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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Motion Control, ett företag som utvecklar 
elektronisk utrustning. Projektet innebär utveckling av en prototyp till en isolationsenhet. 
Utvecklingen beskrivs från idé till färdigt kretskort. 
 
Vid kretskortsframtagning kan det uppstå situationer när man samtidigt vill mäta flera signaler 
på ett kretskort. Detta kan ge problem om mätpunkterna på kretskortet är isolerade i förhållande 
till varandra. Anslutning av mätutrustning kan bryta isolationen, vilket kan äventyra kretsens 
funktion. För att utföra sådana mätningar krävs isolerad mätutrustning. 
 
Önskemålet från Motion Control är att utveckla en isolerad enhet för anslutning av mätutrust-
ning. Enheten ska sedan kunna vidareutvecklas för ytterligare funktioner, som flera kanaler för 
anslutning av mätutrustning, filter, dämpning av signal och användargränssnitt. 
 
För att möjliggöra utveckling av ytterligare funktioner används en mikroprocessor som 
styrenhet. De signaler som skall mätas är analoga, så enheten förses med en A/D-omvandlare 
som gör det möjligt att föra signalerna vidare till mikroprocessorn. Överföringen mellan A/D-
omvandlare och mikroprocessor sker via en digital isoleringskrets. Från mikroprocessorn leds 
signalen sedan vidare till en D/A-omvandlare. 
 
Projektet har resulterat i ett fungerande kretskort (hårdvara) som möjliggör isolation till anslutna 
mätinstrument. Fortfarande behövs emellertid en del vidareutveckling av firmware (mjukvara) 
för att få fram en prototyp som kan överföra signalerna från ingång till utgång på kretskortet. 
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Abstract 
This thesis was carried out for the company Motion Control which develops electronics. Its 
scope is the development of a prototype of an isolation unit. The development is described from 
idea to complete circuit board. 
 
While developing circuit boards, situations occur when several signals on the same circuit board 
need to be measured simultaneously. A problem will arise if different sections of the circuit 
board are isolated from each other, where multiple measuring may connect isolated sections and 
thus impair the functioning of the circuits. To perform such a measurement, isolated measuring 
equipment is needed.  
 
Motion Control has a need for an isolation tool that allows connection of different kinds of 
measuring equipment. This tool should enable development of additional features such as 
multiple channels for connection of measuring equipment, filtering functions, attenuation or user 
interface. 
 
To enable the development of these functions, a microprocessor is used as a control unit. The 
signals that will be measured are analog. To resolve this an A/D-converter is used to convert the 
input signals to the microprocessor. The signals transported from the A/D-converter to the 
microprocessor goes via a digital isolation unit. The signal is then transported from the 
microprocessor to a D/A-converter. 
 
The result of the project is an operational circuit board (hardware) that enables isolation to 
connected measuring equipment. However, further development of firmware (software) is still 
needed for a complete prototype that is able to transfer the signals from input to output on the 
circuit board. 
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Galvanic isolation, probe, electronic measuring equipment, SPI  (Serial Peripheral Interface), 
A/D-converter, high voltage, D/A-converter, PCB, circuitboard, CADSTAR, MPLAB X, ICD3. 
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1. Inledning 
 Bakgrund och syfte 1.1.

Västeråsföretaget Motion Control utvecklar elektronik och programvara från grunden. Vid 

framtagning av kretskort på företaget uppstår situationer då man önskar att övervaka signaler 

från olika delar av ett kretskort samtidigt. Då det sker utveckling av kretskort som hanterar 

spänningar på över 1000 V kan kretskorten ha galvaniskt separerade delar. För att utföra flera 

mätningar samtidigt på ett kretskorts olika isolerade delar krävs isolerade prober. I dagsläget 

använder man flera en-kanalsprober för att utföra en sådan mätning. Proberna behöver i sin 

tur anslutas till varsina oscilloskop/mätinstrument då dessa i regel saknar isolering mellan sina 

kanaler. Önskan är att ha en prob med flera isolerade kanaler för att utföra en sådan mätning. 

Där kommer examensarbetet in, uppgiften är att konstruera en prototyp av en prob som är 

isolerad. Detta examensprojekt går under namnet ISM1 (Isolerad Mätprob) på Motion 

Control. 

 

 Lösningsmetod 1.2.
På Motion Control följer alla utvecklingsprojekt ungefär samma struktur. Utvecklingsarbetet 

till detta projekt är byggt efter denna struktur: 

 

Projektindelning: 

1. Instudering    – faktainsamling och teorikunskap 

2. Marknadsundersökning  – nuvarande förekomst av liknande produkter 

3. Elektronikdesign   – inledande design av slutprodukt 

4. Kravspecifikation   – målinriktning för slutprodukten 

5. Schemaläggning   – schemaläggning med programvara för design 

6. PCB-design   – mönsterkortsdesign med programvara för design 

7. Montering   – handmontering av slutprodukt 

8. Firmware  – firmwareutveckling 

9. Testspecifikation   – test av krav på produkt 

10. Konstruktionsbeskrivning  – beskrivning av slutgiltig design 

11. Slutrapport   – projektsammanfattning 

 

Denna utvecklingsmall är inspirerad av Motion Controls projektstruktur. 

   

 Mål 1.3.
Målet med examensarbete är att ta fram grunden till en fungerande enhet som kan ta emot en 

signal från ett anslutet instrument och föra den över en isolationsbarriär till befintlig 

mätutrustning som oscilloskop, utan att signalen påverkas. Denna produkt ska sedan kunna 

vidareutvecklas till en prob med flera funktioner som t.ex. flera kanaler, filtrering, ställbart 

inspänningsområde och/eller HMI (Human Interface).  

 

 Avgränsningar 1.4.
Projekttiden på 15 hp är 10 veckors heltid vilket ger 400 timmars projekttid.  Då 

examensarbetet i sig är en kurs med hög inlärningsmöjlighet och utvecklingen av en produkt 

ger möjlighet till en bra praktisk erfarenhet kommer projekttiden ej att följas till punkt. Men 

en avgränsning av utvecklingsarbetet och inlärningstiden sätts till cirka 500 timmar.   
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 Definitioner 1.5.
 

Tabell 1: Lista över förekommande uttryck i dokumentet. 

Uttryck Beskrivning 

A/D-omvandlare, 

ADC, A/D 

Analog till Digital omvandlare, läser av analoga värden och 

digitaliserar dem. 

CMRR Common Mode Rejection Ratio – förmågan att eliminera spänningar 

som är lika i amplitud, fas och tid på en differentiell ingång. 

D/A-omvandlare, 

DAC, A/D 

Digital till Analog omvandlare, läser av digitala signaler och 

omvandlar dem till analoga. 

DC/DC Direct Current to Direct Current (Converter) – 

likspänningsomvandlare, används för att omvandla likspänningsnivå. 

Debug Term som mest används inom programmering men även inom 

elektronik, betyder felsökning/feltestning. 

Firmware Hårdvarunära mjukvara eller inbäddad mjukvara. 

Galvanisk isolering Två objekt som är separerade så att ingen ström kan flyta mellan 

dem. 

IC-krets Integrated Circuit – integrerad krets, en komponent som innehåller 

flera komponenter och som vanligtvis kommer i en kapsel. 

ICSP In-Circuit Serial Programmming – Ett programmeringsprotokoll som 

implementeras av Microchip. ICSP tillåter programmering av 

mikrokontroller efter montering vilket möjliggör uppdatering och 

ändring av programvara under produktionsfas och på färdig produkt.  

Isolerad Mätprob Namnet på examensprojektet. I texten används Isolerad Mätprob som 

namn på enheten som ska utvecklas, men även ”den isolerade 

enheten” eller ”prototypen”används som namnbeskrivning. 

Kretskort Ett färdigmonterat mönsterkort kallas kretskort. 

MB Mega Byte – Miljoner byte 

Mb Mega Bit – Miljoner bitar 

Msps Mega samples per second – Miljoner samplingar per sekund, mått 

som används för A/D- och D/A-omvandlare. 

Mönsterkort Vanligtvis en kopparplatta med grönt täcke av lödmask över, där 

komponenter monteras. D.v.s. ett kretskort utan komponenter. 

PCB Printed Cicuit Board – Det engelska ordet för mönsterkort,ordet 

används också inom svenska när man talar om produktion av 

mönsterkort.  

Patch En lösning på en felanslutning. I prototypbyggen kan det uppstå 

oväntade och ej önskade funktioner och missar. En patch är en 

temporär eller slutgiltig lösning på problemet. (Termen används 

också inom programmering, en patch är då oftast en uppdatering av 

programvaran som ska lösa de oönskade funktionerna). 

Stigande flank När en signal går från låg till hög, d.v.s. när en digital signal går från 

’0’ till ’1’.  

SPI Serial Peripheral Interface – Ett seriellt kommunikationsprotokoll 

vilket möjliggör seriell digital kommunikation från en enhet till flera 

andra enheter.   

μC, μP, MCU Mikrokontroller, Mikroprocessor – mikrokontroller är en liten dator i 

kapsel som är utrustad med flertalet funktioner som t.ex. A/D-

omvandlare. Mikroprocessorn är själva styrenheten/datorn i 

mikrokontrollern. Termerna används dock synonymt ibland. 
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2. Teori  
Detta avsnitt presenterar den grundläggande teori som behövs för att förstå uppgiften. Här 

beskrivs vad en spänningsprob är och vilken problematik som kan uppstå vid 

spänningsmätning. 

 

 Mätning av spänningspotential med oscilloskop och prob 2.1.
En prob är en länk mellan mätobjekt och mätinstrument (se figur 1). Probens huvudfunktion 

är att föra en mätsignal från en mätpunkt till anslutet mätinstrument utan att påverka signalen 

nämnvärt. Detta åstadkomms genom att proben skapar en elektrisk förbindelse mellan 

mätobjekt och mätinstrument. 

 
Figur 1: Enkel prob som endast för över mätsignalen till ett oscilloskop. 

  

När signaler mäts inom elektronik mäts oftast spänning. De prober som är av intresse för detta 

projekt är de som mäter spänningspotential. Prober för spänningsmätning finns från enkla 

modeller som endast består av en resistor och en kondensator med en ledare (se figur 2), till 

mer avancerade modeller som består av hundratals komponenter och som kräver 

matningsspänning. Prober som kräver matningsspänning kallas aktiva prober. 

 

 
Figur 2: Till vänster syns kretsschemat till en simpel prob. 9MΩ motståndet i proben ger tillsammans 

med oscilloskopets 1MΩ en maximal dämpning av insignalen på 1/10. 

 

Viktiga parametrar för prober är ingångsspänning, dämpning och bandbredd. 

 Ingångsspänning – talar om vilket mätområde proben har. Exempel på värden är ±70 

V, ±120 V, ±700 V, ±7000 V. 
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 Dämpning – talar om vilken faktor som mätsignalen dämpas med. Alla prober har 

dämpning av mätsignalen. Vanliga värden är 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000. 

 Bandbredd – talar om vilka frekvenser som proben kan mäta utan att mätsignalen 

påverkas. Frekvenser i mätsignalen som ligger utanför probens bandbredd får en 

dämpning som är ospecificerad. 

 

När spänningspotentialen mäts kan den mätas med referens till jord (0 V) eller som 

potentialdifferens mellan två punkter utan referens till jord. Att mäta potentialdifferens utan 

referens till jord kallas att göra en *differentiell mätning.   

 
*En differentiell mätning är en mätning som mäter spänning mellan två punkter, så alla spänningsmätningar är 

egentligen differentiella mätningar. 

 

Många oscilloskop är endast utrustade med kanaler för mätning av en signal med 

oscilloskopets jordreferens som skillnadspotential (eng. single-ended measurement). Om en 

mätning av spänningspotential mellan två punkter utan jordreferens önskas krävs då två 

prober på skilda kanaler för en sådan mätning med differensen av kanalerna som resultat. 

 

 
Figur 3: En oscilloskopmätning av potentialskillnad över en komponent m.h.a. två kanaler. 

 

En mätning som i figur 3 ger dåligt CMRR p.g.a. att störningar och mätfel på vardera kanal 

läggs samman vilket ökar totala felet. 

 

S.k. differentiella mätningar (eng. floating measurement) mäter spänningen mellan två 

punkter utan referens till jord. En differentiell mätning mäter differensen mellan två signaler 

och minskar bruset på mätsignalen då samma brus som uppstår på båda insignaler elimineras. 

Så en differentiell mätning av spänning är att föredra då det minskar brus på mätsignalen och 

då ger högre CMRR.  

 

 
Figur 4: Oscilloskop med differentiella kanaler för mätning av potentialskillnad över en komponent. 
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I figur 4 används bara en kanal för differentiell mätning av spänning. Oscilloskopet är utrustat 

med differentiella kanaler vilket ökar CMRR. 

 

 Mätning av spänningspotential på galvanisk skilda delar 2.2.
Om man vill mäta flera punkter samtidigt på ett mätobjekt (t.ex. ett kretskort) behöver man 

ansluta flera prober mellan mätinstrument och kretskort. Detta är inget problem så länge inte 

mätobjektet har galvanisk separerade delar på kortet.  

 

Galvanisk isolering är att isolera delar av ett kretskort så de inte har någon elektrisk 

förbindelse med varandra, detta innebär även att jordplanen skiljs åt på de isolerade delarna. 

Det förhindrar att jordslingor skapas mellan sektioner av kortet som kan ha olika jordpotential 

och kan också användas för att separera en sektion som hanterar högre spänning från en 

sektion som hanterar lägre spänning. Digital kommunikation mellan galvaniskt skilda delar 

kan åstadkommas med t.ex. optokopplare, transformatorer eller kondensatorer (se figur 5). 

 

 
Figur 5: Schemasymboler för transformator, optokopplare och kondensator. 

Exempel på hur digital kommunikation mellan galvaniskt isolerade delar kan uppnås: 

 Transformator – en transformator överför spänning genom att spänningen i en spolen 

(primärspolen) genererar ett magnetiskt fält som ger induktion i andra spolen 

(sekundärspolen).   

 Optokopplare – en optokopplare kommunicerar genom ljus. Den består ofta av en 

lysdiod och någon slags detektor på mottagarsidan, en fotodiod eller en fototransistor. 

När lysdioden lyser känner mottagarsidan av det och öppnar för ström att flyta (på 

mottagarsidan). 

 Kondensator – med en kondensator går det att överföra digital information genom att 

ändra det elektriska fält som skapas mellan plattorna, detta fält avläses sedan av 

mottagarsidan. 

En transformator kan även föra över andra spänningar mellan galvanisk skilda delar. Därför 

kan transformatorer användas till för att föra över matningsspänning från en isolerad sektion 

till en annan isolerad sektion utan att skapa en elektrisk förbindelse.  

 

Om man ansluter prober till olika isolerade delar på ett kort utan att ha isolerade ingångar på 

mätinstrumentet skapar man en elektrisk förbindelse mellan dessa delar (se figur 6). De olika 

isolerade delarna har separata jordplan och om potentialen på jordplanen skiljer sig åt kan 

jordslingor skapas mellan de isolerade delarna genom denna förbindelse. Om de olika 

isolerade delarna har hög potentialskillnad kan de höga spänningarna skada kortet, proberna 

eller mätinstrumentet. Det ger ingen bra mätning i vilket fall som helst. Detta kan även ske 

om både mätobjekt och mätinstrument är anslutet till samma jordpotential (se figur 7).  
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Figur 6: De två mätpunkterna är galvaniskt skilda från varandra. Genom att ansluta proberna till 

varsin sida av isoleringe skapas en fysisk länk mellan dem där ström kan flyta. Den röda 

markeringen visar länken. 

 
Figur 7: En alternativ väg för ström att flyta skapas av att både mätinstrumentet och mätobjektet är 

anslutna till vägguttagen som har gemensam jordanslutning. Den röda markeringen visar 

länken. 

 

Om en mätning på olika isolerade delar utförs samtidigt får det ej finnas någon elektrisk 

förbindelse mellan de olika isolationsdelarna. Till detta behövs flera separata mätinstrument 

eller ett mätinstrument med isolerade kanaler, helst flera isolerade kanaler.  

 

I dagsläget finns det oscilloskop med isolerade kanaler. I ett oscilloskop med isolerade 

kanaler är kanalerna isolerade från varandra och mot oscilloskopets jordanslutning. Det finns 

också s.k. differentialprober, de är aktiva prober som kan anslutas till ett oscilloskop för att 

utföra en isolerad differentiell mätning (se figur 8). Differentialprober är dock relativt dyra, 

priset går från ca: 2 000 kr, priset stiger om bredare ingångsspänning eller större bandbredd 

önskas, de dyraste proberna kostar över 20 000 kr. 
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Figur 8: Bilden visar en typisk differentialprob, det är en aktiv prob vars spänningsmatning kommer 

från ett batteri. Genom att ansluta en differentialprob till ett oscilloskop går det att utföra 

isolerade differentiella mätningar. 

 

Examensarbetets uppgift är att ta fram en fungerande prototyp på en prob för mätning av 

spänning. Proben ska vara isolerad för att förhindra skador på mätobjekt som har galvanisk 

isolation. Till denna isolerade prototyp ska det vara möjligt att ansluta mätspetsar/prober  och 

mätinstrument som oscilloskop.  
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3. Design 
Prototypen som ska tas fram är en enhet med galvanisk isolering som skall kunna ta emot en 

mätsignal och sedan föra den över en isolationsbarriär till anslutet mätinstrument. Signalen 

ska ej påverkas nämnvärt. Det är också önskvärt att enheten har flera kanaler. Denna prototyp 

ska senare kunna vidareutvecklas till en prob med funktioner som t.ex. grafiskt interface, 

varierbar dämpning eller filterfunktioner. Det är därför nödvändigt att signalen omvandlas till 

en digital signal i enheten för att möjliggöra en vidareutveckling. 

 

 Grundläggande design 3.1.
Till den isolerade enheten skall en prob/mätspets och mätinstrument kunna anslutas (se figur 

9). Signalen färdas från mätpunkten genom den anslutna proben och sedan genom den 

isolerade enheten vidare ut till det anslutna mätinstrumentet. 

 
Figur 9: Denna bild visar hur en isolerad enhet med två kanaler för över två signaler från mätobjekt till 

mätinstrument.  

Den isolerade enheten för över de analoga mätsignalerna genom en isolationsbarriär och 

skickar sedan vidare mätsignalen till anslutet mätinstrument. Arkitekturen för den isolerade 

enheten framgår av figur 10.  

 

 
Figur 10: Blockskiss av signalernas färdväg genom den isolerade probens kanaler. 

Den analoga insignalen (spänningen) omvandlas till en digital signal av en A/D-omvandlare. 

Sedan förs den digitala signalen över en isolationsbarriär till en mikrokontroller som skickar 

vidare signalen till en D/A-omvandlare som åter omvandlar signalen till en analog signal. 

Slutligen förstärks utsignalen till samma amplitud som insignalen. Därmed är målet med 

uppgiften uppfylld. 

 

 Krav på enheten 3.2.
Kraven på enheten kommer från diskussion med anställda på Motion Control. Utifrån dessa 

diskussioner är en kravspecifikation skriven. Detta avsnitt går igenom de mest betydande 

kraven, de krav som påverkar designen. Alla krav från kravspecifikationen finns listade i 

bilagor. 
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Fler kanaler än en är önskvärt men ej ett krav. Enheten ska vara isolerad med en isolation på 

minst 4 kV för att kunna utföra mätningar på högspännings kretskort. Den ska kunna klara av 

att hantera en signal med frekvens upp till 200 kHz, för att uppnå detta krävs en 

samplingsfrekvens av signalen som är minst den dubbla frekvensen s.k. Nyquist frekvensen, 

men det är önskvärt att samplingsfrekvensen är 3-5 gånger av mätsignalens frekvens. 

Upplösningen på den digitala signalen ska vara minst 14-bitar. Mätområdet för insignalen bör 

vara mellan 0-5 V eller  0-10 V. BNC kontakter bör användas på in- och utgångar för att ge 

möjlighet att ansluta enheten till valfria mätinstrument.  

 
Tabell 2: Minimum krav på prototypen Isolerad Mätprob. 

Typ av krav Målsättning 

Antal kanaler 1 

Typ av anslutning på in- och utgångar BNC honkontakt 

Bandbredd 200 kHz 

Isolation 4 kV 

Precision på omvandlare 14-bitar 

Mätområde på signal 0-5 V 

 

 Sammanställning av krav på design 3.3.
Designen och de komponenter som söks kan nu fastställas efter de grundläggande kraven. Då 

flera kanaler är önskvärt designas prototypen med två separata kanaler. För att ge 4 kV 

isolation kommer endast en komponent som ger minst 4 kV isolation eftersökas. För att ge en 

bandbredd på 200 kHz kommer en A/D- resp. D/A-omvandlare med samplingshastighet på 

minst tre gånger önskad bandbredd att sökas. Både A/D- och D/A-omvandlare ska ha minst 

14-bitar upplösning med en in- resp. utspänning som helst är 0-10 V. Vidare kommer en 

nätadapter att användas som strömkälla till konstruktionen.  
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4. Konstruktion 
Den slutgiltiga designen redovisas i detta avsnitt. De komponenter som valts redovisas med 

motivation till valet. Sedan ges en översiktlig bild av enhetens arkitektur och varje större 

komponents relation till övriga komponenter redovisas. Efterföljande avsnitt går igenom 

kretsschemadesign och PCB-design. Slutgiltligen beskrivs firmwareutvecklingen. 

 

 Komponenter 4.1.
De komponenterna som ingår i designen beskrivs i detta avsnitt, med motivering till 

komponentval. De kritiska komponenterna beskrivs mer grundligt. 

 

4.1.1. A/D-omvandlare 
A/D-omvandlaren är den komponent som har som uppgift att samla in analog mätdata för att 

sedan överföra det som digitalt värde till mikrokontrollern. Kraven som ställts på A/D-

omvandlaren är minst 14-bitars upplösning och sampling av 200 kHz insignal, vilket med en 

önskad 3-5 ggr högre samplingsfrekvens ger  600 – 1000 kHz. Den A/D-omvandlare som 

valts är tillverkad av Linear Technology och heter LTC2328-16. LTC2328-16 har en kanal 

med samplingsfrekvens på upp till 1 Msps (1000 ksps) i en upplösning på 16-bitar vilket 

uppfyller kraven på komponenten.  

 

LTC2328-16 använder SPI för digital kommunikation, styrd med en klocksignal på 40 Mhz 

uppnås 1 Msps överföringshastighet. I 16 bitars upplösning med 1 miljon samplingar per 

sekund ger detta 16 MHz överföring i SPI kommunikation.   

  
Tabell 3: Specifikationer för komponenten. 

           

               
 

Figur 11: : LTC2328-16 

  

Typ av krets A/D-omvandlare 

Tillverkare Linear Technology 

Modell LTC2328-16 

Kapsel MSOP-16 

Maximal inspänning ±10,24 V 

Antal bitar 16-bit 

Antal pin 16 

Sps 1000 k 

Kommunikation SPI 

Strömförbrukning 

aktiv/vila/sov 

14,5 mA /8,4 mA / 

60  μA 
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4.1.2. D/A-omvandlare 
D/A-omvandlaren har som uppgift att ta emot en digital signal och omvandla den till en 

analog utsignal. Den D/A-omvandlare som valts är tillverkad av Linear Technology och heter 

LTC2642. Komponenten har valts enligt tre krav. Kommunikation med SPI, en 

överföringshastighet som matchar A/D-omvandlaren samt 16-bitars upplösning. LTC2642 har 

16-bitars upplösning med maximal klockfrekvens på 50 MHz, vilket uppfyller kraven.  

 
Tabell 4: Specifikationer för komponenten. 

 

 
Figur 12: LTC2642 

 

 

4.1.3. Mikrokontroller 
Microchip PIC32MZ1024ECG064 är den mikrokontrollern som valts. De kriterier som ledde 

till valet var processorns maxfart och överföringshastighet på dess SPI-interface. Det behövs 

två SPI-interface för kommunikation till A/D- samt D/A-omvandlare. PIC32MZ1024ECG064 

har fyra SPI-interface med överföringshastighet på 50 Mbps. Maximala klockfrekvensen är 

200 MHz. 

 
Tabell 5: Specifikationer för komponenten. 

 

       
Figur 13: PIC32MZ1064ECG064 

 

 

  

Typ av krets D/A-omvandlare 

Tillverkare Linear Technology 

Modell LTC2642 

Kapsel MSOP-10 

Maximal utspänning +5 V 

Antal bitar 16-bit 

Antal pin 10 

Klockfrekvens 50 MHz 

Kommunikation SPI 

Strömförbrukning 120-200  μA 

Typ av krets MCU 

Tillverkare Microchip 

Modell PIC32MZ1064ECG064 

Kapsel TQFP-64 

Antal bitar 32 bit 

Antal pin 64 stycken 

Klockfrekvens 200 MHz 

Kommunikation SPI, UART, I
2
C 

Innbyggt minne 512 kB 

Strömförbrukning 4-80 mA vid 

4-200 MHz 
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4.1.4. Isolering 
En isolering mellan A/D-omvandlare och mikrokontroller behövs för att skapa galvaniskt 

separation mellan mätobjekt och mätinstrument. Krav på isolering är att den är minst 4 kV. 

För att kunna placeras mellan A/D-omvandlare och mikrokontroller krävs en 

överföringshastighet på minst 16 Mbps och fyra anslutningar (två åt vardera håll), detta för att 

kunna hantera kommunikationen mellan de två enheterna. Den isolator som valts är Analog 

Devices isolator ADUM2402. Isolatorn har 5 kV isolation och fyra kanalers överföring, med 

två åt vardera håll. Den har en överföringshastighet på 90 Mbps. Kraven på komponenten var 

4 kV isolering och att den skulle klara en SPI-kommunikation som matchar A/D-

omvandlaren.  

 
Tabell 6: Specifikationer för komponenten. 

 

 
  

Figur 14: ADUM 2402 CRWZ 

 

4.1.5. Övriga komponenter 
Operationsförstärkare 

En operationsförstärkare används som buffertsteg mellan insignalen och A/D-omvandlaren, 

till detta används operationsförstärkare LT1468 som rekommenderas av databladet till 

LTC2328-16. En operationsförstärkare behövs även till att förstärka utsignalen från D/A-

omvandlaren till samma amplitud som insignalen. Till detta används operationsförstärkare 

LT1678 som rekommenderas av databladet till LT2642. 

 

Spänningsmatning 

Då komponenterna kräver en rad olika likspänningar för att fungera behövs det regleringar av 

spänningarna för att få de önskade likspänningsnivåerna.  

 
Tabell 7: Listar de olika matningsspänningarna som komponenterna kräver. 

Komponent Artikelnamn Spänning 1 [V] Spänning 2 [V] 

Mikrokontroller PIC32MZ1064ECG064 +3,3 -- 

A/D-omvandlare LTC2368-16 +5 +3,3 

D/A-omvandlare LTC2642 +5 +2,5 

Isolator ADUM 2402 +3,3 +3,3 

Operationsförstärkare LT1468 +15 -15 

Operationsförstärkare LT1678 +15 -15 

 

  

Typ av krets Digital isolator 

Tillverkare Analog Devices 

Modell ADUM 2402 CRWZ 

Kapsel SOIC-16 

Antal pin 16 

Antal kanaler 2x2 

Överföringshastighet 90 Mbps 

Isolation 5 kV 

Strömförbrukning 5 – 40 mA vid 10 – 

90 Mbps 
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 Matningsspänning till kretskort – Spänningsmatning till kretskortet sker med en 12 V 

nätadapter. 

 +3,3 V och +5 V – Microchip LDO MCP1703 finns med olika utspänningar, denna 

komponent används till utspänningarna +3,3 V och +5 V.  

 +2,5 V – spänningen fungerar som referens till D/A-omvandlaren. En felspänning på 

denna ger ett ännu större fel i utsignalen då utsignalen förstärks av en 

operationsförstärkare. Till +2,5 V spänningen används därför spänningsreferensen 

Texas Instrument Voltage reference REF3225, med felmarginal på 0,001%. 

 ±15 V, isolerad del – Operationsförstärkarna  kräver både positiv och negativ 

spänning. Detta ges av Traco Power DC/DC TES2M som ger ut ±15 V och även har 

en isolation på 4 kV. Detta möjliggör att spänningen förs över från ena isolationsdelen 

av kortet till den andra. 

 ±15 V – Operationsförstärkarna som  är på samma sida av isoleringen som 

nätspänningen behöver ej ha en isolerad DC/DC. Till denna spänning används Texas 

Instrument DC/DC DCP020515DU som ger ut ±15 V. 

 

Förutom matningsspänning har hänsyn även tagits till komponenternas strömbehov. Detta 

redovisas i kommande avsnitt ”4.3 Systemets arkitektur”. 

 

Knapp 

En switch används som on/off-knapp. Switchen placeras efter nätadapterns anslutning för att 

enkelt kunna slå av och på strömmen 

 

Lysdioder 

En grön lysdiod indikerar om enheten är i påslaget läge eller avslaget läge. Tre lysdioder 

ansluts även till vardera mikrokontroller för debug ändamål.  

 

Testpunkter 

En testpunkt är ett hål som placeras på en signalväg för att ge möjlighet till anslutning av 

mätdon. Testpunkter placeras därför på spännings och signalvägar för att underlätta debug. 

 

Kontakt för programmering 

Mikrokontrollern programmeras med ICD3, anslutningen mellan ICD3 och mikrokontroller 

görs med ICSP vilket innebär fem kontaktpunkter i anslutning. Därför monteras två 

fempunkters stiftlister på mönsterkortet i anslutning till mikrokontrollerna. 

. 

 Systemets arkitektur 4.2.
Detta avsnitt beskriver systemets arkitektur. Översiktliga blockscheman på enheten Isolerad 

Mätprob visas och de större komponenternas relation till varandra förklaras. 

 

 
Figur 15: Blockskiss över enheten Isolerad Mätprob. 
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Kretskortet har två kanaler för signalmätning (se figur 15), båda dessa kanaler är identiska i 

sin uppbyggnad. Varje ingång är isolerad från resten av kretskortet vilket ger tre från varandra 

isolerade delar, två ingångar (högspänningsdelar) samt en lågspänningsdel som utgör 

utgångarna. Vid varje isolerad ingång finns en  A/D-omvandlare, ingångarna går under 

benämningen Ingång A (HV A) och ingång B (HV B). Lågspänningsdelen (LV) håller två 

mikrokontrollers anslutna till varsin D/A-omvandlare (se figur 16). 

 
Figur 16: Blockskiss av de olika delarna av enheten Isolerad Mätprob. 

Varje isolerad del har ett jordplan, vilket ger tre skilda jordplan vilka visas i figur 17. Alla 

signaler som förs över mellan jordplanen behöver ha galvanisk isolation. De olika jordplanen 

får alltså ej ha någon elektrisk förbindelse med varandra. Digital kommunikation som behöver 

föras över jordplanen kan endast göra det med optokopplare, transformatorer eller 

kondensatorer. Detta gäller även överföring av spänningsmatning som behöver ske med 

transformator. 

 
Figur 17: De blåa markeringarna visar de tre jordplanen på kretskortet.  
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4.2.1. A/D-omvandlare 
Insignalen går genom ett buffersteg i form av en operationsförstärkare innan den når A/D-

omvandlaren. Signalen går sedan vidare till den anslutna mikrokontrollern genom en 

isolationsbarriär. Kommunikation sker med SPI. A/D-omvandlaren behöver två 

matningsspänningar 3,3 V samt 5 V. 

 

 
Figur 18: In- och utgångar samt matningsspänning på A/D-omvandlare. 

4.2.2. D/A-omvandlare 
D/A-omvandlaren tar emot signalen genom SPI-kommunikation med mikrokontrollern. 

Omfånget av dess utsignal bestäms av referensspänningen som är 2,5 V, detta ger en utsignal 

med amplituden 0-2,5 V. En IC-krets bestående av två OP fungerar som utgångssteg och 

förstärker signalen till ingångsvärdet. D/A-omvandlaren behöver två spänningar, 

referensspänning 2,5 V resp. matningsspäning 5 V. 

 

 
Figur 19: In- och utgångar samt matningsspänning på D/A-omvandlare. 

4.2.3. Mikrokontroller 
I denna prototyp är mikrokontrollerns enda uppgift är att ta emot data från A/D-omvandlaren 

och föra den vidare till D/A-omvandlaren. Kommunikationen mellan enheterna sker med SPI. 

Programmering av mikrokontrollern sker med 5 pinnars ICSP-anslutning. MPLAB X och 

ICD3 används till programmering av enheten. En resetknapp är ansluten samt tre LED, 

lysdioderna är endast med för debugging ändamål. En 20 MHz kristall är ansluten för extern 

klocka. Spänningsmatning är 3,3 V. 

 

 

 

LTC2328-16 
MCU PIC32MZ1024ECG064 

32-bit, 200 MHz 

 

OP LT1468,  90 MHz, ±15 V 

SPI, 

Isolation, 

ADUM 

2402, 5 kV 

Spänning/Ström 

3,3 V och  5 V / ≤16 mA 

Ingång,  

BNC-kontakt 

LTC 2642 
MCU PIC32MZ1024ECG064 

32-bit, 200 MHz 

 

OP LT1678  Dual-OP, ±15 V 

 

SPI 

Spänning/Ström 

 2,5 V och  5 V / ≤200 µA 

Utgång,  
BNC-kontakt 
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Figur 20: In- och utgångar samt matningsspänning på mikrokontroller 

4.2.4. Spänningsmatning 
Spänningsmatningen till hela kretsen sker från en 12 V nätadapter. De tre isolerade delarna på 

kortet behöver varsin matningsspänning. Isolation A står för ingång A, isolation B för ingång 

B och den nedersta delen är för övriga delen av kortet, lågspänningsdelen. Värdena i mA 

anger hur mycket ström som kan tas ut ur komponenterna 

 
Figur 21: Översikt över samtlig matningsspänning. Alla LDO kan ge 250 mA utström. 

 

 

PIC32MZ102

4ECG064 

Resetknapp 

AD-omvandlare, LTC2328-16, 

±10V, 1 Msps, 16-bit. 

DA-omvandlare, LTC2642, 16-

bit, 50 MHz 

LED×3 

ICSP 

SPI, 

Isolation, 

ADUM 

2402, 5 kV 

Kristall 20 MHz 

Spänning/Ström,  

3,3 V / ≤80 mA 

Nätadapter  

12 V, DC LDO 1117, 

5 V,250 mA 

LDO 1117, 

5 V,250mA 

Isolation A,  

DC/DC  

±15 V,66mA 

LDO 1117, 

3,3V,250mA 

Isolation B,  

DC/DC 

±15V,66mA 

LDO 1117, 

5 V,250mA 
LDO 1117, 

3,3V,250mA 
 

LDO 1117, 

3,3V,250mA 
VREF 3225, 

2,5 V,10mA 

DC/DC 

±15 V, 

67mA 
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 Design av mönsterkort 4.3.
Till design av mönsterkortet används mjukvaruprogrammet CADSTAR version 15.0. I denna 

mjukvara designas först ett kretsschema av det mönsterkort som önskas sedan genererar 

användaren en PCB-design av kretsschemat. Den genererade PCB-designen i CADSTAR 

består av en ”hög” av komponenter som sedan placeras ut av användaren på en ”Printed 

Circuit Board” och  därefter dras anslutningar till komponenterna. När PCB-designen är 

färdig genererar användaren s.k. gerberfiler av designen som sedan kan sändas till leverantör 

för produktion av mönsterkortet, eller som beställning av ett färdigmonterat kretskort. Till 

denna design handmonterades dock kretskortet. Komponenterna som används i CADSTAR 

hämtas från CADSTARs egna bibliotek eller modifieras/skapas av användaren i dess editor. 

 

4.3.1. Schemadesign 
Detta avsnitt går igenom hur komponenterna är anslutna till varandra och varför de är 

anslutna på just det sättet. Anslutningarna för kommunikation mellan A/D-omvandlare och 

mikrokontroller samt mikrokontroller och D/A-omvandlare är gjorda enligt SPI-protokollet. 

SPI-protokollet förklaras i avsnitt 4.5 Firmware. Bilderna från schemadesignen är tagna från 

CADSTAR-designen och schemat i sin helhet finns i bilagor. 

 

Design av de isolerade ingångarna 

 
Figur 22: Visar en av ingångarna för mätsignalen fram till isolering, isoleringen markeras med en 

streckad linje. I figuren syns, från vänster, BNC-ingången, buffertsteg (OP), A/D-omvandlare, 

isolator och slutligen signalanslutningar till mikrokontroller. 

 

I figur 22 visas en av de två isolerade ingångarna till enheten (ingång HVA), båda ingångar är 

identiska i sin uppbyggnad. Mätsignalen ansluts till BNC ingången. Operationsförstärkaren 

fungerar sedan som buffert för insignalen som sedan går igenom ett enkelt RC-filter innan den 

når A/D-omvandlaren. Den mottagna mätsignalen tillåts ha en amplitud på ±10 V, en 

mätsignal vars amplitud sträcker sig utanför det tillåtna värdet leds direkt till 

jordanslutningarna vid ingången av schottkydioderna. Kommunikation mellan A/D-

omvandlare och mikrokontroller (mikrokontrollern är inte med i figuren) sker med SPI genom 

en digital isolator. 
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Figur 23: Urklipp ur databladet till ADUM2402. Figuren visar hur signalerna förs över 

isolationsbarriären i komponenten.  

 

Isoleringen för kommunikationssignalerna mellan A/D-omvandlare och mikrokontroller 

hanteras av komponenten ADUM2402, isoleringen i komponenten sker genom 

transformatorer (se figur 23).  

 

Hur transformatorn ger isolering: 

En transformator består av två spolar, s.k. primärspolen och sekundärspolen (se figur 24). En 

spänning i primärspolen skapar ett magnetfält som inducerar en spänning i sekundärspolen, 

storleken på spänningen som induceras bestäms av antal lindningar som spolarna har i 

förhållande till varandra.  

 
Figur 24: En transformator.                                                         står för 

antal varv/lindningar som varje sida har. 

 

Isoleringen skapas av att spolarna inte har någon fysisk kontakt med varandra och spänningar 

mellan dem endast förs över genom magnetfält. Men isolationen har en gräns, spänningen kan 

bli så hög att energin laddas ur genom att en gnista hoppar mellan spolarna.  För att öka 

isolationen i transformatorn finns det olika isolationsmaterial som kan användas. 
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Figur 25: Urklipp ur ”Anathomy of a Digital Isolator”, av Analog Devices. Urklippet visar hur 

isolationsmaterialet är applicerat på transformatorn. 

 

I isolatorn ADUM2402 används polyamid som isolering (se figur 25). Det är en typ av plast 

som ger bra isolation samtidigt som den tål hög värme. ADUM2402 har 5 kV isolering vilket 

innebär att den kan stå emot transienter och spänningar på upp till 5000 V utan att isolationen 

bryts.  

 

I realiteten innebär detta att om en 5 kV inspänning ansluts till en av ingångarna på den 

Isolerade Mätproben finns det en stor risk att komponenter med lägre spänningstålighet 

kommer att förstöras eller brinna upp på ingången men resten av kortet och övriga 

anslutningar skyddas av isolator komponenten ADUM2402. 

 

Isolatorn har fyra kanaler för digital kommunikation. Kommunikationen mellan 

mikrokontroller och A/D-omvandlare sker med signalerna: 

 SDO/SDI – Serial Data Out/In, A/D-omvandlare för över data till mikrokontroller. 

 BUSY – är hög (1) då A/D-omvandlare konverterar data. 

 CNV – Convert, en stigande flank på CNV ger kommando till ADC att starta en 

konversion. 

 SCK – Serial Clock, ingång för klockpuls från mikrokontroller till A/D-omvandlare. 

 

Signalerna SDO/SDI och SCK tillhör SPI protokollet, alla kommunikationssignaler förklaras i 

avsnitt 4.5 Firmware. Mikrokontrollern fungerar som mellanhand som för över den digitala 

signalen från A/D-omvandlaren till D/A-omvandlaren. Detta är mikrokontrollerns enda 

funktion men i en eventuell vidareutveckling av den isolerade mätproben möjliggör 

mikrokontrollern addering av ytterligare funktioner som t.ex. signalbehandling eller 

framtagning av grafiskt interface. 
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Design av utgångarna 

 
Figur 26: Visar en av utgångarna för mätsignalen. I figuren syns, från vänster, signalanslutningar från 

mikrokontroller, D/A-omvandlare, OP-förstärkare och BNC utgång. 

 

I figur 26 visas en av utgångarna till enheten, båda utgångar är identiska i sin uppbyggnad. De 

digitala signalerna från mikrokontrollern skickas till D/A-omvandlaren med SPI 

kommunikation, signalerna mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare är: 

 CS – Chip Select, en låg signal (0) på denna ingång aktiverar SCLK ingången på D/A-

omvandlaren. 

 SCLK – Serial Clock, ingång för klockpuls från mikrokontroller till D/A-omvandlare. 

 DIN – Data Input, ingång för data från mikrokontroller. 

 CLR – Clear, en låg signal (0) på denna ingång gör en reset av D/A-omvandlare. 

 

Alla kommunikationssignaler förklaras mer utförligt i avsnitt ”4.5 Firmware”.  

 

Utspänningen som ges av D/A-omvandlaren är i oförändrad form endast positiv. Den analoga 

utsignalen från D/A-omvandlaren behandlas av en operationsförstärkare för att kunna ge ut 

positiv samt negativ spänning som bestäms av D/A-omvandlarens referensspänning. 

Referensspänningen ges av en refrensspänningskomponent och dess spänning är +2,5 V 

(±0,001 ), vilket ger en utspänning från D/A-omvandlaren och operationsförstärkaren som 

har amplituden ±2,5 V. Den följande operationsförstärkaren förstärker signalen till samma 

amplitud som insignalen, vilket innebär en önskad förstärkning på 4 gånger för att skapa en 

utsignal med omfånget ±10 V. 

 
Figur 27: En icke inverterande OP-förstärkarkoppling. 

 

Operationsförstärkaren som förstärker signalen är kopplad som en icke inverterande 

förstärkare. I figur 27 syns en icke inverterande förstärkarkoppling, dess förstärkning ges av 

formeln:    
     

  
 vilket ger en förstärkning på     

      

 
          av D/A-

omvandlarens utsignal. 
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Spänningsmatning till de isolerade ingångarna 
Spänningen till kretskortet är ansluten via en 12 volts nätadapter. Då kretskortet har tre från 

varandra galvaniskt skilda delar behövs det en överföring av spänningen mellan de galvaniskt 

skilda delarna på kretskortet som är isolerad. Till detta används en isolerad DC/DC-

omvandlare.  

 

 
Figur 28: Schemabilden visar matningsspänningen på en av högspänningsdelarna. Överföringen av 

spänning från lågspänningsdel till högspänningsdel sker av komponenten TES-2M.  

 

I figur 28 visas hur 12 V spänningen är ansluten till den isolerade DC/DC-omvandlaren TES-

2M som för över spänningen till en av isolerade ingångarna. DC/DC-omvandlaren har 12 V 

inspänning med +15 V och -15 V utspänning, denna utspänning går direkt till operations-

förstärkaren. De övriga spänningarna +5 V och +3,3 V förses m.h.a. LDO. 

 

Vid bruk av LDO är det bra att vara medveten om effektförlusten (eng.) ”Power dissipation”. 

En LDO ”Low Drop-Out ”-regulator, tar en inspänning och ger ut en förutbestämd lägre 

spänning. De är enkla att använda för att tillgodose de olika spänningar som kan behövas i en 

design men en LDO:s effektivitet behöver beaktas, effektförlusten och värmen som den 

skapar kan ge problem. De faktorer som bestämmer hur stor effektförlusten blir är skillnaden 

mellan inspänning och utspänningen samt uttaget av ström.  

 

Till exempel av detta räknas effektförlust och värmeutveckling ut för de LDO som visas i 

figur 28. 
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Figur 29: Den linjära regulatorn MCP1703 är den som används i projektet. De inringade 

markeringarna och  storheterna visar de variabler som bestämmer effektförlusten.   

Figur 29 är ett urklipp ur databladet för MCP1703, den linjära regulatorn som används i 

projektet för att få spänningarna 3,3 V och 5 V. Figuren visar grundanslutningen för 

komponenten, endast två kondensatorer krävs till uppkopplingen. De inringade fälten anger de 

storheter som behövs för att räkna ut effektförlusten. Denna formel kan användas:               

   (      )           . 

 

Där: 

   = effektförlust 

    = uttag av ström 

   = ”quiscent”, viloström 

    = inspänning 

    = utspänning 

 

Effektförlusten ökar med spänningsskillnaden på in- och utspänningen och det totala 

strömmuttaget. Ju högre spänning(potential) desto högre laddning som går förlorad i 

strömmen som förs över till den lägre spänningen (potentialen).  För att beräkna 

effektförlusten behövs maximala strömuttaget beräknas. 

 

Det finns komponenter på varje jordplan som kräver +5 V och +3,3 V matningsspänning, i 

kretskortet ingår totalt sex stycken LDO komponenter MCP1703, två på varje jordplan (se 

figur 17 på s.16 för uppdelning av jordplan). 

 

För de två LDO MCP1703 från figur 28 blir totala strömuttaget: 

                       
Figur 30: Visar strömuttaget från LDO IC19 och IC20 från figur 28. 

 

DC/DC, 

TES2M 

+15 V 

AD-omvandlare, LTC2328-16 

5 V,    ≤16 mA 

3,3 V, ≤2 µA 

LDO IC19, 

MCP1703 

3,3 V, max 250 mA 

𝐼𝑞  = 2 µA 

 

Isolation, ADUM 

2402, 5 kV 

3,3 V, vid 20 MHz 

≤8 mA 

VDD1/VDD2 

LDO IC20, 

MCP1703  

5 V, max 250 mA 

𝐼𝑞  = 2 µA 
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Det maximala effektförlusten från LDO IC19 blir: 

Effektförlust IC19 =     (      )            = 0,008 * (5-3) = 0,016 W = 16mW 

 

Det maximala effektförlusten från LDO IC20 blir: 

Effektförlust IC20 =     (      )            = 0,008 + 0,016 * (15-5) = 0,240 W = 240 

mW 

  

(Strömuttag i mikroampere är inte relevant p.g.a. dess minimala påverkan, dessa är därför ej 

med i beräkningen) 

 

 
Figur 31: Urklipp ur databladet för LDO MCP1703. Figuren visar formeln för att beräkna 

värmepåverkan av effektförlusten. 

 

Effektförlusten bildar värme i komponenten. Storleken på värmen kan räknas ut för att 

säkerställa att komponenten inte blir överhettad. I figur 31 visas formeln för denna ekvation. 

Värdena för    (högsta tillåta temperatur för komponenten) och      hämtas från databladet, 

       är effektförlusten och       är rumstemperaturen. 

 

Enligt databladet är: 

   = 125°C  

     = 336°C/W 

 

Och för LDO IC19 är: 

       =    = 16 mW 

         25°C 

 

Detta ger: 

        =         *      +        = 0,016 * 336 + 25   30 °C 

 

Och för LDO IC20 är: 

       =    = 240 mW 

         25°C 

 

Detta ger: 

        =         *      +        = 0,24 * 336 + 25   106°C 
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Värdena som är med i ekvationerna är de högsta som kan uppstå i bruk av enheten. I ingetdera 

av fallen överstiger         den rekommenderade arbetstemperaturen för komponenterna.  

  

Avkopplingskondensatorer 
Till alla spänningsanslutningar på komponenterna i designen är kondensatorer anslutna till 

jord. De fungerar i syfte att leda bort högfrekventa störningar på ledningarna. Den digitala 

kommunikationen mellan komponenterna kan ske med en frekvens på upp till 20 MHz och 

detta kan skapa störningar. För att skydda matningsspänningen på komponenterna mot dessa 

störningar har kondensatorer anslutits s.k. avkopplingkondensatorer. Datablad till 

komponenter ger ofta riktlinjer på vilken kapacitans dessa avkopplingskondensatorer bör ha. 

Ett vanligt värde är 100 nF, vid en miljö där störningar i frekvenser över 10 MHz kan uppstå, 

så kan 100 nF kondensatorn kompenseras med en 1 nF kondensator. 

 

Till A/D- och D/A-omvandlarna har även kondensatorer med hög kapacitans anslutits mellan 

matningsspänning och jord. Detta är för att hålla en jämn matningsspänningsnivå till 

komponenterna. Även här finns rekommendationer i datablad på typ av kondensator för 

ändamålet. 

  

4.3.2. PCB-design i CADSTAR 
PCB står för ”Printed Circuit Board”, på svenska kallas det mönsterkort. Det är ett kretskort 

utan monterade komponenter på (se figur 32). Termen PCB används även på svenska när man 

talar om design och produktion av mönsterkort. 

 

 
Figur 32: En Printed Circuit Board eller mönsterkort, bilden är tagen från PCB express, en tillverkare 

av PCB. 

 

Till designen av mönsterkort används ett fyra lagers mönsterkort. Ledningar kan dras i varje 

lager och med fyra lager är det möjligt att ha ett helt lager som jordplan samt dela spänningen 

i de andra planen. Med ett jordplan kan alla jordanslutningar ske med minimal 

ledningsdragning vilket reducerar störningar som kan fortplanta sig längs långa jordledningar.   

 

Mönsterkort kan designas i lager av 2, 4 ,6 o.s.v. i figur 33 syns en exempelavbildning av ett 

4-lager resp. 6-lager mönsterkort. Under design av mönsterkort väljs vilket lager som 

ledningen önskas dras i, det uppstår tillfällen då ledningar behöver korsas och då kan ena 

ledningen dras i ett annat lager. I produktion av mönsterkort realiseras detta av att varje lager 

skapas individuellt och sedan sätts samman till ett mönsterkort. Ledningarna som är i de inre 

lagren nås av borrhål  i kortet, s.k. vior/via.  
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Figur 33: En figuren visar hur ett fyra lagers resp. sex lagers mönsterkort är uppbyggt. 

 

På det översta lagret placeras komponenterna. Ledningar mellan komponenterna kan dras 

genom vilket som helst av de fyra lagren. Målet med designen av mönsterkortet är att få det så 

kompakt som möjligt samtidigt som man ger utrymme åt störningskänsliga analoga delar på 

kortet (vid högre spänningar behövs även isolationsavstånd mellan komponenter). Genom att 

dra merparten kommunikationsanslutningarna mellan komponenter på topplagret frigörs de 

övriga planen till att användas som jordplan resp. spänningsplan för matningsspänning till 

komponenter. I PCB-designen till detta projekt är merparten av signalerna dragna på 

topplagret. Lager 2 är helt tillägnat åt de tre separata jordplanen. Lager 3 och 4 innehåller 

olika spänningsplan och vissa korsande ledningsdragningar.  

 

Första steget i design av PCB är att rita upp en ungefärlig storlek av kortet och sedan placera 

ut alla komponenter på denna. Figur 34 visar hur komponenterna är placerade. 

 
Figur 34: Alla komponenter är placerade på kortet. 
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Nästa steg är att dra alla ledningar mellan komponenter och efter detta dra alla ledningar till 

matningsspänning och jord. Figur 35 visar en bild av översta lagret på PCB med alla 

komponenter och ledningar dragna. 

 
Figur 35: Topplagret av PCB, alla ledningar mellan komponenter är dragna, testpunkter är utplacerade 

och anslutning till matningsspänning är dragen. 

Komponentplacering och ledningsdragning är ett arbete som kräver planering och strategi, det 

består av många justeringar och omflyttningar av komponeter och ledningar för att få önskad 

funktion med så korta och raka ledningar som möjligt. Ledningar bör ej ha skarpa vinklar då 

de lättare skadas. Skarpa vinklar sägs även kunna öka impedansen och sänka hastigheten i 

ledningen, detta beror förstås på hur bred ledningen är och hur mycket ström som flyter 

genom den. Men om skarpa hörn undviks är detta inget som behöver beaktas. 

 

   
Figur 36: En regel som används vid ledningsdragning är att undvika skarpa hörn. De inringade 

sektionerna visar de skarpa hörn som bör undvikas. 
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Figur 36 visar de skarpa hörn som bör undvikas samt alternativa ledningsdragningar som 

undviker skarpa hörn. Det blir dock vanligare med designverktyg som kan dra ledningar i alla 

vinklar vilket ger möjlighet att dra ledningar med runda hörn. 

 

Då alla ledningar är dragna kan jordplan och spänningsplan placeras ut. Att ha ett helt plan 

eller delar av ett plan dedikerat till en spänning eller jord ger korta ledningarsdragningar då en 

via kan dras direkt till spännings- eller jordplan från komponenten, vilket minskar risken för 

störningar att breda ut sig. Lager två på PCB:n består av de tre jordplanen (se figur 37).   

 

 
Figur 37: Lager två av PCB. Hela lager två är dedikerat som jordplan. Alla runda markeringar är 

borrhål/vior som ansluter eller passerar planet till andra plan. 

Lager tre består av tre spänningsplan för +15 V, ett för +3,3 V och ett för +2,5 V (se figur 38). 

Lager fyra består av spänningsplan för +12 V, -15 V och +5 V samt vissa ledningsdragningar. 

I de fall där det inte går att undvika att två ledningar korsar varandra kan en ledning dras till 

ett annat lager med en via för att sedan passera sektionen och med en via föras tillbaka till det 

ursprungliga lagret. I lager 4 har korsande ledningar från lager 1 dragits i en via och sedan 

förbi den korsande sektionen och upp igen till lager 1 (se figur 39). 
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Figur 38: Lager 3 består av fem olika spänningsplan. Anslutning till ett spänningsplan sker med en via. 

 
Figur 39: Lager 4 består av tre olika spänningsplan och vissa ledningsdragningar (de raka ledningarna 

till vänster). 

När alla ledningsdragningar är gjorda och jord samt spänningsplan utplacerade är 

mönsterkortsdesignen i stort sett klar, det saknas bara en detalj. 

 

För att underlätta monteringen av komponenterna på mönsterkortet markeras ytorna där 

komponenterna ska placeras. Detta görs med s.k. ”silkscreen”-tryck, det är en typ av färg med 
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väldigt låg konduktivitet så den ses som ett ej ledande material. Gränsytorna till 

komponenterna markeras med silkscreen och även text och symboler kan skrivas med 

silkscreen. Figur 40 visar silkscreen lagret på PCB-designen. 

 

 
Figur 40: Silkscreentryck på topplagret av PCB:n. Alla dessa markeringar ”målas” på mönsterkortet. 

Det färdiga PCB-designen syns i figur 41. Det går tydligt att urskilja de tre jordplanen där 

varje ingång har ett eget jordplan. På rekommendation från Motion Control har jordplanen ett 

avstånd på >4 mm. De IC-kretsar som sträcker mellan jordplanen är isolerade DC/DC-

omvandlaren och digitala kommunikationsisolatorn. De komponenter som sträcker sig utanför 

kortet är anslutningar för in- och utsignal. 

 

 
Figur 41: PCB-design av ISM1 mönsterkort. Designen är gjord i CADSTAR version 15.0. Måtten i 

figuren är i mm. 
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Med den färdiga designen kan gerberfiler genereras av designverktyget (i detta fall 

CADSTAR). Gerberfiler är en standard för PCB layout som kan sändas till 

mönsterkortstillverkare för beställning, gerberfilerna beskriver kort och komponenter i detalj 

på ett sätt som tillverkningsmaskinerna kan läsa och med dessa är det möjlig att få ett 

tillverkat mönsterkort eller färdigmonterat kretskort helt m.h.a. maskiner. 

 

 Montering 4.4.
Det färdiga mönsterkortet syns i figur 42 och 43. De vita markeringarna är silkscreen-trycket. 

Över hela kortet finns ett lager av ”solder mask” (sv. lödmask) också kallat ”solder resist”, det 

är det som ger den gröna ytan på kortet, det skyddar kortet från korrosion, ger elektrisk 

isolering och stöter bort lödtenn. Att solder mask stöter bort lödtenn underlättar vid montering 

då lödtennet håller sig på de exponerade ytorna där komponenterna ska lödas fast. De 

exponerade ytorna består av koppar med ett tunt lager av lödtenn över för att skydda 

kopparytan mot korrosion, alternativt kan också nickel/guld användas av producenten för 

samma verkan, detta ger istället då guldfärgade ytor. 

 

 
Figur 42: Det designade ISM1 mönsterkortet. 
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Figur 43: Baksidan av det designade ISM1 mönsterkortet. 

 

Mönsterkortet är cirka 7x12 cm stort till ytan. De flesta kondensatorer och resistorer är av 

storleksmodell 0603 vilket är 1,6x0,8 mm (se figur 44). Pinnarna till IC-kretsarna varierar 

från 0,2x0,6 mm till 1,4x2,8 mm. P.g.a. detta används mikroskop till hjälp för att löda 

komponenterna (se figur 45). Det färdigmonterade kretskortet syns i figur 46. 

 

 
Figur 44: Pincett användes vid montering av komponenter. I bilden ses en  tops samt pincett tillsammans 

med två resistorer av storleksmodel 0603. Topsen i bilden är till för att visa 

storleksförhållandet jämfört med resistorerna. 
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Figur 45: Arbetsbänk för montering/lödning av kretskort. 

 

 
Figur 46: Bild av det färdigmonterade kretskortet. Spänningen är påslagen vilket indikeras av den tända 

gröna lysdioden. 
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 Firmware 4.5.
Firmwareutveckling sker med Microchips MPLAB X utvecklingsmiljö och C32 compiler, 

dessa mjukvaror är helt kostnadsfria att använda. Till programmering används Microchips 

ICD3 programmerare. Till denna prototyp av enheten isolerad mätprob ska mikroprocessorn i 

varje kanal endast föra över värdet från A/D-omvandlare till D/A-omvandlare med SPI 

kommunikation.  

 

4.5.1. SPI 
SPI står för ”Serial Peripheral Interface” och är ett kommunikationsprotokoll som används för 

digital seriell datakommunikation på korta avstånd, som på ett kretskort. Kommunikationen 

sker med ”full duplex” vilket innebär att det kommuniceras åt båda hållen samtidigt. Detta 

sker även om kommunikationen är ensidig, i det fallet sänds ”tomma bitar” (eng. don´t care) 

av ena sidan. Normal SPI kommunikation sker med tre signaler (se figur 47), en fjärde signal 

kan läggas till för att kunna kommunicera med flera enheter samtidigt. En av enheterna 

behöver vara master sedan kan en eller flera slave enheter vara anslutna till enheten master. 

Det är alltid master som skickar klocksignalen. 

 

 
Figur 47: Full-duplex överföring i SPI-kommunikation med MSB först. 

 

Kommunikationen sker genom att: 

1) Master sätter en låg (0) på SS på den slave den vill kommunicera med (endast om flera 

slave är anslutna till master). 

2) Master initierar överföringen av data genom att sända en bit tillsammans med en 

klockpuls. 

3) Kommunikation sker i full duplex även om bara ena parten sänder. Master sänder 

MSB (Most Significant Bit) samtidigt som slave också sänder sin MSB. Datan hålls i 

ett register som skiftar för varje bit som sänds/tas emot. Detta fortgår tills registret är 

fullt och om mer ska sändas, töms registret och laddas om med ny data, sedan börjar 

processen om. 

 

De anslutningar som normalt används vid SPI-kommunikation är: 

 SCK – Serial Clock 

 SDO/MOSI – Serial Data Out/Master Output, Slave input 

 SDI/MISO – Serial Data In/Master Input, Slave Output 

 SS – Slave Select, endast om fler än en slave används. 
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4.5.2. Implementation mellan PIC-mikrokontroller och LTC2328-16 
Till projektet används A/D-omvandlare LTC2328-16. För att kommunicera med SPI mellan 

A/D-omvandlare och mikrokontroller krävs fyra signaler (se figur 48). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 48: SPI-kommunikation från PIC-mikrokontroller 

till A/D-omvandlare LT 2328-16, pilarna indikerar signalernas riktning. 

 

Kommunikationen mellan mikroprocessor och A/D-omvandlare kan beskrivas såhär: 

En stigande flank på signalingången CNV initierar en konversion på A/D-omvandlaren. 

Signalen BUSY går hög (1) under konversionen för att signalera att A/D-omvandlaren 

arbetar. När BUSY är låg (0) igen startar en överföring då mikrokontrollern skickar 

klockpulser på SCK. Efter 16 klockpulser är överföringen klar och en ny konversion kan 

initieras.  

 

Mikrokontrollern är i master mode och A/D-omvandlaren i slave mode. Kommunikationen 

fungerar enligt: 

1) Master skickar slave en stigande flank på CNV vilket initierar en konversion.  

2) Master kontrollerar om BUSY är låg (0) innan den går vidare. 

3) Master fyller SPI buffer med ett nonsens värde (tomma bitar) för att starta SCK. 

4) Sedan sker kommunikation i full duplex enligt SPI protokollet även om bara ena 

parten sänder. Master sänder MSB (Most Significant Bit) samtidigt som slave också 

sänder  sin MSB. Detta fortgår tills registret är fullt.  

5) Master väntar till SPI överföringen är klar innan den går vidare. 

6) Master tömmer SPI buffern. 

 

4.5.3. Implementation mellan PIC-mikrokontroller och LTC2642 
Till projektet används D/A-omvandlare LTC2642. För att kommunicera med SPI mellan D/A-

omvandlare och mikrokontroller krävs fyra signaler (se figur 49). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 49: SPI-kommunikation  från PIC-mikrokontroller 

till D/A-omvandlare LT 2642, pilarna indikerar signalernas riktning. 

 

Kommunikationen mellan mikroprocessor och D/A-omvandlare kan beskrivas såhär: 

Om CS är låg (0) då aktiveras D/A-omvandlares SCK ingång. Efter 16 klockpulser är dess 

register fyllt. När 16 klockpulser har passerat tas CS hög (1) igen. CS = 1 meddelar D/A-

omvandlaren att avaktivera SCK ingången och ladda upp data från registret till utsignal. 

Sedan kan processen börja om igen. Signalen CLR används endast för att göra en reset av 

D/A-omvandlaren. 
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Mikrokontrollern är i master mode och D/A-omvandlaren i slave mode. Kommunikationen 

fungerar enligt: 

1) Master skickar slave en fallande flank på CS vilket aktiverar dess SCK ingång. 

2) Master fyller SPI buffern med värdet från A/D-omvandlaren. 

3) Sedan sker kommunikation i full duplex enligt SPI protokollet även om bara ena 

parten sänder. Master sänder MSB (Most Significant Bit) samtidigt som slave också 

sänder sin MSB. Detta fortgår tills registret är fullt.  

4) Master kontrollerar att SPI överföringen är klar innan den går vidare. 

5) Master deaktiverar signalen på CS vilket får slave att låsa värdet och lägga det på 

utgången. 

 

Notera att kommunikationen mellan  mikrokontroller och A/D-omvandlare samt 

mikrokontroller och D/A-omvandlare sker på separata SPI-kanaler. Det är inte samma SPI-

kanal och buffer.  

 

4.5.1. Realisation av firmware 
Programmet består av en fil main.c. Main funktionen i main.c innehåller lite kod då det inte 

krävs mycket för att hantera SPI-kommunikationen. Större delen av koden hamnar istället 

utanför main funktionen och hanterar konfiguration och inställningar i register till 

mikrokontrollern. Denna kod hanterar klockinställningar, interruptrutiner, 

programmeringsinställning, SPI-inställningar etc. Den fullständiga koden finns i bilagor. 

 

Koden består av en fil: 

 main.c 

 

4.5.2. main.c 
Main består av (uppifrån och ned): 

 ”Configuration bits” inställningar. 

 Deklaration av I/O. 

 Deklaration av tillstånd (eng. states). 

 Deklaration av funktioner. 

 Main processen. 

 Funktioner. 

 

Programmet är designat som en tillståndsmaskin med tre tillstånd (se figur 50): 

 init_state 

 state_1 

 state_2 
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Figur 50: Tillståndsschema över programmet.  

init_state: 

I init_state initieras alla I/O samt inställningar till SPI-register och SPI-systemklocka, alla 

initieringar är funktioner: 

 init_led_ports – initierar utgångar till lysdioder. 

 init_spi_ports – initierar alla portar som används för kommunikation mellan 

komponenterna. 

 init_spi – gör alla inställningar till register som krävs inför SPI. 

 set_pcbclk2 – ställer in klocka till SPI. 

 clear_all_outputs – sätter låg signal (0) på alla utgångar för att ta bort eventuella 

kvarliggande signaler. 

 

state_1: 

Signalerar A/D-omvandlaren att påbörja konversion av analog insignal till digital signal och 

startar sedan en överföring med SPI. 

 

state_2: 

Aktiverar D/A-omvandlaren och startar sedan en överföring med SPI genom att föra över 

värdet från A/D-omvandlaren. 
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5. Demonstration 
Signalöverföring genom en kanal på ISM1-kortet demonstreras. I demonstrationen genereras 

en spänning av ett spänningsaggregat som sedan läses av A/D-omvandlaren. Signalen 

övervakas sedan från ingång till utgång m.h.a. digitalt oscilloskop och multimeter. I 

debugläge på MPLAB X kan även det hexadecimala värdet av signalen som förs vidare av 

mikrokontrollern observeras. Alla bilder med signaler i figurerna i detta avsnitt kommer från 

mätningar med det digitala oscilloskopet TDS2024B. 

 

Till demonstrationen anslöts en likspänning från ett spänningsaggregat med amplituden 4,5 V 

och en ström av storleken 18 mA till en av ingångarna på kretskortet. Spänningen som 

uppmättes vid ingången var 4,358 V. 

 

 Funktion hos A/D-omvandlare 5.1.
Med kretskortet aktivt läser A/D-omvandlaren av värdet av inspänningen och omvandlar det 

till ett digitalt värde. Det digitala värdet skickas sedan med SPI till mikroprocessorn med en 

upplösning på 16 bitar. Mikroprocessorn läser av data vid varje klockpuls. Figur 51 och 52 

visar samma mätning av signalerna uppmätt i oscilloskop. 

 

 
Figur 51: Seriell data från A/D-omvandlare i gult och klockpulsen från mikrokontroller i blått. 
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Figur 52: Värdet som A/D-omvandlare skickar är ”0011 0110 1000 0001”. 

Det digitala värde som A/D-omvandlaren skickar med SPI kommunikation är ”0011 0110 

1000 0001” eller 3681 hexadecimalt, detta konfirmeras i debug-läge då värdet på den avlästa 

signalen även där är 3681 hexadecimalt. För att jämföra värdet med inspänningen används 

tabell 3. 

 
Tabell 3:A/D-omvandlare Volt till Bit omvandlingstabell. Denna gäller  

endast då A/D-omvandlaren är konfigurerad till ±10,24 V som arbetsområde. 

Bit Spänning [V] 

15  *Anger +/- 

14 5,12 

13 2,56 

12 1,28 

11 0,640 

10 0,320 

9 0,160 

8 0,080 

7 0.040 

6 0,020 

5 0,010 

4 0,005 

3 0,0025 

2 0,00125 

1 0,000625 

0 0,000312,5 

*0 anger +, 1 anger - 

 

Värdet som A/D-omvandlaren skickar är: 

 ”0011 0110 1000 0001”  

 

Vilket enligt tabellen så blir ger:  

2,56 + 1,28 + 0,320 + 0,160 + 0,040 + 0,0003125 = 4,3603125 V 

 

Om detta jämförs med den uppmätta inspänningen 4,358 V, skiljer det med cirka 2 mV. SPI 

kommunikationen mellan A/D-omvandlare och mikrokontroller är demonstrerad. 
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  Funktion hos D/A-omvandlare 5.2.
Med kretskortet aktivt skriver mikroprocessorn det digitala värdet från A/D-omvandlaren till 

D/A-omvandlaren. Mikroprocessorn skickar värdet med SPI med en upplösning på 16 bitar. 

Figur 53 och 54 visar samma mätning av signalerna uppmätta i oscilloskop. 

 

 
Figur 53: Seriell data och klockpulst från mikrokontroller till D/A-omvandlare. Data i gult och klockpuls 

i blått. 

 

 
Figur 54: Värdet som mikrokontrollern skickar är ”1011 0110 1000 0001”. 

Det digitala värde som mikrokontrollern skickar med SPI kommunikation är ”1011 0110 1000 

0001” eller B681 hexadecimalt. Programmet skiftar MSB från 0 till 1 på det mottagna värdet 

från A/D-omvandlare innan det skickar det vidare till D/A-omvandlare, detta är p.g.a. att D/A-

omvandlarens Volt till Bit konversion anger 1 som + och 0 som – på MSB, vilket är tvärtemot 

vad A/D-omvandlaren anger. 
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Mätning av utsignalen gav ej lyckat resultat, D/A-omvandlaren ger lägsta möjliga utspänning 

på värdet B681. Lägsta möjliga utspänning från D/A-omvandlare är 0 V och efter 

signalbehandling och förstärkning av operationsförstärkare -10 V på utgången.  

 

Det förväntade värdet på utsignalen fås av formeln (som ges i databladet till LTC2642): 

          
 

         

 

Där:  

k = decimala värdet av signalen 

n = antal bitar i dataöverföring 

     = ansluten referensspänning 

 

Om förstärkning på utsignal läggs till    = 4,02 ggr blir formeln: 

             
 

    
     

 

Vilket ger: 

             
 

                  
     

         ≈ 4,279 V 

 

Den uppmätta inspänningen 4,358 V skiljer sig med cirka 79 mV från denna spänning. Men 

spänningen 4,279 V är endast teoretiskt uträknad och inte uppmätt vid utgången på kanalen. 

Kommunikationen mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare fungerar inte och 

utspänningen förblir -10 V på utgången. 

 

5.2.1. Debugging av SPI-kommunikation mellan mikrokontroller och D/A-
omvandlare 

Lägsta möjliga utspänning på utgången ges även då andra värden skickas till D/A-

omvandlaren. Detta har fastställts genom att testa att sända olika värden genom SPI-

kommunikation, vilka alla gav samma resultat. Sökning av hårdvarufel gav inget resultat eller 

någon lösning. Sökning av firmwarefel gav resultat. Genom att testa att sända olika värden till 

D/A-omvandlaren i debug-läge i MPLAB så gav vissa inställningar resultat, utspänningen 

från D/A-omvandlaren ändrades. Men endast i debug-läge och då programmet stegades fram, 

men dessa resultat var oregelbundna och varierande. 

 

De tester som utfördes var att övervaka kommunikationssignalerna mellan mikrokontroller 

och D/A-omvandlare samt skicka värden till D/A-omvandlare med olika tidsinställningar i 

debug-läge och under normal exekvering av programmet. Det exempel som redovisas här är 

då det hexadecimala värdet AAA5 skrevs in i SPI-buffern för överföring till D/A-omvandlare. 

 

De inställningar som gav det resultat som stämde bäst överens med tidsrekommendationer (se 

figur 55) från datablad till D/A-omvandlaren LTC2642 under normal exekvering av 

programmet var inställningar i SPI-kontrollregister bit 8 CKE. CKE bestämmer om data 

ändras på fallande eller stigande flank. Då D/A-omvandlaren läser av data på stigande flank 

fungerade inställningen att ändra data på fallande flank bäst, se figur 56, där är klockpulsen 

och seriell data synkroniserad och följer rekommendationer från databladet. 
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Figur 55: Utdrag ur databladet för LTC2642. Visar tidsrekommendationerna för SPI-kommunikationen 

till D/A-omvandlare. 

 
Figur 56: SPI-kommunikation mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare. Seriell data( AAA5 

hexadecimalt) i gult och klockpuls i blått. D/A-omvandlare läser data på stigande flank. 

För att aktivera en mottagning av seriell data till D/A-omvandlaren sätts signalen CS till låg 

(0), när en överföring är färdig dras signalen upp igen (1), detta får D/A-omvandlaren att låsa 

värdet och lägga det konverterade värdet som utsignal. För att se om SPI-överföringen är 

färdig används signalen SPIBUSY från SPI-statusregister. Figur 57 visar CS signalen under 

en SPI-överföring. 
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Figur 57: SPI-kommunikation mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare. Seriell data( AAA5 

hexadecimalt) i gult, klockpuls i blått och signalen CS i lila. 

Enligt figur 57 är CS synkroniserad enligt rekommendationer från databladet. D/A-

omvandlaren läser av värdet men resultatet blir lägsta möjliga utspänning. Enligt formeln för 

bit till spänningskonversion som anges i databladet till D/A-omvandlaren ger värdet ”0000 

0000 0000 0000” en utspänning som är lägsta möjliga. Ett värde läses in men inte det korrekta 

värdet utan ett korrupt värde. 

 

AAA5 hexadecimalt är 43685 decimalt. Formeln för utspänning hos D/A-omvandlaren är: 

          
 

    
    

 

Om förstärkningen läggs till (Av = 4,02 ggr) så ger detta: 

  

             (
     

     
  )         

 

Spänningen 3,35 V är den utspänning som förväntas av det hexadecimala värdet AAA5 om 

SPI-kommunikaitonen fungerar felfritt. 

 

SPIBUSY från SPI kontrollregister används som villkor för att se om SPI-överföringen är 

färdig. Men med SPITBE (transmitt buffer empty) eller SPIRBE (recieve buffer empty) som 

villkor för att se om SPI-överföringen är färdig istället för SPIBUSY läser D/A-omvandlaren 

in olika värden, men endast i debug-läge och då oregelbundet med varierande utspänning på 

samma värde. Ingen av dessa spänningar stämmer överens med det förväntade värdet. Men i 

och med att D/A-omvandlaren ibland läser av olika värden i debug-läge då programmet stegas 

fram, får slutsatsen dras att det inte är ett hårdvarufel utan ett tidsfel i signalernas överföring 

som orsakar att D/A-omvandlaren endast tar emot ett korrupt värde under normal exekvering 

av programmet.  

 

Figur 58 visar en SPI-överföring i normal exekvering av programmet med SPITBE som 

villkor för att se om överföringen är färdig. I debug-läge ger denna inställning ibland resultat i 

den mening att D/A-omvandlarens utspänning ändras. Men under normal exekvering av 

programmet som i figur 58 syns det tydligt att signalen CS tas upp (1) igen för tidigt (innan 

SPI-överföringen är färdig), utspänning från D/A-omvandlare blir lägsta möjliga även med 

denna konfiguration. 
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Figur 58: SPI-kommunikation mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare. Seriell data (AAA5 

hexadecimalt) i gult, klockpuls i blått och signalen CS i lila. CS tas upp för tidigt vilket orsakar 

korrupt data-överföring. 

SPI-kommunikation med D/A-omvandlare fungerar ej. Det verkar bero på att signalerna inte 

avläses korrekt. Mer tester med olika fördröjningar av signalerna behövs. 
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6. Resultat 
Resultatet av projektet blev ej en komplett produkt men en prototyp som kan vidareutvecklas. 

Då ej kommunikationen mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare fungerar kan ej alla 

data fyllas in i tabell 8. 

 
Tabell 8: Teknisk data för isolerad mätprob. 

Ingångar 2 st BNC 

Utgångar 2 st BNC 

Analoga kanaler 2 st,  ±10V, up till 1 Msps, 16 bitars 

upplösning. 

Bandbredd Uppgift saknas 

Dämpning 1/1 

Isolering 4 kV 

Indikering En grön lysdiod för påslaget läge. 

Knappar  2 reset samt en på/av-knapp. 

Matning Extern adapter på 12V . 

Mått.  120,5x76,4 mm 

Strömförbrukning Uppgift saknas 
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7. Problem 
Under test av prototypen upptäcktes fel i designen. Dessa felkonstruktioner är åtgärdade och 

syftet med redovisning av dessa felkonstruktioner är inte bara att dokumentera dem utan att 

också ge lärdom om möjliga typer av fel som kan uppstå. Vissa av dessa designfel är dock 

lokalt länkade till utvecklingsmiljön hos Motion Control AB. Den ej fungerande 

kommunikationen mellan mikrokontroller och D/A-omvandlare tas ej upp i detta avsnitt. 

 

 Kända fel 7.1.
1. IC-kretsarna (IC21,IC22) TES 2-1223M är felpinnade i CADSTARs 

komponentbibliotek, +15 V utgången är länkad där -15 V utgången är och vice versa. 

Pin 9 är +15 V ut och pin 10 är -15 V ut (se figur 59). 

 

 
Figur 59: Figuren visar IC-kretsen TES-2M  (IC22) ur PCB designen från CADSTAR. Den inringade 

sektionen markerar de felänkade pin 9 och pin 10. 

2. DC/DC-omvandlaren DCP020515DU (IC16), fungerade ej felfritt och blev utbytt mot 

DC/DC-omvandlaren TES-2M. Bytet skedde vid monteringsfasen och därför behövde 

komponenten TES-2M ”patchas” in. 

3. Jordanslutningarna på filtret till ingångarna på A/D-omvandlarna är feldesignade. Ett 

filter kan minska störningar på signalen men det är ingen kritisk funktion. Om filtret 

ska användas måste jordanslutningen dras direkt till jord enligt figur 60. 

 

 
Figur 60: Figuren är ett urklipp ur schemadesignen i CADSTAR. Anslutningen från kondensator C1 ska 

gå direkt till jord inte genom kondensator C9 som schemat visar. Den dragna linjen visar den 

korrekta anslutningen. 
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4. Tantalkondensatorerna vid vid båda ingångar var felanslutna. 

5. SMA-kontakter har använts av misstag i designen istället för BNC-kontakter. En enkel 

lösning på detta är SMA-till-BNC adapters. I en eventuell vidareutveckling kan BNC-

kontakter läggas in i CADSTAR designen istället (se figur 61). 

 

 
Figur 61: En BNC-honkontakt till höger och en SMA-hankontakt till vänster. Skillnaden mellan en SMA- 

och en BNC-kontakt är storleken. SMA-kontakten är cirka halva storleken av en BNC-kontakt. 

6. DC-pluggen för 12 V anslutningen till nätadapter är felaktigt schemalagd. 

Inspänningen ligger länkad till jordanslutning och jord till inspänning. Genom att 

montera DC-pluggen på motstående sida hamnar anslutningarna rätt. I en eventuell 

vidareutveckling behöver plus och minus på DC-pluggen ändras i CADSTAR-

designen (se figur 62). 

 
Figur 62: Figuren är ett urklipp ur schemadesignen i CADSTAR. Monteringen för DC-pluggen är 

feldesignad i CADSTAR biblioteket. Inspänning och jord behöver byta plats. Den inringade 

sektionen visar DC-pluggens anslutningar. 

7. Pin 42 på mikrokontrollerna IC1 och IC11 kan ej användas som SDO (Seriell Data 

Out) till SPI-kommunikation mellan D/A-omvandlaren och mikrokontrollern enligt 

designen, denna pin stödjer ej detta. Denna pin är patchad till pin 47 som går att länka 

till SDO4.  

8. Det var meningen att operationsförstärkarna på varje ingång skulle fungera som 

buffert till A/D-omvandlarna. De designades som spänningsföljare men resultatet blev 

ej det önskade. De håller jämn utspänning oavsett inspänning och för att kunna testa 

varierande spänning på en av ingångarna förbikopplades operationsförstärkare IC9 

med en 180 Ohms resistor. Felspänningen orsakades av de felanslutna 

tantalkondensatorerna på ingången. 
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 Kända brister 7.2.
 Fler anslutningar till oanvända pinnar på mikrokontrollerna kunde ha designats in. 

Detta skulle underlättat debugging och gett möjligheter till testutveckling av 

ytterliggare funktioner. 

 Kretskortets mått var ej designat med befintlig kapsling i åtanke. 

 De testpunkter som lades var ej designade för befintliga kontakter. Testpunkter där 

mätutrustning kan anslutas underlättar signalövervakning (se figur 63). 

 
Figur 63: Exempel på en kontakt för montering på testpunkt. Kontakten underlättar anslutning av 

mätutrustning. 

 Förändringar 7.3.
 TES-2M anslutningarna på pin 9 och pin 10 är tillfälligt korrigerade. 

 IC-kretsen TES-2M har patchats in där mönsterkortet egentligen är designad för att 

hålla IC-kretsen DCP020515DU. 

 Tantalkondensatorerna C41 och C40 är tillfälligt borttagna ur konstruktionen. De var 

felaktigt anslutna. 

 DC-pluggen är monterad på motstående sida för att ge rätt anslutning till spänning och 

jord. 

 Mikrokontroller IC1 och IC11 har ”patchats” om så pin 47 blir SDO till SPI mellan 

D/A-omvandlare och mikrokontroller. 

 Operationsförstärkare IC9 har kopplats förbi med en 180 Ohms resistor. 

 



 

 49 

 
Figur 64: ISM1 kretskort efter tester och patch. 

I figur 63 syns kretskortet efter att alla designfel är korrigerade. Dessa är: 

1. Positiv och negativ utspänning från DC/DC-omvandlare var ombytta. 

2. Anslutning för BNC-kontakter är SMA-kontakter.  

3. DC/DC modell DCP02 fungerade ej och blev utbytt mot DC/DC TES-2M. 

4. DC anslutning för nätadapter hade omvända poler och placerades därför omvänd på 

undersidan av kortet då detta gav rätt anslutning. 

5. Seriell data ut från mikrokontroller anslöts till ett annat ben. 

6. Felaktigt ansluten diod borttagen. 

7. Operationsförstärkare på ingång B kopplades förbi av resistor. 
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Figur 65: ISM1 kretskort efter tester och patch, ingång B. 

 
Figur 66: ISM1 kretskort efter tester och patch, ingång A. 
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Figur 67: ISM1 kretskort efter tester och patch, utgång B. 

 
Figur 68: ISM1 kretskort efter tester och patch, utgång A. 
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8. Sammanfattning 
Examensarbetet bestod av att utveckla en prob med galvaniskt isolation. Projektet inleddes 

med en instudering av relevant fakta och en marknadsundersökning. Båda dessa moment 

skedde simultant då kunskap om galvanisk isolation och tillgängliga varianter av prober 

saknades. Under marknadsundersökningen inkluderades endast olika typer av s.k. 

differentialprober, dessa är i regel helt analoga och har en kanal. Prototypen Isolerad Mätprob 

har dock liknelser med en DAQ (”Data Aquisition Board”), som i regel har flera kanaler med 

digitala utgångar för anslutning till PC. Enheten som togs fram har liknelser med båda typer 

av mätutrustning och en undersökning av DAQ:s kunde ha tillfört nya ideér till projektet. 

 

Schemaläggning och PCB-design i CADSTAR skulle enligt tidsplaneringen ta två veckor 

men designen i CADSTAR tog totalt cirka sex veckor. Detta berodde på att jag lärde mig 

CADSTARs utvecklingsmiljö samtidigt som designen i CADSTAR gjordes. Detta resulterade 

i många större och mindre fel och brister i designen. Dessa fel och brister krävde omdesign, så 

för varje två steg framåt togs ett steg bakåt. Detta kunde jag ha undvikt genom att använda en 

vecka till instudering av CADSTARs utvecklingsmiljö innan designen påbörjades. 

 

En lärdom av detta var att lägga mer tid på instudering innan utveckling påbörjas. Denna 

lärdom togs till bruk redan vid utveckling av firmware, då gott om tid lades på inlärning av 

hur SPI-kommunikation fungerar och hur den implementeras samt hur utvecklingsverktygen 

MPLAB X och ICD3 hanteras. Detta resulterade i att inga större hinder möttes i 

firmwareutvecklingen och att tidsplaneringen för detta moment höll. 

 

En annan lärdom hör till komponentval. Då jag är ny som elektronikutvecklare saknar jag 

erfarenhet av olika typer av komponenter och producenter av komponenter. Majoriteten av de 

komponenter som valdes fungerade enligt specifikationerna i databladen men vissa gav 

oförutsedda problem. Vid kommande projekt kan förhoppningsvis vissa komponenter 

återanvändas. Detta skulle resultera i effektivare utveckling då lusläsning av datablad och 

debugging i stort sett kan bortses.  

 

Examensprojektet Isolerad Mätprob resulterade i en inte komplett produkt. Det mest kritiska 

problemet var den icke fungerande SPI-kommunikationen mellan mikrokontroller och D/A-

omvandlare. Detta innebar att ytterliggare testmätningar på signaler ej kunde utföras. Mätning 

av bandbredd med olika värden på filter kunde ha gett användbar information till 

vidareutveckling.  I teorin fungerar dock konceptet och till en eventuell vidareutveckling finns 

mycket att hämta från detta projekt.  

 

Mina rekommendationer inför en vidareutveckling är: 

 Använd eventuellt en FPGA som mikroprocessor. En FPGA:s förmåga att arbeta 

parallellt ger den möjlighet att hantera flera kanaler samtidigt med bibehållen 

maxhastighet. Endast en FPGA-processor skulle behövas på kortet och den möjliga 

bandbredden blir högre p.g.a. hastigheten. 

 Utöka antal kanaler. Kanaler kan med fördel designas olika för att testa olika lösningar 

eller komponenter. Dock rekommenderar jag att ha två kanaler av varje designtyp då 

dessa två kanaler kan jämföras med varandra vilket underlättar felsökning.  

 Vid val av A/D- samt D/A-omvandlare är det viktigt att ha i åtanke att de ska 

samarbeta bra ihop. Det underlättar om de har samma omvandlingstabell samt 

liknande maximal in- resp. utspänning.  
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 Kunskap om hur operationsförstärkare fungerar och olika 

operationsförstärkarkopplingar är bra att ha. Dessa kan med fördel användas för 

hantering av in- och utsignal. 

 Till kritiska komponenter som processor, isolering, A/D-, D/A- samt DC/DC-

omvandlare, använd om möjligt komponenter vars funktion redan är bevisad för att 

underlätta utveckling, slippa debugging och eventuella byten av komponenter sent i 

projektet. 

 En marknadsundersökning av DAQ:s kan ge nyttig information till projektet.  
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9. Bilagor 
I. Kravspecifikation 

(Innehåller urklipp ur kravspecifikationen för projektet med alla listade krav. Alla krav har 

nummer, beskrivning, typ och ev. förändring av krav.) 

 

Funktionskrav 
Proben skall kunna ta emot en analog-mätsignal från ett mätobjekt, exempelvis ett kretskort, 

på ingången. Mätsignalen ska sedan omvandlas till en digital-signal för att sedan passera en 

isolationsbarriär till en mikrokontroller. Mikrokontrollern kan behandla signalen innan den 

omvandlas tillbaks till en en analog signal. Sedan förstärks signalen vid utgången och förs 

vidare till anslutet mätinstrument. 

 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-1 Produkten skall kunna ta emot en analog signal. Skall Original 

Krav-2 Produkten skall ha ett överspänningsskydd. Skall Original 

Krav-3 Produkten skall kunna anslutas till en prob. Skall Original 

Krav-4 Produkten skall kunna anslutas till ett oscilloskop. Skall Original 

Krav-5 Produkten skall kunna hantera signaler med en 

amplitud på ±5 V. 

Skall Original 

Krav-6 Produkten skall kunna slås på/av med en 

strömbrytare. 

Skall Original 

Krav-7 De analoga signalerna skall omvandlas med hjälp 

av AD-omvandlare med upplösning på minst 14-

bitar. 

Skall Original 

Krav-8 Varje kanal skall vara galvansiskt skild från andra 

kanaler. 

Skall Original 

Krav-9 Produkten bör ha en isolering på minst 4 kV. Bör Original 

Krav-10 Produkten bör kunna anslutas till andra befintliga 

mätinstrument. 

Bör Original 

Krav-11 Produkten bör ha fler än en kanal. Bör Original 

Krav-12 Produkten bör ha en dämpning av insignalen. Bör Original 

Krav-13 Produkten bör kunna hantera signaler med en 

amplitud på ±10V. 

Bör Original 

Krav-14 Samplingshastigheten på AD-omvandlare bör vara 

minst 1MHz. 

Bör Original 

Krav-15 Bandbredden på produkten bör vara 200kHz. Bör Original 

 

Mjukvarukrav 
Källkodsfiler och ändringar i dessa skall vara noggrant kommenterade och firmware skall 

skrivas och utvecklas enligt Motion Controls standarder. 

 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-16 FW skall vara skriven i C på mikrokontrollern. Skall Original 

Krav-17 Det bör vara möjligt att uppgradera FW. Bör Original 
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Elektriska krav 
Kontaktdon 
Produkten ska vara anpassad för vidareutveckling och därför är det bra om det finns 

anslutning för uppgradering av firmware. Produkten skall inkludera ett antal ingångar i form 

av anslutningskontakter för prober. Produkten skall inkludera ett antal utgångar i form av 

anslutningskontakter för mätutrustning.  

 

Programmeringsanslutning 

Det bör finnas en anslutning för vidareutveckling av firmware. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-18 Kontaktdonet skall vara kompatibelt med ICD3. Skall Original 

 

Ingångar 

Det skall finnas ett antal ingångar som skall vara av typen BNC. Detta kontaktdon används 

för att ta emot en mätsignal. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-19 Kontaktdonet skall vara av typen BNC 7,5 mm. Skall Original 

Krav-20 Kontaktdonet skall vara guldpläterat. Skall Original 

 

Utgångar 

Det skall finnas ett antal utgångar som skall vara av typen BNC. Detta kontaktdon används 

för anslutning till mätinstrument. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-21 Kontaktdonet skall vara av typen BNC 7,5 mm. Skall Original 

Krav-22 Kontaktdonet skall vara guldpläterat. Skall Original 

 

Kablage 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-23 Allt kablage utanför kapslingen skall vara skärmat. Skall Original 

 

Indikatorer 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-24 
Det skall finnas en grön lysdiod som indikerar att 

produkten är i påslaget läge. 
Skall Original 

Krav-25 Det bör finnas en röd lysdiod som visar att 

inspänningen är över maxvärdet. 

Bör Original 

 

Kraftkrav 
Produkten skall kunna drivas med hjälp av batterier. Produkten bör även kunna drivas via en 

extern nätadapter.  

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-26 Enheten skall kunna drivas med hjälp av batterier. Skall Original 

Krav-27 Enheten bör kunna drivas med hjälp av extern 

matning. 
Bör Original 
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Mönsterkort (PCB) 
Ur EMC synpunkt så skall hänsyn tas till placering av känslig analog del samt att kretskortet 

bör byggas på ett minimum av fyra lager. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-28 Kortet bör byggas på ett minimum av fyra lager för 

goda EMC-egenskaper. 

Bör Original 

Krav-29 Hänsyn skall tas till placering av känslig analog 

del. 

Skall Original 

 

Komponenter 
Samtliga komponenter skall uppfylla gällande EU-direktiv vilket innebär att de skall vara 

RoHS-godkända. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-30 Alla komponenter skall vara RoHS-godkända. Skall Original 

Krav-31 Andrahandsval (”second source”) skall finnas på 

kritiska komponenter. 

Skall Original 

 

Mekaniska krav 
 

Kylning 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-32 Fläkt skall ej användas. Skall Original 

 

Kretskort 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-33 Kortets storlek bör minimeras. Bör Original 

 

Kapsling 
Det är en fördel om det går att använda befintligt kapsling . 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-34 Befintlig kapsling bör användas. Bör Original 

 

Etiketter 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

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

för serienummer. 

Skall Original 

Krav-36 Det skall finnas plats för en RoHS-etikett på 

enheten. 

Skall Original 

Krav-37 Ut- och ingångar bör vara tydligt märkta. Bör Original 

 

Placering 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-38 Kontaktdon för ingångar och utgångar bör placeras 

på mostående sidor. 

Bör Original 
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Miljökrav 
Då detta är en produkt som skall användas främst inomhus så skall den klara de krav man kan 

kräva av de förhållanden som råder inomhus. 

 

Miljöförhållanden 
Produkten skall klara följande omgivning. 

Krav Beskrivning Min Medel Max Förändring 

Krav-39 Omgivningstemperatur (°C) 5 20 40 Original 

 

EMC-tester 
Då produkten ska resultera i en prototyp krävs inget immunitetstest. 

Då produkten ska resultera i en prototyp krävs inge emissionstest. 

 

Certifiering 
Då produkten ska resultera i en prototyp krävs inget certifiering. 

 

Produktionskrav 
Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-40 Produktionen skall vara blyfri. Skall Original 

Krav-41 Produkten skall gå att handmontera. Skall Original 

 

Testning 
Då produkten ska resultera i en prototyp krävs inga omfattande tester. 

Krav Beskrivning Typ Förändring 

Krav-42 Enheten skall testas emot en testspecifikation. Skall Original 
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II. Kretsschema 
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III. PCB-design 
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IV. Firmware 
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A/D-omvandlare LTC2328-16: 2015-10-10 
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