerar, vilket leder till att mätvärden hamnar mellan inspirations- 
och expirationsgasens temperaturer. Att isolera temperaturmätningen till 
exspirationsflödet är tveklöst en förbättring. Om högre precision önskas för 
temperaturen i exspirationgasen kan värmeelementen styras av ett relä. 

Hur väl upptagsmodellen överensstämmer med en riktig patient är en osäkerhetsfaktor 
när det gäller fysiologisk korrekthet, i synnerhet för mycket små eller stora patienter, 
vilket dock inte ligger i fokus. 

Inga problem med hållbarhet eller långtidsstabilitet av resultat har detekterats, detta 
kan dock endast tiden utvisa. 
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6.1 Prestanda 

Anestesimedlesupptag: 

� Flöde genom kolfiltret ca 0-48 l/min. 

� Maximal upptagshastighet: ca 480 × anestesimedelskoncentration [ml/min] 
(Exempelvis 960 ml/min vid 2% anestesimedel) 

� Maximalt ackumulerat upptag innan byte av kolfilter: ca 45-50 g 
anestesimedel. Motsvarar ca 6-7 l anestesigas och 10-15 timmars normal 
upptagssimulering. 

Koldioxid: 

� Koldioxidproduktion: 0-730 ml/min. 

Värmning av befuktarkammare 

� Effekt: Max 100 W (2 element á 50 W) 

� Elementtemperatur: Max 100°C. 

Residualvolym 

� Totalt inklusive bypasskrets och befuktare: 1,9-3,4 l 

� Varav varierbar behållare utgör 1,2-2,7 l 
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7 Förbättringar och utökningar 

7.1 Avgivning av anestesimedel 
När anestesimedelshalten i lungan sjunker till en nivå som är lägre än halten i blodet, 
exempelvis när tillförseln av anestesimedels avbryts för att väcka patienten, 
diffunderar anestesimedel från blodet till den alveolära gasen, varpå den avges med 
utandningsluften. 

Kolet i filtret kan avge anestesimedel som tagits upp, i synnerhet om kolet är mättat. 
Försök där filtret vägdes före och efter utvädring visade att filtret kan avge ca 20 % av 
upptaget anestesimedel om det är mättat (samma koncentration framför som bakom 
filtret vid flöde av anestesimedel). Genom uppvärmning av kolet kan avgivningen 
ökas. Om filtret börjar bli mättat och genomsläpp av anestesimedel sker fungerar ej 
upptaget tillfredställande och den möjliga avgivningen är mycket litet, i synnerhet om 
filtret ej är mättat. Ytterligare en nackdel med att använda filtret för avgivning är att 
ventil och fläkt utsätts för anestesimedel. Detta gör att metoden att avge anestesimedel 
från filtret avskrivs som olämplig. 

Det alternativ som förespråkas är att ansluta en förgasare som doserar in 
anestesimedel i behållaren för att simulera avgivning från blodet. Detta ger en 
kontrollerbar tillförsel som ej är beroende av att en tillräcklig mängd anestesimedel 
tidigare deponerats i filter eller liknande. 

Upptagsmodellen som implementerats kan i nuvarande form inte hantera avgivning av 
anestesimedel. En modell som beräknar upptaget genom diffusion mellan behållare 
som representerar organ resp. blod är sannolikt att föredra framför att modifiera den 
nuvarande modellen. 

7.2 Upptag av syrgas 
I lungan sker ett utbyte av koldioxid och syrgas. Endast koldioxidproduktionen har 
införts i patientsimulatorn. 

Genom förbränning av ett bränsle innehållande kol fås ett utbyte av syrgas mot 
koldioxid. Dock kan anestesimedel vid hög temperatur ombildas till andra ämnen. Det 
kan även vara brandfarligt, i synnerhet vid de höga syrgashalter som skall kunna 
användas och metoden kräver att ett bränsle i form av gas eller liknande introduceras. 
Ett alternativ är absorption av syrgas, genom ämnen som oxiderar och på så vis binder 
syre. Metoden används för förpackningar inom livsmedelsindustrin samt för 
konservering av museiföremål. Det kan dock krävas mycket stora mängder av det 
aktiva ämnet för att uppnå ett tillräckligt snabbt upptag. Om syreadsorptionen är 
tillräckligt effektiv kan upptaget eventuellt styras genom att lägga till en 
syreadsorptionskammare där syrgashalten sänks och flödet genom denna regleras. En 
komplikation är att gasen i adsorptionskammaren innehåller anestesimedel och 
koldioxid som då tillfälligt undanhålls från resten av systemet. Ett annat eventuellt 
problem är att det är möjligt att det oxiderande materialet reagerar även med 
anestesimedel och andra ämnen. 
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Figur 7-1 Påsar med syrebindande material. 
Oanvänt (grått pulver) resp. förbrukat innehåll (rostaktiga klumpar). 

7.3 Kalibrering av flödesmätare 
De massflödesmätare som används baseras på gasens värmeledningsförmåga, vilket 
varierar för olika ämnen. Således kan det öka precisionen om kompensering görs för 
höga halter av lustgas respektive koldioxid. 

Korrektionsfaktorer anges i Honeywells applikationsguide för massflödesmätare [14] 
till: 

Luft, Kväve, Syrgas: 1 
Lustgas, Koldioxid: 1,35 

Genom att ta i beaktning hur stor del av gasblandningen som består av gaser med 
värmeledningsförmåga som skiljer sig från normal luft blir det kompenserade flödet: 

)
35,1

1( 22

22

COON
COONuppmättdkompensera

FF
FFQQ

+

+−−=
&&

Där 
22

, COON FF  är fraktionen av respektive gas (1% = 0,01). 

Fuktig gas upp till 99 %RH behöver ej kompenseras för vid temperatur under 40°C, 
vilket är fallet i behållaren, innanför HME:n. 
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Appendix I  Resultat från upptagsförsök 

Upptagsförsöken görs med isofluran som distribuerades av anestesimaskinen Datex 
Ohmeda S/5. Filtret vägs före och efter försöket för att avgöra hur mycket 
anestesimedel som tagits upp. 

Avvikelse anger hur mycket beräknat upptag avviker från kontrollvägt upptag. 

Upptag anger kontrollvägt upptag. 

Längd anger försökets längd i timmar och minuter. 

Modell anger om försöket görs enligt upptagsmodellen, eller konstanta börvärden. 

Testresultat vid större flöden genom filtret, huvudsakligen över 4 l/min: 

Avvikelse Upptag Längd Metod Kommentarer 

1,23 % 26,5 g 00:35 Konstant upptag 100ml/min 
Inleder enl modell, byter till konst 
upptag efter inledande minskning

-4,4 % 12,2 g 00:24 Upptagsmodell 
Exp endtidal ca 1,5%. Aion börjar 
krångla, varpå försöket avslutas 

6,9 % 22,4 g 00:33 Konstant flöde 8l/min  

-6,14 % 12,7 g 00:30 Upptagsmodell FGF 5 l/min 5% 

6,2 % 16,3 g 00:16 Konstant flöde 10l/min  

-6,73 % 11,5 g 00:21 Konstant flöde 4l/min Fukt kan ha förekommit. 

Testresultat vid mindre flöden genom filtret, huvudsakligen under 2 l/min: 

Avvikelse Upptag Längd Metod Kommentarer 

-14,72 % 14,2 g 01:17 Konstant upptag 20ml/min Lågflöde 

-19,03 % 16,4 g 01:22 Konst flöde 1l/min Lågflöde 

-24,57 % 44,5 g 05:05 Upptagsmodell Lågflöde 

-15,02 % 36,5 g 05:07 Upptagsmodell 
Lågflöde. Exp endtidal 
anestesimedelshalt ca 1,5% 
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Appendix II Komponentöversikt 

Sensorer 
Komponent Funktion Utsignal Matningsspänning Kommentar 

Artema, AION Mäter CO2, 
Anestesimedel, 
N2O

Digital 
kommunikation, 
RS232 

11-30V  

Honeywell 
AWM5104VC 

Mäter små 
flöden genom 
kolfiltret 

Proportionerlig 
spänning. 

15V (8-15V) 0-20 l/min  
0-40l/min efter 
kalibrering. 

Honeywell, 
AWM720P1 

Mäter större 
flöden genom 
kolfiltret 

 15 V (8-15V) 0-200l/min 

Honeywell, HI-
3602C 

Mäter 
luftfuktighet 

Temperatur 

Proportionerlig 
spänning 

Spänning 

5V 

5V 

- 

Sp. Delning 
med motstånd 

National 
Instruments 
DAQpad 6015 

Mäter 
spänningar. 
Datorinterface 

USB-
anslutning. 

9-24V Kompatibel 
med LabView 

Aktuatorer
Komponent Funktion Styrsignal Matningsspänning Kommentar 

National 
Instruments 
DAQpad 6015 

Ger spänningar. 
Datorinterface. 

USB-
anslutning.

9-24V Kompatibel med 
LabView 

Brooks, 5850S Massflödesregulator 
CO2-insprutning.

0-5V Från 
DAQpad 

24 V (23-25V) In: 5bar CO2 

Ametek 
Minispiral 
SE12RE21S 

Sidkanalsblåsare 
som skapar flödet 
genom kolfiltret. 

 12V eller 5V, efter 
behov via relä 

Stannar vid 
spänningar lägre 
än ca 4,2V 

Teknokraft 
Proportionalventil

Reglerar flöden 
genom strypning. 

0-12V 
Från 
förstärkare 

Styrsignal Stängd vid 0V 
matning 

PTC element Värmeelement 50W 
självreglerande till 
100°C 

 12-24V 2 st värmer 
befuktarkammare

Förstärkarmodul 
med OPA 541 AP

Förstärker signal till 
proportionalventil 

0-10V från 
DAQpad 

-15V, 0V +24V Förstärker 2.74 
ggr 
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Nätaggregat 
Astec LPQ 153 

Ger likspänningar: 
-15, 0, 5, 15, 12 (5-25V). 

230V AC Max 130 W vid 
fläktkylning. 

Nätaggregat 
Globtek Inc 
GT-21126-6024 

Ger 24 V 
matningsspänning 

 230V AC Max 60 W 

Fläkt 12V 
Papst 612 

Blandar luften i 
behållaren. 

12V  50mm fläkt 

Relä G6S-2F Brytare styrd via 
DAQpad 

0/5 V Styrsignal från 
DAQpad 
digitalutgång 

Växlar matning 
till 
sidokanalsblåsare

Andra komponenter
Komponent Funktion Kommentar 

Kolfilter. Tar upp anestesimedel, 
extra filter tillåter snabbt 
filterbyte under drift. 

Behållare med 0,75 l aktivt kol, 
som genomströmmas av gas. 

Befuktarkammare 
Fischer & Paykel 
Med egen anslutning  

Befuktar exspirationsflödet Värms av 1-2 PTC-element. 

Anslutning för fukt-o tempsensor

HME ”Heat Moisture 
Exchanger” 

Hindrar fukt från att 
komma in i behållaren. 

Ansluts mellan behållare och 
befuktare. 

Passiv testlunga 

0-0,5 liter 

Skapar lungdynamik  

Metallbälg FRC 

Försedd med ”kopplingshatt”

Volym ca 1.3-2.7l 

(Metallbälg 0,57-2,0l + 

Kopplingshatt 0,7 l) 

Fläkt 12V Papst, 90 mm 
3412 NH 

Två fläktar kyler 
elektronik. 

Monteras i chassit. 
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Appendix III Kopplingsöversikt, elektronik 

Elektronikhyllor: 
Överst: DAQPad 
Mitten: Förstärkare, kopplingsplintar, 
AION mm, se nedan 
Nederst: Nätaggregat, ventil, 
sidokanalsblåsare. 

Kopplingsväg 230 VAC:
Apparatkontakt med säkring 
Strömbrytare 
Nätaggregat, 24 V (Globetec) 
Nätaggregat, flerkanals (Astec)

Koppling från flerkanals nätaggregat: 
Brun:  15 V 
Röd:  12 V 
Lila:  -15 V 
Grön:  0 V, Jord 
Direkt fr. skruvplint på aggregatet: 5V 

24 V till: 15 V 12 V -15 V 5 V 

DAQPad 
AION 
Massflödesreg. 

Förstärkare 
Flödesmätare x2 
PTC-element 1 

Kylfläktar x2 
Sidokanalsblåsare via 
relä 

Förstärkare 
PTC-element 2 

Sidokanals-
blåsare via relä 

Relän för styrning av befuktarens PTC-element. 
Ström till elementen bryts vid låg styrsignal. 

DAQ
Styrning 1

DAQ
Styrning 2

+ - + -

G
62-2F

PTC
1

G
62-2F

PTC
2

Skiss över elektronikhylla med förstärkare, kopplingsplintar,
relä för val av matning till sidokanalsblåsare mm. 

AION

Gasanalysator

24 V

-+- +-+

UT
Ventil

IN
DAQ Matning

GND

Förstärkare för
styrsignal till ventil

-15V 0V 15V

GND

-1
5 

V

12
 V

15
 V

G
N

D
G

N
D

Kopplingsplint
Flerkanals

nätaggregat

G
N

D

15
 V

G
N

D

-1
5 

V
12

 V

Relä, byter
matning till Sidokanalsblåsare

GND GND GND GND

in 5V

12V

DAQ
Styrning

G
62

-2
F SKB +

in
ut

GND

+
-

S
K

B
 -

Jo
rd

12
 V

 m
at

ni
ng

Jo
rd

5 
V

 m
at

ni
ng

Ut till SKB:
DAQ hög:12 V
DAQ låg: 5 V

24
 V

GND

G
N

D

G
N

D

Kopplingsplint
24V nätaggregat

24
 V
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Appendix IV Kopplingsschema DAQPad 6015 

Figur IV-1. In- och utgångar på DAQPad 6015. 

Komponent Anslutning Funktion Färg på ledare 

Fukt & Tempsensor 
HIH-3602-C 
(Sittandes i grön sockel, med 
piggen i sladdens riktning) 

47 
48 
23 
11 
48–22-12 

5V Matning 
Jord 
%RH mätning + 
Temperatur mätning + 
Jordförbindelse 

Röd 
Brun 
Grön 
Blå 
Svart 

Massflödesregulator, CO2

Brooks MFC 5850 S 
31 
32 

Styrsignal + 
Styrsignal jord 

Grå 
Brun 

Förstärkare 
(Till proportionalventil) 

31 
32 

Styrsignal + 
Styrsignal jord 

Röd 
Svart 

Relä. (Väljer matning av 
sidokanalsblåsare.) 

33 
35 

Relä + 
Relä jord 

Gul 
Svart 

Flödesmätare 
AMW 5104 (0-20 l/min) 

26 
25 

Mätning + 
Mätning jord 

Gul 
Svart 

Flödesmätare 
AMW 720 P1 (0-200 l/min) 

20 
19 

Mätning + 
Mätning jord 

Gul 
Svart 

Relä till värmeelement 1 37 
39 

Relä + 
Relä jord 

Gul 
Svart 

Relä till värmeelement 2 42 
43 

Relä + 
Relä jord 

Gul 
Svart 
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Appendix V Volymberäkningar 

Systemets totala volym beräknas genom att summera kringkomponenters volym och 
mäta metallbälgens höjd. 

Höjd [mm] Totalvolym [l] Blandningskammare [l] 

30 1,98 1,22

40 2,10 1,34

50 2,24 1,47

60 2,38 1,62

70 2,54 1,78

80 2,72 1,96

90 2,91 2,14

100 3,11 2,35

110 3,33 2,56

115 3,44 2,68
Figur V-1 Blandningskammare med 

varierbar volym. Markeringar 
anger den mätsträcka som används 

för beräkning av volym. 

Residualvolymen beräknas genom att summera uppskattade volymer för ingående 
komponenter. 

Komponent Volym 
Befuktarkammare, med vatten 258 ml 

HME 12 ml 

Krets med flödesmätare fram till ventil 125 ml 

Slang mellan fläkt och behållare 269 ml 

Kopplingsstycke till kolfilter 98 ml 

Volym:  762 ml 


