
 

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 
 

Uppsala unive rsitet s log otyp  

ISRN UTH-INGUTB-EX-E-2022/005-SE 

Examensarbete 15 hp 

Juni 2022 

Temperaturlogger 

Sebastian Pettersson 
Högskolei nge njörs pro gra mm et i el ektro teknik  

  



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala/Visby 

Handledare: Håkan Olofsson Ämnesgranskare: Ping Wu 

Examinator: Johan Abrahamsson 

 

Uppsala unive rsitet s log otyp  

Temperature logger 

Sebastian Pettersson 

Abstract 

Temperature has been and still is an important quantity that needs to be measured and logged 

for different applications from industries to our daily life.  

This bachelor thesis aims to design a prototype for a temperature logger that can log 

temperature from four external thermocouples over the temperature range between -20 and +85 

degrees during the time of four months with a set update frequency every 15 minutes. The 

prototype should programmable and be able to communicate with a PC and transfer 

measurement data to an SD card for storage. 

The V-model (a development process model) is used to create documents and confirm them in 

the later stages of the product development process. In the beginning of the project there was a 

general search for information about similar products and then a decision making on how the 

project was going to be conducted.  

Following the “V-model” the project several surveys have been done regarding the functionality 

of different components. From there, decisions have been made from the results of what 

component is the best for this specific project. The components have then been used to design 

a full electric system with all the components connected, generating an overview of the whole 

system. 

After the system design, a printed board circuit (PCB) was designed using Altium Designer, for 

which all the previous information gathered in the documents was used, including the 

components chosen earlier and all the small components decided later based on the 

component’s datasheets. 

Due to the limited time of ten weeks for the project as well as the lack of experience in 

scheduling each step in the product development process, this degree project ended up only 

with finishing the design of the PCB but not the physical prototype. 

For the future work, it is suggested to add more external thermocouples in the temperature 

logger since the more thermocouples the logger has, the more analysis it can make at the same 

time and thus the more efficient the product can become. 

Besides, the algorithm for temperature logging can be made adaptive according to how fast the 

temperature changes. For instance, the logger is less frequently activated for lower temperature 

change. This can significantly reduce unnecessary workload and data storage to save energy 

and storage resource.  
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Mobil temperaturlogger för felsökning inom industri 

Moderna industrimiljöer består oftast av stora fabriker med många olika processer som 

utförs av flertalet olika maskiner och människor samtidigt. För att effektivt kunna driva 

alla processer är det nödvändigt med någon form av analys och samling av olika 

storheter som kan komma att påverka. En av de parametrarna som används för 

felsökning är temperatur.   

 

Det stora antalet maskiner och människor i en industrimiljö kräver ett stort antal olika 

mätpunkter. När dessutom mätinstrumenten för att mäta upp temperatur måste vara 

fysiskt i den punkten där temperaturen mäts upp. Leder det till att ett ännu större antal 

mätinstrument krävs för att mäta upp de olika temperaturerna. Därför finns ett behov av 

ett flexibelt, enkelt och billigt loggningsverktyg för att underlätta felsökningen av 

temperaturer. 

 

Metodiken för att få fram underlaget som krävs för tillverkningen av en sådan produkt 

var att genom undersökningar om marknaden och funktionalitet på komponenter ta fram 

ett övergripande blockschema. Dessa undersökningar användes dels för att samla 

information kring hur komponenterna fungerade, också för att kunna använda de ställda 

krav som fanns på produkten vid valet av komponenter. På grund av världslig 

halvledarbrist kunde inte alltid de önskade komponenterna väljas för projektet. Därför 

valdes tillgängliga komponenter i stället för de bäst lämpade i vissa fall. 

Arbetet som utförs under detta examensarbete avser att både ta fram och dokumentera 

hårdvaran för en första prototyp av en temperaturlogger. Detta ska implementeras i form 

av en schematisk ritning med tillhörande PCB-kort. Syftet med detta är att företaget 

Motion Control där arbetet utförs. Ska kunna vidareutveckla en produkt utifrån den 

framtagna prototypen under projektet. 

Resultatet av projektet är att genom framtagandet av både hårdvarukomponenter och 

tillhörande dokumentation har en teoretisk produkt framtagits. Den framtagna lösningen 

utgår från specifika modulkrav, där majoriteten av hårdvarukraven uppfylls. Tillhörande 

PCB-kort och schematiska ritningar är framtagna och kan beställas och tillverkas 

utanför projektets tidsramar.   

 

Nyckelord 

Inbyggda system, Dataöverföring, Signalkonditionering, Mätinstrument, PCB, 

elektronikschema 
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Nomenklatur och förkortning 
 

A/D-omvandlare Analog Digital omvandlare 

BT Bluetooth 

CJC Cold junction compensation 

CM Common mode 

CMMR   Common mode rejection ratio 

DC   Direct current, likström 

DM   Differential mode 

Dummy resistor Resistor placerad i syfte att skapa plats i ett 

kretsschema för tillägg av extra resistorer 

Elektromotorisk kraft Inducering av en spänning i ett ledande 

material 

EMI Electromagnetic interference 

EEPROM Electrically erasable programmable read-only 

memory, ett slags icke-flyktigt ROM-minne. 

Firmware   Programmering av hårdvara 

FLASH   Programmerbart ROM-minne 

IC   Integrated Circuit, integrerad krets 

Icke flyktigt minne Minne som inte förlorar data när 

strömförsörjningen till minnet försvinner 

LED Light emitting diode 

MCLR   Master Clear Pin External Reset 

PC Personal computer, används som samlings ord 

för datorer 

PCB   Printed Circuit Board  

RAM    Random Access Memory 

ROM   Read Only Memory 

SD-kort   Secure Data-kort, en typ av icke flyktigt minne 

USB    Universal Serial Bus 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I modern industri är loggning av temperatur en relevant storhet att analysera vid 

felsökning. Till exempel när en stor industriell maskin arbetar så finns det flera olika 

punkter på maskinen där temperaturen kan öka. Detta kan bero på flera saker, men 

troligtvis är det något fel som bör åtgärdas. Kan man då genom en temperaturloggers 

loggade data från flera olika sensorer upptäcka ett fel. Ges en möjlighet att kunna 

åtgärda felet innan maskinen överhettas så pass mycket att den går sönder. 

Temperaturen kan även användas för att upptäcka trender av temperaturökningar. 

Genom att mäta över en längre tid kan mönster av ökningar eller minskningar av 

temperatur upptäckas och förhindras vid behov. 

 

Dessa temperaturer kan variera kraftigt i både temperatur- och tidsintervall, vilket 

medför ett behov av konfigurerbara och enkla mätinstrument. Där de klarar av att både 

utstå miljön de verkar i samt att vara flexibla nog att kunna anpassas till olika 

situationer. 

 

Vanligast önskas dessutom temperaturen att loggas på flera olika mätställen för en 

korrekt felsökning. I och med det blir priset på mätinstrumentet en viktig parameter.  

När det kommer till förmågan att kunna logga flera externa temperatursensorer 

samtidigt. Möjligheten till en fristående/batteridriven loggare gör det enklare att flytta 

runt och mäta på olika ställen. Vilket är fördelaktigt i en större industrilokal.  

1.2 Målsättning och syfte 

Målsättningen för projektet är att utveckla och ta fram hårdvara med tillhörande 

dokumentation till en prototyp av en temperaturlogger drivandes från ett 24 V batteri. 

Prototypen ska kunna logga temperaturer från fyra externa termoelement inom ett 

temperaturintervall mellan -20 och +85 grader. Detta ska kunna utföras över en 

tidsperiod på fyra månader, med en satt uppdateringsfrekvens var 15:e minut. Ett 

kommunikationsgränssnitt ska dessutom tillämpas så att prototypen kan programmeras 

och kommunicera med en PC samt överföra data till ett SD-kort. 

Arbetet görs i syfte att Motion Control senare ska kunna vidareutveckla och producera 

en produkt baserat på det genomförda projektet.  

Arbetsuppgifterna för projektet: 

 Undersöknings och specifikationsarbete 

 Konstruktionsbeskrivning av elektronik 
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 Ritning av kretsschema samt kretskort 

 Framtagning av produktionsunderlag 

 Bygga en prototyp 

Mål för projektet: 

 Ta fram kravspecifikation för både hårdvara och mjukvara 

 Ta fram hårdvara med tillhörande dokumentation 

1.3 Avgränsningar 

Ett mål med projektet var att tillverka en prototyp som ska kunna testas utifrån de skriva 

kravspecifikationerna. Kravspecifikationen ska innehålla krav på både hård- och 

mjukvara för den eventuella vidareutvecklingen av prototypen.  

På grund av världslig komponentbrist och halvledarmaterialbrist är ledtiden och 

leveranstiden för komponenter lång. Det är av denna anledning beslutet togs att 

fokusera på att tillverka underlag till prototypen i form av schematiska- och PCB-

ritningar. För att senare kunna leda till en produktion av prototypen utanför projektets 

tidsramar. 
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2 Teori 

2.1 Överblick av temperaturlogger 

Första steget i processen av att logga temperaturvärden är att termoelementet utsätts för 

någon temperatur som skiljer sig från temperaturen som är i rummet den befinner sig i. 

Detta kommer att ge en väldigt liten signal som behöver förstärkas för att den inbyggda 

analog digital omvandlaren ska kunna digitalt representera signalen. På grund av att det 

är termoelement som används, behövs också en kompensering av signalen utföras 

parallellt med konditioneringen av signalen. Signalen från fuktsensorn är tillräckligt hög 

för att inte behöva förstärkas upp. Den är redan på samma spänningsnivå som 

mikroprocessorn. 

Efter signalen har konverterats till en digital signal använder den sig av olika inbyggda 

kommunikationsgränssnitt för att skriva eller ta emot data. Den använder sig av SPI för 

att skriva över data för loggning till SD-kortet. För att kommunicera med en extern PC 

för direktanalys av data eller extern triggning används USB mellan mikrokontrollen och 

datorn. Vid inläsning och överföring av data finns det även indikations lysdioder som 

visuellt visar vad loggern gör. Dessa tänds eller släcks via signaler som kommer från 

mikrokontrollen. 

 

Figur 2.1. Översiktligt blockschema över hela systemet.  

2.2 Termoelement 

2.2.1 Specifikationer och mätsystem 

Termoelement är en enkel och vanligt förekommande temperatursensor i dagens 

industri vid mätning av temperatur i olika intervall. De stora intervallen som 

termoelement klarar av att mäta upp är väldigt fördelaktigt. Eftersom de kan användas 

för att mäta höga temperaturer i jetmotorer, ner till temperaturer långt under noll grader. 

De stora temperaturintervallen dessa mätinstrument har är möjliga på grund av 

metallerna som bildar mätinstrumentet. Nedan finns en tabell för de olika typerna av 

termoelement och deras temperaturintervall. 



 

4 

 

 

Tabell 2.1. Tabell över temperaturintervall för termoelement. 

Ett termoelement består av två metalltrådar av olika metaller som har sammanslutits i 

båda ändarna. Där ena änden av trådarna placeras vid mätpunkten av temperaturen, och 

den andra sammanslutningen placeras vid en referenspunkt för temperaturen.  

Från den varma punkten till referenspunkten kommer en temperaturgradient att uppstå 

inuti båda metalltrådarna. Denna gradient kommer att generera en Seebeck-spänning, 

som är uppmätbar och proportionerlig mot temperaturskillnaden mellan de två ändarna. 

En översiktlig bild av ett mätsystem med ett termoelement kan ses i figur 2.2. 

 

Figur 2.2. Schematisk bild på mätsystem för termoelement. 

 

2.2.2 Seebeck-spänning 

Seebeckspänning är en elektromotorisk spänning som uppstår på grund av att värme i 

metaller minskar gradvis med avståndet genom trådarna. Denna temperaturskillnad i 

ändarna på trådarna leder till att atomerna i den varmare delen av tråden kommer 

exciteras och elektronerna kommer röra sig mer fritt. Detta leder till att elektronerna 

kommer att röra sig mot den kallare delen och en potentialskillnad kommer att uppstå 

mellan de två ändarna i trådarna. 
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Förhållandet mellan temperaturskillnad kan beräknas via en konstant som beskriver 

spänningsskillnaden mellan metallerna beroende på temperaturgradienten. Ekvationen 

för den inducerade spänningsskillnaden mellan trådarna visas i ekvation 2.1. 

 𝑬𝑒𝑚𝑓 = −𝑆 · ∇𝑇 (2.1) 

Där S är Seebeck-konstanten som definierar skillnaden i uppmätt spänning i förhållande 

till skillnaden i temperatur för en specifik metall. Detta förhållande ses i ekvation 2.2. 

 
𝑆 =  −

∆𝑉

∆𝑇
  

(2.2) 

 

Denna konstant varierar vid olika kombinationer av metaller, beroende på vilka man 

väljer, kan en större eller mindre konstant väljas. Den vanligaste typen av termoelement 

är av typ K, där Seebeck-konstanten är 40µV/K.  Nedan i tabell 2.2 är en tabell över de 

vanligaste kombinationerna samt deras konstanter.  

 

Tabell 2.2. Tabell över vanligt förekommande termoelement. 

2.2.3 Cold junction compensation 

Vid kalibrering av termoelement använder man sig av kända temperaturer för att kunna 

nå hög noggrannhet. En relativt enkel temperatur att få fram för kalibrering är 0 °C. 

Detta uppnås genom att man använder vatten med isbitar i, på grund av temperaturen 

där is smälter bör temperaturen i vattnet vara 0 °C.  

När man väl använder termoelementen för att mäta temperatur är sällan temperaturen i 

referenspunkten samma som vid kalibreringen. Denna temperaturskillnad från 

kalibreringen måste kompenseras för om ett korrekt mätresultat ska uppnås [2]. 

Det finns tre metoder att använda sig av för att avläsa korrekt temperatur från 

termoelement:  

 Placera referenspunkten där man vet säkert att det är 0 °C, exempelvis vatten 

med is i. 
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 Kontrollera temperaturen vid referenspunkten, alltså via en extern värmekälla 

uppnå en konstant temperatur. På så sätt är kompenseringen alltid lika stor 

 Mäta temperaturen i referenspunkten och kontinuerligt kompensera för den 

dåvarande temperaturen.  

2.3 Signalkonditionering 

Signalen som kommer från termoelementen i form av en låg spänning måste 

konditioneras och förstärkas för att kunna nyttjas på bästa sätt. Därför behövs elektronik 

som kan reducera störningar samt öka amplituden på signalen som används för 

temperaturmätningen.  

2.3.1 Instrumentförstärkare 

Vid förstärkning av differential mode signaler är det viktigt att förstärkningen av 

common mode signalerna är väldigt låg och att den DM förstärkningen är hög. För att 

kunna reducera de störningar som kan tas upp av kablarna som skickar DM signalen in 

till förstärkaren.  

Instrumentförstärkaren är en kombination av tre operationsförstärkare, som skapar två 

förstärkarsteg. Där det första steget består av två negativt återkopplade 

differentialförstärkare som tar in en varsin signal på sina plusingångar. Där de 

differentiellt förstärks via operationsförstärkarna. Eftersom spänningen kommer in på 

plusingången kommer, i en ideal förstärkare samma spänning att finnas på 

minusingången och spänningarna kring 𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛  kommer att vara lika med varandra och 

ingen ström kommer att gå genom den resistorn. Detta leder till att CM förstärkningen i 

kretsen kommer att vara ett [3].  

Denna låga CM förstärkning och en hög differentiell förstärkning som leder till ett högt 

common mode rejection ratio värde, vilket kan ses nedan i ekvation 2.3. 

 𝐶𝑀𝑀𝑅𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔
𝐴𝑣𝐷𝑀

𝐴𝑣𝐶𝑀
  (2.3) 

Där 𝐴𝑣𝐷𝑀 beskriver DM förstärkningen, och 𝐴𝑣𝐶𝑀 beskriver CM förstärkningen. 

Genom att koppla operationsförstärkarna med tillhörande resistorer enligt figur 2.3 

nedan, kan väldigt små differentiella signaler förstärkas utan medföljande brus i form av 

CM signaler. 
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Figur 2.3. Schematisk bild över instrumentförstärkare 

Förstärkningen av instrumentförstärkaren kan härledas genom att man delar upp kretsen 

i tre kretsar och beräknar förstärkningen för varje individuellt steg. Dessa fem 

ekvationer beskriver spänningsnivåerna på alla utgångar på förstärkarna. 𝑉3 och 𝑉4 

kommer från de vänstra förstärkarna och 𝑉𝑜𝑢𝑡 från den längst till höger.  

 𝑉3 =  𝑉1 + 𝑉𝑅1 

 

(2.4) 

 𝑉4 =  𝑉2 + 𝑉𝑅1 

 

(2.5) 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑅3

𝑅2
(𝑉3 − 𝑉4) 

 

(2.6) 

 𝑉𝑅1 = 𝑅1 ∙ 𝐼𝑔𝑎𝑖𝑛  

 

(2.7) 

 
𝐼𝑔𝑎𝑖𝑛 =

𝑉1 − 𝑉2

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛
 

(2.8) 

 

Utifrån dessa ekvationer kan ett förhållande tas fram för utspänningen beroende av 

resistorvärden och de ursprungliga inspänningarna. Denna ekvation syns nedan i 

ekvation 2.9. 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑅3

𝑅2
(1 + 2

𝑅1

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛
)(𝑉1 − 𝑉2) 

(2.9) 
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2.3.2 Lågpassfilter 

Vid hantering av signaler som riskerar att utsätts för högfrekvent brus kan ett 

lågpassfilter tillämpas för dämpning av störningarna.  

Ett första ordningens lågpassfilter kan tillämpas via en resistor och en kondensator 

(RC), eller med en resistor och en spole (LC). Under antagandet att dessa komponenter 

är ideala, kan man säga att resistorns impedans inte påverkas av frekvensen på signalen 

som går genom komponenten. Detta gäller inte för en ideal kondensator, där 

impedansen är invers proportionerlig mot frekvensen. Man kan därför genom att koppla 

samman en resistor och en kondensator till samma nod filtrera bort högre frekvenser 

med dessa två komponenter [4].  

Överföringsfunktionen för ett lågpassfilter beskrivs genom att representera både 

resistorn och kondensatorn i frekvensdomänet. För att åstadkomma detta används 

Laplace-transform. Kopplingen är en parallellkoppling mellan resistorn och 

kondensatorn. Ekvationen kan ställas upp på formeln för parallellkopplade motstånd. 

Ekvationen för förhållandet mellan in- och utsignal syns nedan i ekvation 2.10. 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=  

1
𝑠𝐶

1
𝑠𝐶 + 𝑅

=  
1

1 + 𝑠𝑅𝐶
 

 

(2.10) 

   

En schematisk bild över ett lågpassfilter syns nedan i figur 2.4. Där man kan se att 

utspänningen från filtret är den spänningen som ligger över kondensatorn. 

 

Figur 2.4. Schematisk bild av ett lågpassfilter. 

 

2.4 Kommunikationsgränssnitt 

För att kunna använda flera olika elektriska komponenter behövs någon form av 

kommunikationsgränssnitt så att elektroniken kan ”prata” med varandra. Detta är endast 

möjligt om samma språk används. Vilket i detta fall är ett specifikt gränssnitt som 

används vid dataöverföring till SD-kort. 

 



 

9 

 

 

2.4.1 SPI 

Serial Peripheral Interface är en buss för seriell synkron kommunikation framtaget av 

Motorola i mitten på 1980-talet. I syfte att förenkla kommunikationen mellan olika 

mikrokontroller och externa komponenter. Under detta projekt används gränssnittet för 

överföringen av data mellan mikrokontrollen och SD-kortet där loggade data samlas. 

Gränssnittet arbetar i full duplex, vilket innebär att data kan överföras åt båda hållen 

samtidigt. Detta är möjligt eftersom systemet är uppbyggt på en master-slav arkitektur. 

Vilket innebär att det finns en masterenhet som väljer vilken slav data ska antingen 

skickas från eller tas emot från genom en ”slave select”. Eftersom varje ny slav som 

kopplas in i systemet behöver en ny slave select, ökar antalet I/O vid varje ny inkopplad 

enhet [5]. 

De fyra nödvändiga kablarna för användandet av SPI-kommunikation: 

 SCK, klocksignalen som används 

 MOSI, Master output, Slave input 

 MISO, Master input, Slave output 

 SS, Slave select 

Nedan i figur 2.5 syns en översiktlig bild på ett SPI-system som innehåller en master till 

vänster, och tre slavar till höger.  

 

Figur 2.5. Översiktlig bild på SPI-system med en master och tre slavar. 
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3 Metod 

3.1 Förarbete 

För att säkerställa ett gediget projekt lades stor vikt vid undersökningar och analyser av 

marknaden som produkten skulle hamna på, samt komponentval för önskad 

funktionalitet. Detta mynnade ut i skrivna dokument där komponentval har motiverats 

och rekommendationer har getts för utvecklingen av prototypen. 

Följande dokument skrevs under förarbetet (se Appendixen A.1 - A.5): 

 Marknadsundersökning 

 Modulkravspecifikation 

 Funktionsundersökning om mikrokontroller 

 Funktionsundersökning av instrumentförstärkare 

 Elektronikdesignspecifikation 

3.2 Marknadsundersökning  

Syftet med marknadsundersökningen är att undersöka liknande befintliga produkter på 

dagens marknad, och jämföra dom med den tänkta produkten. Med undersökningen som 

grund ska ett beslut tas angående fortsatt vidareutveckling av produkten. Dokumentet 

kan också upplysa om att vissa förändringar i funktionsbeskrivningen av produkten ska 

göras för att kunna hitta en plats på dagens marknad. Informationen i undersökningen 

kommer främst från internet och de olika tillverkarnas datablad och diverse 

elektronikåterförsäljare. 

Det som upptäckes under undersökningen var att den nuvarande marknaden har ett 

relativt stort antal mobila temperaturloggare innehållande liknande funktionalitet som 

den tilltänka produkten. Där antalet termoelement och priset på loggern steg rejält 

proportionellt vid det önskade antalet termoelement. Dessutom varierade antalet 

mätpunkter som kunde loggas. Vilket ledde till att temperaturdata inte kunde loggas 

över den tänkta perioden loggern skulle vara aktiv. Över lag var marknaden mättad på 

liknande produkter till ett konkurrensmässigt pris.  

Insikten av att den tänkta produkten redan fanns på marknaden till ett 

konkurrensmässigt pris, ledde till att en utökad funktionsbeskrivning togs fram med 

hjälp av Christer Gerdtman. I syfte att försöka utnyttja den kunskapen om vad som 

önskas från en temperaturlogger av anställda på Motion Control, ökades 

funktionaliteten därefter. 

De tillagda funktionerna är att, öka antalet indikatorer i form av LED-lampor. I syfte att 

ha tillgång till fler varningsindikatorer för kraftiga temperaturökningar som i sig leder 

till att uppdateringsfrekvensen av värden ökar när temperaturen överstiger satta 



 

11 

 

tröskelvärden. Ytterligare en dimension av felsökning adderades genom att en 

fuktsensor ska finnas i produkten, för att kunna mäta både temperatur och fukt 

simultant. Ett gränssnitt lades också till för möjligheten av en triggerfunktion via en PC. 

På så sätt kan en PC kopplas in till mätsystemet och data ska kunna läsas av i realtid, 

samt att via en trigger ska mätvärden kunna tas och visas i realtid. 

Med dessa förändringar ansågs det nu finnas ett behov för funktionaliteten hos den 

tilltänkta produkten.  

Dokumentet i sin helhet återfinns i bilaga A.1. 

3.3 Modulkravspecifikation 

Modulkravspecifikationen tog fram de grundläggande krav både hård- och 

mjukvarumässigt för att tillverka en fungerande prototyp av en temperaturlogger. De 

ställda kraven var inte slutgiltiga, utan ansågs vara riktmärken för projektet.  

Funktionskraven som togs fram listas nedan i tabell 3.1, där de olika kraven har delats 

upp i olika typer av krav. Kraven av typen ”bör” är möjliga utvecklingsmöjligheter och 

är därmed inte prioriterade före kraven av typ ”skall”. Dokumentet i sin helhet återfinns 

i bilaga A.2.  

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

3-1  Inläsning av temperatur från flertal externa 

termoelement. 

Skall Original 

3-2  Korrekta temperaturvärden ska avläsas. Skall Original 

3-3  Temperaturvärden ska loggas på ett externt minne.  Skall Original 

3-4  Systemet ska kunna vara i drift och logga värden 

under flera månader. 

Skall Original 

3-5  Loggern ska startas och stoppas fysiskt. Skall Original 

3-6  Loggade värden bör överföras via BT. Bör Original 

3-7  Systemet bör ha nätverksanslutning via Ethernet. Bör Original 

3-8  Värden bör kunna loggas på kommando via en 

extern trigger. 

Bör Reviderad 

3-9  Inläsning av fukt från externa sensorer. Skall Reviderad 

3-10  Förändring av temperaturintervall vid över- eller 

under-skridning av satta temperaturmätvärden. 

Bör Reviderad 

Tabell 3.1. Funktionskrav för temperaturlogger. 
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3.4 Funktionsundersökning om mikrokontroller 

Syftet med funktionsundersökningen var genom att jämföra parametrar mellan olika 

mikrokontroller utifrån de ställda kraven i modulkravspecifikationen. Kunna välja och 

motivera en mikrokontroll till prototypen. Motion Control har sedan tidigare erfarenhet 

av mikrokontroller från Microship Technology, därav lades stor vikt på att undersöka 

produkter från just det företaget.  

Många parametrar undersöktes för att säkerställa ett passande val av mikrokontroll för 

projektet. De kritiska parametrarna som lades störst vikt vid var: 

Upplösning 

Upplösningen på mikrokontrollen spelade en stor roll i det avseendet att ju större 

upplösning desto högre pris. Mätområdet för temperaturen var relativt och sträcker sig 

över ett intervall på 100°C. För att säkerställa en billig och enkel lösning, togs beslutet 

att fokusera på mikrokontroller med 8-bits upplösning.  

Analog till digital omvandling  

Signalerna som ska tas emot från termoelementen kommer att vara analoga signaler. 

Dessa behöver omvandlas till digitala för att kunna hanteras av mikrokontrollen. Interna 

omvandlare finns integrerade jämtemot klockan och spänningsnivån som är i 

mikrokontrollen underlättar avsevärt. Till skillnad mot externa omvandlare som skulle 

innebära mer kringelektronik, samt ta upp mer plats på det eventuella kretskortet. Därför 

togs beslutet att fokusera och leta efter mikrokontroller med integrerade A/D 

omvandlare med tillräckligt hög upplösning för att säkerställa kraven på noggrannheten 

av de uppmätta temperaturerna.  

Antal I/O portar 

Eftersom mikrokontrollen hanterar alla signaler från all annan elektronik lades fokus på 

behovet av I/O portar. Där priset följer proportionellt mot antalet tillgängliga portar. En 

uppskattning av antalet portar gjordes och preliminärt togs beslutet att minst 43 portar 

behövdes för att kunna tillfredsställa behovet. 

Internt minne 

Mätsystemet ska fungera friståendes från extern dator, därför ställs krav på det interna 

minnet, både för RAM och ROM.  

Uppgiften för RAM-minnet är att vara tillräckligt stort för att kunna hantera den data 

som senare ska skrivas över till ett SD-kort. På grund av kommunikationsprotokoll och 

handskakningar är det effektivaste sättet att överföra data att spara upp en buffer av data 

som sedan skickas över. Vid för små dataöverföringar är risken att handskakningar tar 

upp majoriteten av överförandet.  
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ROM minnet ska vara tillräckligt stort för att hantera den firmware som läggs in på 

chippet. Dessutom bör minnet vara av icke-flyktig karaktär, där EEPROM och FLASH 

är de vanligast förekommande. 

Kommunikationsgränssnitt 

För att kunna överföra data mellan det externa minnet bestående av ett SD-kort, och 

samtidigt kommunicera med en PC krävdes vissa specifika protokoll inbyggda i 

mikrokontrollen.  

För att kommunicera och överföra data till SD-kort, krävs det antingen SPI eller SD 

som inbyggda protokoll. Fördelen med SD är dess hastighet och att den arbetar kan 

överföra data parallellt. Medan SPI använder sig av samma klocksignal för alla slavar, 

och blir därmed långsammare vid när flera kanaler ska användas. För detta projekt 

används bara en slav då det endast är ett SD-kort data ska skrivas över till.  

Slutsats om val av mikrokontroller 

Utifrån dessa parametrar gjordes tabeller jämförande olika mikrokontroller där ett beslut 

togs för den bäst lämpade för den tilltänkta funktionaliteten. Den långa ledtiden och 

brist på komponenter påverkade valet i stor utsträckning då mikrokontroller påverkas 

kraftigt av den pågående halvledarbristen.  

Nedan i tabell 3.2 syns en tabell för de undersökta mikrokontrollerna: 

 

Tabell 3.2. Tabell över undersökta mikrokontroller. 
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Slutsatsen av denna funktionsundersökning är följande: 

Enheterna från Microchip Technology liknar varandra i många aspekter. Där de har 

liknande egenskaper utom när det kommer till det interna minnet (ROM). Där det finns 

både EEPROM för 18F66J50-modellen som kan användas för instruktioner och 

uppstartsprogram i mikrokontrollen. Man kan se att priset stiger i takt med att 

minneskapaciteten ökar för alla mikrokontroller.  

 

Frekvensen på de interna klockorna som sitter på alla dessa enheter är snarlika och 

spelar inte en stor roll med tanke på att vi inte har höga krav på att logga värden snabbt.  

CY8C24794-24LQXIKG har en frekvens på 24 MHz vilket absolut är tillräckligt för att 

logga värden var 15:e minut utan att behöva någon parallellfunktionalitet.   

 

PIC18F65J50-I/PT, PIC18F65J94T-I/MR och CY8C24794-24LQXIKG har 

anslutningsstöd för USB. Detta är en klar fördel då det är via USB som mjukvaran 

kommer att överföras till mikrokontrollen. De andra mikrokontrollerna har inte denna 

anslutning och behöver en extern USB-modul för att kunna användas för 

mjukvaruöverföring. 

 

Därför tas beslutet att PIC18F65J94T-I/MR är den bäst lämpade mikrokontrollen för 

detta projekt. 

 

Dokumentet återfinns i sin helhet i bilaga A.3. 

3.5 Funktionsundersökning om instrumentförstärkare 

Syftet med undersökningen av instrumentförstärkarens och dess egenskaper är att ta 

reda på hur väl den låga signalen kan behandlas för inläsning till mikrokontrollen. Det 

finns också specialanpassade förstärkare tillverkade specifikt för termoelement. Där 

CJC är integrerat och kalibrerat redan i fabrik, vilket sparar väldigt mycket tid av 

kalibrering i slutändan. På grund av det icke-linjära förhållandet mellan temperatur och 

spänning för termoelement. 

De viktigaste undersökta parametrarna under undersökningen var följande: 

Antal förstärkare i IC 

Då behovet av ett litet och kompakt kretskort fanns, kan mycket plats sparas genom att 

två eller fler instrumentförstärkare är inbyggda i samma kapsling. 

Förstärkning 

Seebeck-koefficienten för termoelement av typen K är 41µV/°C. På grund av det måste 

instrumentförstärkaren klara av en hög förstärkning för att uppnå en avläsbar signal för 

A/D omvandlaren till mikrokontrollen. Därför undersöktes både generella 
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instrumentförstärkare, och förstärkare tillverkade specifikt för termoelement som 

därmed har förstärkningen för att få önskad utsignal. 

Integrerad CJC funktion 

Kompenseringen för referenstemperaturen i termoelementen påverkar som sagt väldigt 

mycket hur bra resultat man kan mäta upp. För att spara tid undersöktes främst 

instrumentförstärkare med integrerad kompensation för att spara tid under projektet.  

Utan denna funktion behövs extra elektronik tillägas för temperaturmätning och 

mätbryggor tillämpas för att uppfylla funktionen av CJC. Samt krävs det datahantering 

och kompensering i mikrokontrollen, som är en icke-linjär funktion och användandet av 

tabeller för olika temperaturer skulle behövas. Därför kan det alltså sparas på 

processorkraft samt kretskortyta vid valet av en instrumentförstärkare med inbyggd 

CJC. 

Felmarginal av temperatur 

Denna parameter syftar endast på de instrumentförstärkarna med inbyggd CJC. Då 

dessa kommer fabrikskalibrerade för specifika termoelement, kan det i databladet 

specificeras vilken mätnoggrannhet komponenten har i grader Celsius. Vilket 

underlättar valet gällande de kraven som är ställda kring mätnoggrannheten av 

temperatur. 

Slutsats om val av instrumentförstärkare 

Utifrån dessa parametrar jämfördes parametrarna i en tabell som syns nedan i tabell 3.3. 

 

 

Tabell 3.3. Tabell över undersökta parametrar för instrumentförstärkare. 
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De två första instrumentförstärkarna CS3003-FS och LMP8358MA är förstärkare som 

endast kan användas för att förstärka en differentialsignal. De saknar inre kretsar för 

CJC som då måste hanteras externt. Utöver det har dessa två tillräckligt hög 

förstärkning för att förstärka signalen från termoelementen till den önskade 

spänningsnivån. 

  

De har dessutom tillräckligt hög CMRR för att hantera signalerna och inte påverkas av 

externa störningar. Offsetmarginalen in på de är båda under 2 µV/°C. Samtliga 

undersökta kretsar behöver ett lågpassfilter innan ingångarna för att minimera 

störningarna på insignalen. 

  

INA2128UA är den enda enheten med två instrumentförstärkare inom samma kapsling. 

På grund av den egenskapen kan platsen förstärkaren tar på det eventuella kretskortet 

minskas. Den fyller dessutom resterande krav på förstärkning och CMRR. Priset på 

denna krets är hög vilket måste tas i åtanke vid beslut. 

 

De enheterna utan inbyggd CJC är väldigt fördelaktiga gällande priset. Parametrarna de 

har är absolut tillräckliga för hanteringen av de signalerna som ska behandlas. 

Tidsramen för detta projekt är så pass liten att med leveranstid och kalibrering inräknat 

är det bästa alternativet att välja någon av de enheterna med så mycket egenskaper som 

möjligt. Därför utifrån denna undersökning anses AD8496ARMZ vara det bästa 

alternativet. 

  

På grund av den situationen vi befinner oss i gällande halvledarbrist, finns inte den 

önskade instrumentförstärkaren att beställa inom tidsramen för detta projekt. Därför tas 

beslutet av att välja AD595. Vilket kostar mer men är den enda komponenten med 

leveranstid under projektets avsatta tid. 

 

Dokumentet finns i sin helhet i bilaga A.4 

3.6 Elektronikdesignspecifikation 

Syftet med elektronikdesignspecifikationen var att skapa en översiktlig bild i form av ett 

blockschema för hårdvaran för det färdiga systemet. Samtliga komponentval motiveras 

och dokumenteras också. Där alla komponenter som det inte skrevs en 

funktionsundersökning för motiveras och dess parametrar läggs fram. Dokumentet 

återfinns i sin helhet i bilaga A.5. 

Blockschemat som ritades visas nedan i figur 3.1. 
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Figur 3.1. Blockschema över hårdvaran. 

Utöver de redan valda komponenterna, mikrokontroller och instrumentförstärkare 

valdes dessutom följande komponenter och funktioner: 

 USB-B kontakt 

 Kontaktdon 

 SD-kort modul 

 Spänningsregulatorer 

 Lågpassfilter 

3.6.1.1 USB-B kontakt 

Mikrokontrollen har stöd för USB-kommunikation, därför behövs ett kontaktdon som 

hanterar den typen av kontakt. Dessutom ska USB användas för överföring av firmware 

och realtidsdata i viss mån. Därför ställs det inga krav på hastighet på dataöverföring i 

kontakten. En USB-B 2.0 kontakt valdes för att den ansågs vara tillräckligt snabb och 

mer robust än andra USB kontakter. Den valda komponenten tillverkas av TE 

Connectivity och är en horisontelmonterad komponent, som klarar av att operera i det 

valda temperaturintervallet.  
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Den valda produkten är TE Connectivity 292394–1. 

 

Figur 3.2. TE Connectivity 292304–1 kontaktdon 

 

3.6.1.2 Kontaktdon 

För att ta in matningsspänning till mönsterkortet behövs ett kontaktdon som klarar av att 

hantera 24V. På Motion Control finns skruvplinten Phoenix contact MKDSN 2.5 i 

lager. Denna klarar av upp till 400V och 24A, vilket innebär att dess egenskaper räcker 

till för användningen i detta projekt. 

 

 
Figur 3.3. Phoenix contact MKDSN 2.5 

 

3.6.1.3 SD-kort modul 

På grund av att den valda mikrokontrollen är kompatibel med SD-kort behövs bara ett 

kontaktdon för att kunna logga data till det externa minnet. Kontaktdonet med modell 

693061010911 från Wurth Elektronik kan dra 500mA, vilket är mer än tillräckligt för 

användningen av ett SD-kort. Den valda kontakten 693061010911 tillverkas av Wurth 

Elektronik.  
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Figur 3.4. Molex 503500-0993 kontaktdon 

 

3.6.1.4 Spänningsregulatorer 

För att kunna erhålla korrekt matningspänning till småelektroniken krävs en 

konvertering av 24V signalen till 5V, -4.1v och 3,3V till mikrokontrollen. För uppnå 

detta valdes buck konverterare som klarar av att ta in rätt spänningsnivå och konvertera 

ner den till 5V. Den valda komponenten är MAX1776EUA-T. Vilket är en 

spänningsregulator från tillverkaren Maxim Integrated.  

 

 
Figur 3.5. Buck-konverterare, MAX1776EUA-T 

 

Det krävs dessutom en negativ spänningsnivå för att kunna mäta upp negativa signaler 

från termoelementen och förstärka dom i instrumentförstärkaren. Därför valdes en 

omvandlare som konverterar spänningsnivån från 5V ner till -4.1V. Den valda 

komponenten är MAX850ISA+. Det är en switchande spänningsregulator tillverkad av 

Maxim Integrated. 

 
Figur 3.6. MAX850ISA+. 
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Mikrokontrollen som valdes har ytterligare en spänningsnivå på +3.3V. För att 

åstadkomma detta utnyttjades den redan existerade +5V matningen, till en 

spänningsregulator som sänkte potentialnivån ner till +3.3V. För detta valdes PQD075-

S5-S3-S, vilket är en isolerande DC/DC-omvandlare tillverkad av CUI Inc.  

 

 
Figur 3.7. PQS075-S5-S3-S. 

 

3.6.1.5 Fuktsensor 

För att kunna mäta luftfuktghet i samband med temperatur valdes en extern fuktgivare 

som placeras nära kontaktdonen för termoelementen. För detta valdes SHT30-ARP-

B2.5kS tillverkad av Sensirion. Sensorn är en ytmonterad sensor som skickar ut en 

analog signal för inläsning till mikrokontrollen.  

 

Figur 3.8. SHT30-ARP-B2.5kS. 
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Lågpassfilter 

Signalerna som behandlas är DC signaler, vilka också kan beskrivas via signaler med en 

frekvens med 0 Hz. Därför implementerades ett lågpassfilter med en brytfrekvens på 

33,86 Hz för att reducera eventuella störningar på signalen mellan termoelementen och 

instrumentförstärkaren. 

Ekvationen som används för beräkningen syns nedan i ekvation 3.1, där R motsvarar 

resistansen på motståndet, och C motsvarar kapacitansen hos den valda kondensatorn. 

Beräkningen för brytfrekvensen syns i ekvation 3.2. 

 
𝑓𝑐 =  

1

2𝜋𝑅𝐶
 

(3.1) 

 
𝑓𝑐 =  

1

2𝜋 ∗ 1𝑀𝛺 ∗ 4.7𝑛𝐹
= 33.86 𝐻𝑧 

(3.2) 

 

Nedan syns en simulering av lågpassfilter med en resistor med värdet 1MΩ och en 

kondensator med värdet 4,7nF. Där man visuellt kan se att brytfrekvensen är ungefär 33 

Hz.  

 

Figur 3.9. Schematisk bild av lågpassfiltret 

 

Figur 3.10. Frekvensvaret hos filtret  
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4 Genomförande 

4.1 Altium Designer – PCB design mjukvara 

Utifrån förarbetet har alla komponenter och funktioner noggrant undersökts och krav 

har definierats för prototypen. Med allt material som grund inleddes schemaritningen 

för kretskortet. För detta användes Altium, som är ett världsledande 

elektronikdesignprogram för tillverkning av schematiska och PCB ritningar. 

4.2 Kretsschema 

Kretsschemat delades upp i olika underkategorier för att enklare få en överblick över de 

olika komponenterna och hur signalerna mellan dom gick. Nedan i figur 4.1 syns ett 

övergripande schema med tillhörande signaler mellan de olika underkategorierna. 

 

Figur 4.1. Överblick av underkategorierna för de schematiska ritningarna. 
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4.2.1 Matningskretsar 

För att koppla in buck konverteraren som sänker spänningsnivån från 24V ner till 5V 

har använt sig av följande komponenter för att fungera optimalt: 

 Avkopplingskondensatorer på både ingången och utgången till IC, med 

kapacitansvärden på 10 µF respektive 100 µF.  

 Schottkydiod på ingången som agerar ett polaritetsskydd för matningen som 

kommer in från kontaktdonet.  

 Spole och schottkydiod som är placerade på induktansutgången. 

 Diod vid inmatningen som skydd för omvänd polaritet vid inkopplingen 

 

Figur 4.2. Buck konverteraren som sänker spänningsnivån från 24V till 5V 

 

För att få ut 3.3V spänningen som ska driva mikrokontrollen kopplades ytterligare en 

konverterare enligt figur 4.3 nedan. Komponenterna valdes utifrån databladet där 

uppsättningen rekommenderas för bättre EMC egenskaper. Komponenterna som valdes 

är följande: 

 Två kondensatorer på 4.7µF och en spole på 6.8 µH som skapar ett EMI-filter på 

ingången. 

 Avkopplingskondensator på utgången med ett värde på 10 µF. 

 

Figur 4.3. Konverteraren som sänker spänningsnivån från 5V till 3.3V 
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Spänningen från den negativa matningsspänningen till instrumentförstärkaren kopplades 

upp enligt rekommendationer från tillhörande datablad och består av: 

 Tre avkopplingskondensatorer på 1 µF. 

 En större avkopplingskondensator på utgången på 10 µF. 

 

Figur 4.4. Buck konverteraren som sänker spänningsnivån från 5V till -4.1V 
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4.2.2 Mikrokontroller 

Den schematiska bilden av mikrokontrollen består av ett helt block med alla portar, 

därför delar jag upp mikrokontrollen i flera bilder, för att enklare kunna se tydligare I/O 

portarna.  

Alla portar på mikrokontrollen med beteckningen ”RPn”, där n motsvarar en siffra, är 

konfigurerbara via en funktion som heter ”Peripheral pin select-lite”. Därför valdes 

portarna utifrån placering i stället för funktion.  

I figur 4.5 nedan syns hur indikatordioderna är kopplade till varsin utgång som i ett senare 

skede kommer via firmware konfigureras till digitala utgångar som kontrollerar alla LED-

lampor. Samt in och utgångar för de fysiska knappar för start och stopp av loggning som 

också kan konfigureras till önskad funktionalitet via firmware.  

 

 

Figur 4.5. Schematisk bild över LED och knappar till mikrokontroll. 

 

Den resterande delen av mikrokontrollen används till olika kopplingar för 

signalhantering där följande komponenter kopplas in: 

 4 termoelementsignaler. 

 1 fuktsensorsignal. 

 SPI dataöverföring. 

 USB dataöverföring. 
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 ICD koppling for uppladdning av bootloader. 

 Spänningsmatning från 3.3 V spänningsregulator 

 

Figur 4.6. Schematisk bild över den vänstra delen av mikrokontrollen. 

 

För att driva kretsen skickas 3.3 V in på fyra I/O portar. Alla dessa kopplingar som driver 

mikrokontrollen har en avkopplingskondensator kopplad till sig med ett värde på 100 nF. 

Kopplingarna syns nedan i figur 4.7. 

 

 

Figur 4.7. Avkopplingskondensatorer för matning till mikrokontroller. 
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4.2.3 Inläsning av signaler 

Vid inläsning av signaler från termoelementen har två lågpassfilter implementerats 

direkt efter kontaktdonet. Dessa filter är dimensionerade efter att likströmssignalen har 

0 Hz i frekvens, och har en brytfrekvens på 33,86 Hz.  

 

 

Figur 4.8. Schematisk bild av kontaktdon för termoelement och lågpassfilter. 

 

Efter filtreringen av signalen, skickas den vidare in till instrumentförstärkaren. Där den 

förstärks upp och kompenseras för genom den integrerade CJC i kretsen. Det är 

dessutom två matningsspänningar inkopplade på +5 V respektive -4.1V som tillåter 

kretsen att förstärka negativa signaler.  

 

 

Figur 4.9. Schematisk bild av instrumentförstärkare.  
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För att kalibrera den interna kompensationen har tre ”dummy” resistorer kopplats. Där 

de kan användas för att justera spänningen mellan temperatur och spänningsportarna. 

Dessa kommer alltså användas vid behov, annars kommer dessa bara lödas över med en 

bygel, om kompenseringen är korrekt direkt från fabrik. 

 

 

Figur 4.10. Dummy resistorer vid eventuell kalibrering. 

4.2.4 Fuktsensor 

För att fuktsensorn ska fungera som önskat, har följande komponenter kopplats in: 

 Avkopplingskondensator vid ingången på 100nF 

 Avkopplingskondensator på utgången på 1nF 

Denna sensor har även en funktion för att mäta temperatur på ”T” utgången. Då 

termoelementen mäter upp temperatur har denna port kopplats till jord.  

 

Figur 4.11. Schematisk ritning av fuktsensor. 
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4.2.5 Kontakter 

SD-kortet kopplades in till mikrokontrollen via fyra portar samt matningsspänning för 

att kunna överföra data via ett SPI-protokoll. Där ”shield” har kopplats ihop via en 

parallellkoppling med en kondensator på 4.7 nF och en resistans på 1MΩ för att undvika 

EMI störningar. 

 

 

Figur 4.12. Schematisk koppling av SD-kort 

 

USB-B kontakten har kopplats in likt SD-kortet, där de två dataöverförande kablarna är 

direkt inkopplade till mikrokontrollen. Matningen tas även därifrån via VBUS porten. 

”shield” används på samma sätt som för SD-kortet. 

 

 

Figur 4.13. Schematisk koppling av USB-B kontakt 
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För att kunna programmera mikrokontrollen behövs ett gränssnitt för koppling av en 

ICD. En Stiftlist har använts för det och kopplats in till mikrokontroller via två 

dataöverföringskablar, samt matning och tillgång till MCLR vilket innehåller en 

resetfunktion för debugging. 

 

Figur 4.14. Schematisk koppling för ICD koppling 
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4.3 PCB 

Ett fullständigt PCB-kort tillverkades för prototypen, där en fyra lagers design valdes 

enligt Motion Control rekommendation, för förbättrade EMC egenskaper. 

Uppsättningen av de fyra lagerna är enligt följande: 

 Lager 1, Signallager 1 

 Lager 2, Jordplan 

 Lager 3, Matningsplan 

 Lager 4, Signallager 2 

Hela kortet kan ses nedan i figur 4.15, där de röda kablarna är dragna i signallager 1, de 

blåa i signallager 2 och polygonerna som svagt syns är i matningsplanet. 

 

 

Figur 4.15. PCB-layout 
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Signallager 1 är majoriteten av kablarna dragna och sammankopplar de flesta 

komponenterna. En grön polygon är kopplad till jordlagret är pålagd över hela lagret för 

att få en stabilare jord. Signallager 2 används för de kopplingarna som inte kunde 

utföras på signallager 1. Detta syns nedan i figur 4.16 och 4.17, som representerar lager 

1 respektive 2. Där man kan följa kablarna med samma färgkod som det nätet de tillhör. 

 

Figur 4.16. Signallager 1.  

 

 

Figur 4.17. Signallager 2. 
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Matningsplanet är uppdelat efter de olika spänningsnivåerna för de elektriska 

komponenterna. Längst till höger i den blåa polygonen ligger spänningen +3.3 V, 

mittenpolygonen som är gul har en spänning på +5 V och den röda längst till vänster 

matar instrumentförstärkarna med -4.1 V.  De använda polygonerna har medvetet gjorts 

så stora som möjligt för att få förbättrade kapacitiva egenskaper. 

 

Figur 4.18. Matningsspänningslager med polygoner för olika spänningsnivåer. 
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Avslutningsvis har det tagits fram en 3D-modell över hur kortet kommer se ut när alla 

komponenter är pålödda. Där man kan se text som ligger på det översta lagret där det 

finns indikationsdioder som representerar om loggern är på och vilka kanaler som 

används. Dessutom finns det mindre LED-lampor vid alla de olika 

matningsspänningarna som indikerar att spänningsregulatorerna fungerar som, detta för 

att förenkla felsökning. 

 

Figur 4.19. 3D-modell av den tilltänka prototypen 
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5 Resultat 

Projektet ledde fram till att hårdvara med tillhörande dokumentation har tagits fram. 

Fullständiga schematiska och PCB ritningar har färdigställts och uppfyller majoriteten 

av de teoretiska kraven för hårdvara ställda vid projektets början, samt de utökade 

funktionerna. För alla ställda krav se bilaga A.2. 

De krav designen av loggern uppfyllde är: 

 Inläsning av flertal externa termoelement. 

 Temperaturvärden ska loggas på ett externt minne. 

 Systemet ska kunna vara i drift och logga värden under flera månader. 

 Inläsning av fukt. 

 LED lampor för start, stopp och indikatorer för olika temperaturnivåer. 

 Switch för på och avstängning av enhet. 

 Dataöverföring till icke-flyktigt minne i form av SD-kort. 

 Dataöverföring via USB för realtidsmätningar och triggerfunktion. 

 Drivas fristående via en 24 V spänning. 

 Kunna mäta upp temperaturer i intervallet -15   ̶ +85 °C 
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6 Diskussion 

Ursprungligen var målet med projektet att ta fram och producera en prototyp av en 

fungerande temperaturlogger. Där firmware skulle skrivas för att kunna testa och 

verifiera mot de ställda kraven. Detta mål ändrades under tiden av projektet, då tiden på 

förundersökningarna blev längre än förväntat. Det övergripliga målet blev då på grund 

av tidsbristen att ta fram underlag och specificera den hårdvara som krävdes för 

tillverkningen prototypen. 

Hårdvaran som togs fram under projektet uppfyller majoriteten av de teoretiska krav 

som ställdes på projektet (Se bilaga A.2). Detta kan ej verifieras i verkligheten då 

ledtiden på vissa valda komponenter inte tillåter projektet att bli klart inom den givna 

tidsramen. Därför utgår de möjliggjorda funktionerna från databladen och beskrivningar 

för de valda komponenterna, som teoretisk anses uppfylla kraven. Därför anses inte 

resultatet vara produktionsvärdigt, utan arbetet har lagt fram en grund för en första 

versionens prototyp. 

6.1 Utelämnade funktioner 

Önskade funktioner som ej tillämpades i projektet var: 

 Trådlös dataöverföring via BT 

 Nätverksanslutning via ethernet 

Möjligheten till trådlös överföring skulle göra systemet enklare att använda, då det inte 

längre hade behövts en fysisk kontakt med loggern för att extrahera data. 

Nätverksanslutning hade tillåtit loggern att överföra data till en molntjänst, där all data 

senare kan extraheras till valfri uppkopplad PC. Ingen av dessa två funktioner var högt 

prioriterad, därmed lades fokus i stället på funktionaliteten av att läsa in och hantera 

signalerna från termoelementen. 

6.2 Utvecklingspotential 

Antalet termoelement som kan användas simultant skulle kunna utökas, då 

mikrokontrollen som används och SD-kortet har tillräckligt med processorkraft, I/O 

portar och minne för att hantera fler signaler och lagra temperaturer över den önskade 

tidsperioden.  

För att möjliggöra en bättre analys av temperaturer över tid, kan en flexibel 

uppdateringsfrekvens via PC eller tryckknappar tillämpas. Vid ett test av något där man 

vet att temperaturen kommer variera kraftigt kan det vara bra att antingen öka eller 

sänka frekvensen som värden sparas på. Dessutom kan en triggerfunktion tillämpas där, 

för att spara minne loggas inte något nytt värde om ingen större förändring har skett. Att 

den bara loggar värden om temperaturen ökar med en hel grad. För att få till denna 

funktion krävs det firmware som kontrollerar och styr uppdateringsfrekvensen 

automatisk. 
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7 Slutsats 

Målet med detta projekt är att ta fram och dokumentera hårdvara för en prototyp av en 

temperaturlogger. Detta har utförts och resultatet av projektet är att material och design 

har tagits fram för en framtida utveckling av temperaturlogger utifrån de skriva kraven 

för både hård- och mjukvara. 

De målen och arbetsuppgifterna som har utförts är följande: 

 Undersöknings och specifikationsarbete 

 Konstruktionsbeskrivning av elektronik 

 Ritning av kretsschema samt kretskort 

 Framtagning av produktionsunderlag 

 Ta fram kravspecifikation för både hårdvara och mjukvara 

 Ta fram hårdvara med tillhörande dokumentation 

Det enda målet som inte uppfylldes från de ställda arbetsuppgifterna och målen är att 

tillverka en fysisk prototyp. Detta på grund av den givna tidsramen för projektet, samt 

en bristande erfarenhet av hur lång tid olika processer tar i en utvecklingsprocess och 

tillverkningen av en prototyp. 

Utöver det bör funktionaliteten verifieras för den valda hårdvaran och dess design. 

Utifrån de ställda hårdvarukraven (se bilaga A.2), innan firmwareutveckling påbörjas, 

som därefter kan utgå från mjukvarukraven för vidare utveckling av produkten. 
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Appendixen 

A.1 Marknadsundersökning 

1 Undersökta funktioner 

1.1 Viktiga parametrar och krav 

Viktiga parametrar för temperaturloggrar inom avsett användningsområde: 

 Mätområde för externa sensorer 

 Driftområde 

 Förvaringstemperatur 

 Drifttid 

 Drivningsmatning 

 Kapsling 

 Mätnoggrannhet 

 Lagringsutrymme 

 Antal ingångar för externa sensorer 

 Tidstämpling 

 Extern trigger 

 Larmnivåer 

 Trådlös dataöverföring 

 Icke-flyktigt minne 

 Pris 

 

1.2 Beskrivning av parametrar och krav 

1.2.1 Mätområde för externa sensorer 

Vilket mätområde som kan loggas, viktig parameter då det kan finnas betydande 

skillnader för hårdvaran beroende på temperaturintervall som ska mätas upp. 

 

1.2.2 Driftområde 

Inom vilket temperaturintervall som de interna sensorerna och IC kretsarna fungerar 

vid. 

 

1.2.3 Förvaringstemperatur 

Inom vilket temperaturintervall kan mätinstrumentet förvaras. 
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1.2.4 Drifttid 

Hur länge bör mätinstrumentet kunna användas vid fristående drift. 

 

1.2.5 Drivningsmatning 

Hur mätinstrumentet får sin matningsspänning. 

 

1.2.6 Kapsling 

Vilken IP-klassning eller vad loggern har skydd emot. 

 

1.2.7 Mätnoggrannhet 

Med vilket absolut fel som temperaturen mäts upp med, bör vara kring 0,5 °C. 

 

1.2.8 Lagringsutrymme 

Hur mycket RAM eller minne som loggern har, beroende på denna storhet så 

kan mer eller mindre data lagras. Denna parameter är speciellt viktig för 

tidperioden som man kan logga värden.  

 

Strukturen på den loggade data kommer likna detta mönster: 

YY-MM-DD 

HH:MM Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 

HH:MM Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 

HH:MM Mätvärde 1 Mätvärde 2 Mätvärde 3 Mätvärde 4 

Tabell 2. Struktur på hur mätdata ska loggas. 

 

Där dagens år, månad och dag loggas vid varje ny dag eller loggning börjas. Därefter 

loggas timme och minut samt alla externa sensorers värde vid varje ny mätning. 

Mätvärdena som loggas bör bestå av 4 värdes siffor och ett tecken. Dateringen och tiden 

innehåller 6 respektive 4 karaktärer. Under antagandet att varje karaktär, siffra samt 

tecken tar upp en byte kan ett approximativt minneskrav beräknas. 

 

Vid en uppdatering av mätvärden var 15:e minut kan data som ska sparas över 4 

månader beräknas till: 

- Byte för datum, 6 byte * antal dagar under 4 månader = 732 byte 

- Byte för tid, 4 byte * antal nya mätvärden per dag * antal dagar under 4 månader 

= 46 848 byte 

- Byte för mätvärden, 5 byte * antal sensorer som används * antal nya mätvärden 

per dag * antal dagar under 4 månader = 234 240 byte 
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Adderas dessa tal blir data som ska lagras 281 820 byte, vilket motsvarar 0,28182 MB 

eller 46 848 mätvärden.  

 

1.2.9 Antal ingångar för externa sensorer 

Loggern ska kunna mäta minst 2 termoelement samtidigt, helst 4. Dessutom är det 

intressant att veta hur många ingångar som finns för andra typer av sensorer. Till 

exempel sensorer som mäter fukt. 

 

1.2.10 Tidsstämpling 

Har loggern en realtidsklocka så att alla loggade värden loggas med dess exakta tid. 

 

1.2.11 Extern trigger 

Det kan vara aktuellt att manuellt logga värden via någon knapp. 

 

1.2.12 Larmnivåer 

Är loggern aktiv i den meningen att den kan markera och visa när temperaturen är för 

hög eller liknande.  

 

1.2.13 Trådlös dataöverföring 

Förmåga att kunna skicka data trådlöst i stället för att behöva fysiskt behöva extrahera 

data. 

 

1.2.14 Icke-flyktigt minne 

Vid slut på batteri eller matningsspänning så ska ej loggade data försvinna från minnet.  

1.2.15 Pris 

Vad lösningen kostar i tillhörande valutakurs.  

 

1 € 10,37 SEK 

1 $ 9,35 SEK 
Tabell 3. Valutakurser. 

  



 

42 

 

2 Marknadsundersökning 

2.1 TESTO Saveris 2-T3 

 
 

Figur 1 – TESTO Saveris 2-T3. 

 

2.1.1 Enhet 1 - Grundläggande information 

TESTO Saveris 2-T3 
Tillverkare Cognex 

Typ av enhet Temperatur - datalogger 

Återförsäljare Conrad.se 

Datablad TESTO Saveris 2-T3 datablad  
Tabell 4. Grundläggande data om enhet 1. 

 

2.1.2 Enhet 1 - Efterfrågade funktioner 

TESTO Saveris 2-T3 

Mätområde externa sensorer -195 till 1350 °C 

Driftområde -30 till 50 °C 

Förvaringstemperatur -40 till 70 °C 

Drifttid 12 månader vid +25 °C 

Drivningssmatning 4 AA-batterier. 

Kapsling IP54. 

Mätnoggrannhet 0,5 °C 

Lagringsutrymme 2 x 10 000 mätvärden. 

Antal ingångar för externa sensorer 2 termoelement, 0 fuktsensorer. 

https://www.conrad.se/p/testo-saveris-2-t3-temperatur-datalogger-matt-temperatur-200-till-1350-c-1586126?gclid=EAIaIQobChMI94n5o__Z9gIVmB4YCh2JdgFpEAYYASABEgLKt_D_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=1586126&vat=true
https://www.nordtec.se/sites/default/files/dokument/testo-saveris-2-datablad_sve_2005_optimerad-3_0.pdf
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RTC Finnes ej. 

Extern trigger Nej. 

Larmnivåer Ja, via sms eller mail. 

Trådlös dataöverföring Ja, via Wi-Fi. 

Icke-flyktigt minne Nej. 

Pris 2252 SEK. 

Tabell 5. Efterfrågade funktioner om enhet 1. 

2.2 Comet U0141 

 
Figur 2.  Comet U0141. 

 

2.2.1 Enhet 2 - Grundläggande information 

Comet U0141 temperaturlogger 

Tillverkare Comet 

Typ av enhet Temperaturlogger för externa fyra givare 

Återförsäljare Acandia.se 

Datablad Comet U0141 datablad 
Tabell 6. Grundläggande data om enhet 2. 

 

2.2.2 Enhet 2 - Efterfrågade funktioner 

Comet U0141 temperaturlogger 

Mätområde externa sensorer -200 till 260 °C 

Driftområde -30 till 50 °C 

Förvaringstemperatur -30 till 50 °C 

Drifttid Finnes ej. 

https://www.acandia.se/product/datalogger-for-fyra-externa-temperaturgivare-pt1000
https://www.cometsystem.se/pdf/u0141
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Drivningssmatning Litiumbatterier AA. 

Kapsling IP67. 

Mätnoggrannhet 0,2 °C 

Lagringsutrymme 500 000 mätvärden. 

Antal ingångar för externa sensorer. 4 termoelement, 0 fuktsensorer. 

RTC Ja. 

Extern trigger Nej. 

Larmnivåer Nej. 

Trådlös dataöverföring Nej. 

Icke-flyktigt minne Nej. 

Pris 2270 SEK. 

Tabell 7. Efterfrågade funktioner om enhet 2. 

 

2.3 TESTO 176-T3 

 
Figur 3. TESTO 176-T3 

  

2.3.1 Enhet 3 - Grundläggande information 

TESTO 176-T3 
Tillverkare TESTO 

Typ av enhet Datalogger för temperatur 

Återförsäljare Nordtec.se 

Datablad TESTO 176-T3 datablad 
Tabell 8. Grundläggande data om enhet 3. 

https://www.nordtec.se/produkter/dataloggrar/temperatur/testo-176-t3
https://www.nordtec.se/sites/default/files/dokument/174_175_176_1103_0.pdf
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2.3.2 Enhet 3 - Efterfrågade funktioner.  

TESTO 176-T3 

Mätområde externa sensorer -195 till 1000°C 

Driftområde -30 till 70 °C 

Förvaringstemperatur -40 till 84 °C 

Drifttid 8 år med temperaturintervall på 15 

minuter och extern temperatur på +25 

°C. 

Drivningssmatning 1 litiumbatteri (TLH-5903). 

Kapsling IP54. 

Mätnoggrannhet 0,3 °C 

Lagringsutrymme 2 000 000 mätvärden. 

Antal ingångar för externa sensorer. 4 termoelement, 0 fuktsensorer. 

RTC Finnes ej. 

Extern trigger Nej. 

Larmnivåer Nej. 

Trådlös dataöverföring Nej. 

Icke-flyktigt minne Ja. 

Pris 4570 SEK. 

Tabell 9. Efterfrågade funktioner om enhet 3.  



 

46 

 

2.4 Lutron MTM-380SD 

 
Figur 4. Lutron MTM-380SD. 

2.4.1 Enhet 4 - Grundläggande information 

Lutron MTM-380SD 
Tillverkare Lutron 

Typ av enhet Datalogger 

Återförsäljare Svenskatermoinstrument.se 

Datablad MTM-380SD datablad 
Tabell 10. Grundläggande data om enhet 4. 

 

2.4.2 Enhet 4 - Efterfrågade funktioner  

Lutron MTM-380SD 

Mätområde externa sensorer -50 till 1300°C 

Driftområde 0 till 50 °C 

Förvaringstemperatur Finnes ej. 

Drifttid 30 dagar vid mätvärden var 5:e minut. 

Drivningssmatning 6 AAA batterier eller 9V från en adapter. 

Kapsling Inte vattenresistant. 

Mätnoggrannhet 0,5 °C 

Lagringsutrymme Skalbart från 1GB till 16GB via SD-kort. 

Antal ingångar för externa sensorer. 4 termoelement, 0 fuktsensorer. 

RTC Ja. 

Extern trigger Nej. 

Larmnivåer Nej. 

Trådlös dataöverföring Nej. 

Icke-flyktigt minne Ja. 

Pris 1280 SEK. 

Tabell 11. Efterfrågade funktioner   

https://www.svenskatermoinstrument.se/sortiment/datalogger-temperatur/mtm-temperaturlogger-3-kanaler.html
https://micronix.eu/data/eu/att/002/4033-1985.pdf


 

47 

 

2.5 TC Temp2000 

 
Figur 4. Lutron MTM-380SD. 

 

2.5.1 Enhet 5 - Grundläggande information 

TC Temp 2000 
Tillverkare MadgeTech 

Typ av enhet Datalogger 

Återförsäljare Systemtech.se 

Datablad TCTemp 2000 datablad 
Tabell 12. Grundläggande data om enhet 5. 

 

2.5.2 Enhet 5 - Efterfrågade funktioner  

TC Temp 2000 

Mätområde externa sensorer -100 till 1300 °C 

Driftområde -20 till 60 °C 

Förvaringstemperatur -20 till 60 °C 

Drifttid 1 år med avläsning varje minut. 

Drivningssmatning 9V batteri eller från AC generator. 

Kapsling Finnes ej. 

Mätnoggrannhet 0,5 °C 

Lagringsutrymme 262 143 mätvärden. 

Antal ingångar för externa sensorer. 2 termoelement, 0 fuktsensorer. 

RTC Ja. 

Extern trigger Nej. 

Larmnivåer Ja. 

Trådlös dataöverföring Nej. 

Icke-flyktigt minne Ja. 

Pris 6860 SEK. 

Tabell 13. Efterfrågade funktioner om enhet 5 

https://www.systemtech.se/tctemp2000
https://www.madgetech.com/wp-content/uploads/2019/03/tctemp2000_ds.pdf
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3 Resultatsammanställning 

 

Tabell 14. Resultatsammanställning. 
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4 Slutsats  

TESTO 2-T3 och 176-T3 är från samma tillverkare och har därför liknande funktioner. 

De båda har liknande drift- och förvaringstemperatur samt kapsling. Trådlös 

dataöverföring som 2-T3 har är klart fördelaktigt, men följden av detta blir färre 

mätvärden som kan loggas på instrumentet. Dessutom är lagringsutrymmet antingen 

över- eller underdimensionerat utifrån den lagringsmängd som efterfrågas.  

 

Comet U0141 har ett begränsat mätområde från externa temperatursensorer. Minnet 

som finns i instrumentet är ett flyktigt minne. Detta är en nackdel då all samlade data 

försvinner när strömmen försvinner till loggern.  

 

Lutron MTM-380SD har egenskapen att kunna driva både från batteri samt via någon 

adapter som ger 9V DC. Vilket är en fördel då dess fristående drifttid är låg med 30 

minuter. Dessvärre är den kraftigt begränsad i och med att den interna elektroniken inte 

klarar av minusgrader. Kapslingen är också ett problem då det ofta är smuts i 

industrilokaler som måste kunna hanteras av mätinstrumentet. 

 

TC Temp 2000 har en bra funktionalitet som fyller alla krav som efterfrågas. Priset för 

denna är dock högt nog för att bli problematiskt vid inköp av flera mätinstrument.   

 

Möjligheten för extern triggning saknas på samtliga loggers, vilket är önskat i vårt fall. 

Olika larmnivåer via indikatorer av något slag finns endast i TESTO 2-T3 genom 

trådlös överföring.   

 

Slutsatsen som dras från denna undersökning är att priset på befintliga datalogger ökar 

proportionellt mot antalet externa termoelement som kan kopplas in till loggern. Samt 

att det i dagsläget inte finns någon logger som uppfyller alla krav som önskas. Detta ger 

en möjlighet till utveckling av en sådan enhet. 
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5 Diskussion 

I denna marknadsundersökning framgår det att variationen kring dataloggers som finns 

på den befintliga marknaden är relativt stor. Vilket kan utläsas i slutsatser är det många 

som uppfyller majoriteten av alla krav. ”TESTO 176 T3” klarar av flest krav, men detta 

till ett mycket högre pris än de resterande alternativen. Dessutom är den väldigt 

överdimensionerad ur många aspekter. Det finns absolut möjligheter för att tillverka en 

datalogger med 4 externa termoelement som kan logga data i 4 månader för ett billigare 

pris med alla önskade funktioner.  

 

Samtliga loggers saknar funktionen att via en extern trigger kunna logga värden på 

kommando. I kombination med det och att det saknas möjlighet till att logga både 

temperatur och fukt samtidigt ger en möjlighet på dagens marknad. Där dessa 

egenskaper hos loggers kan var önskvärda.  
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A.2 Modulkravspecifikation 

1 Systembeskrivning 

Detta system är enhet vars syfte är att logga mätdata från 2–4 externa termoelement 

simultant under flera månaders tid. Systemet ska bestå av hårdvara som förstärker och 

filtrerar signalen från de externa temperatursensorerna. Samt en mjukvara som via en 

mikrokontroller digitalt behandla signalen innan den loggas. 

 

Den digitala signalkonditioneringen kommer utföras av en parallellprocess från 

termoelementen. All data som sparas ska kunna återskapas korrekt och extraheras från 

minnet. Datapunkter kunna mätas upp via en extern trigger som kan användas av 

utomstående operatör av systemet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figur 3. Blockschema system. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Funktionskrav 

2.1 Temperaturloggning 

Temperaturdata ska kunna läsas in, kompenseras och loggas korrekt via en 

mikrokontroller. 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

Termoelement 

Filter & 

förstärkning 

ADC & 

Mikroprocessor 
Loggning 

Cold junction 

compensation 

Fuktsensor 

Extern 

trigger 
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3-11  Inläsning av temperatur från flertal externa 

termoelement. 

Skall Original 

3-12  Korrekta temperaturvärden ska avläsas. Skall Original 

3-13  Temperaturvärden ska loggas på ett externt minne.  Skall Original 

3-14  Systemet ska kunna vara i drift och logga värden under 

flera månader. 

Skall Original 

3-15  Loggern ska startas och stoppas fysiskt. Skall Original 

3-16  Loggade värden bör överföras via BT. Bör Original 

3-17  Systemet bör ha nätverksanslutning via Ethernet. Bör Original 

3-18  Värden bör kunna loggas på kommando via en extern 

trigger. 

Bör Reviderad 

3-19  Inläsning av fukt från externa sensorer. Skall Reviderad 

3-20  Förändring av temperaturintervall vid över- eller under-

skridning av satta temperaturmätvärden. 

Bör Reviderad 

Tabell 2. Funktionskrav för temperaturloggning. 
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3 Mjukvarukrav 

3.1 Firmware 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

4-1  FW konditionerar den uppmätta signalen. Skall Original 

4-2  FW skriver över data till externt minne. Skall Original 

4-3  FW skickar data via BT. Bör Original 

4-4  FW uppdatering via USB stöds. Bör Original 

4-5  Koden skriven enligt Motion Control FW standard. Skall Reviderad 

Tabell 3. Mjukvarukrav. 
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4 Elektriska krav 

4.1 Kontaktdon 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

5-1  Enheten har kontaktdon för anslutning av 

matning. 

Skall Original 

Tabell 4. Elektriska krav för kontaktdon. 

 

4.2 Indikatorer och manöverorgan 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

5-2  LED för av start eller stopp för loggning. Skall Original 

5-3  LED för matning till kortet. Bör Original 

5-4      LED för matning till MCU. Bör Original 

5-5  LED för trådlös överföring av signal. Bör Original 

5-6  LED för olika nivåer av temperaturnivåer Bör Reviderad 

5-7  Switch för på och avstängning av enhet. Skall Original 

5-8  LED för manuell trigger. Bör Reviderad 

5-9  Switch för extern triggning Bör Reviderad 

Tabell 5. Elektriska krav för indikatorer. 

 

4.3 Kablage 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

5-10  Skärmning av kablar som är utanför kapslingen. Bör Original 

Tabell 6. Elektriska krav för kablage. 

 

4.4 Mönsterkort (PCB) 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 
5-11  Kortet bör byggas på ett minimum av fyra lager för 

goda EMC-egenskaper. 

Bör Original 

Tabell 7. Elektriska krav för mönsterkort. 

 

4.5 Komponenter 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 
5-12  Alla komponenter är RoHS-godkända. Skall Lagkrav 

Tabell 8. Elektriska krav för komponenter. 
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5 Mekaniska krav 

Enheten är en prototyp för temperaturloggning från externa termoelement som ska 

användas inom industriella miljöer. Det är därför fördelaktigt om de fysiska 

störningarna på systemet kan minimeras mekaniskt. 

 

5.1 Kretskort 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

6-1  Kretskortet ska vara litet nog att enkelt kunna 

förflyttas runt i en verkstadsmiljö med tillhörande 

kapsling. 

Skall Reviderad 

6-2  Kortet tillverkas enligt Motion Control standard. Skall Original 

6-3  Förpackas och lagras så att korten skyddas mot 

ESD. 

Skall Original 

Tabell 9. Mekaniska krav för kretskort. 

 

5.2 Kapsling 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

6-4  Kapslingen har IP44-klassning eller högre. Bör Original 

6-5  Materialet för kapsling av enheten ska vara av 

plast. 

Skall Original 

Tabell 10. Mekaniska krav för kapsling. 

 

5.3 Etiketter 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

6-6  Det ska finnas en etikett på kretskortet där serie- 

och batchnummer framgår. 

Skall Original 

6-7  RoHS-etikett ska finnas som etikett. Skall Original 

6-8  Enhetsnamn ska finnas på kretskortet. Skall Original 

Tabell 11. Mekaniska krav för etiketter. 
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6 Kapacitetskrav 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

7-1  Upplösning 0,5 °C. Skall Original 

7-2  Logga data i 4 månaders tid. Bör Original 

7-3  Logga data var 15:e minut. Skall Original 

7-4  Svarstid hos systemet bör vara mindre än 1 

sekund 

Bör Original 

Tabell 12. Kapacitetskrav. 
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7 Miljökrav och testning 

7.1 Miljökrav 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

8-1  Industri-miljö Skall Original 

Tabell 13. Miljökrav. 

 

7.2 Testning 

Krav Beskrivning Enligt 

standard     

Ursprung 

8-2  Industri-miljötester N/A Original 

Tabell 14. Testningskrav. 

8 Tester 

Krav Beskrivning Typ Ursprung 

9-1  Testpunkter ska läggas in för ICT. Skall Original 

Tabell 15. Tester. 

9 Övriga krav 

Inga övriga krav är definierade. 
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10 Kravlista 

Avsnitt Krav Typ Källa Status Datum Godkänt av 

3.1 3–1 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–2 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–3 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–4 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–5 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–6 Bör Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–7 Bör Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

3.1 3–8 Bör Kundkrav Pågående  2022-04-

04 

 

3.1 3–9 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

04 

 

4.1 4–1 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

4.1 4–2 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

4.1 4–3 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

4.1 4–4 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

4.1 4–5 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-04-

04 

 

5.1 5–1 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.2 5–2 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.2 5–3 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.2 5–4 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.2 5–5 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 
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5.2 5–6 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-04-

04 

 

5.2 5–7 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.2 5–8 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-04-

04 

 

5.2 5–9 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-04-

04 

 

5.3 5–10 Bör Motion 

Control 

Pågående  2022-03-

28 

 

5.4 5–11 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

5.5 5–12 Skall Lagkrav Pågående 2022-03-

28 

 

6.1 6–1 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

6.1 6–2 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.1 6–3 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.2 6–4 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.2 6–5 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.2 6–6 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.3 6–7 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.3 6–8 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

6.3 6–9 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

7 7–1 Skall Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

7 7–2 Bör Kundkrav Pågående 2022-04-

08 

 

7 7–3 Skall Kundkrav Pågående 2022-03-

28 

 

7 7–4 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 
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8.1 8–1 Bör Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

8.2 8–2 - Motion 

Control 

Pågående  2022-03-

28 

 

9 9–1 Skall Motion 

Control 

Pågående 2022-03-

28 

 

Tabell 16. Kravlista. 
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A.3 Funktionsundersökning mikrokontroller 

1 Undersökta parametrar 

1.1 Följande parametrar har bedömts vara av vikt 

 Antal bitar 

 A/D-omvandling 

 Kommunikationsgränssnitt 

 Oscillator 

 Internt minne 

 Drifttemperatur 

 Matningsspänning 

 Antal I/O 

 Pris 

 

1.2 Beskrivning av parametrar och krav 

1.2.1 Antal bitar 

Antalet bitar som processorn kan hantera. Eftersom vi kommer att röra oss inom ett 

temperaturintervall som är ungefär 100 grader så får vi en upplösning på 0,39 grader per 

bit. 

På grund av att med en 8-bitars mikrokontroller har man 256 olika nivåer av den 

digitala signalen.  

 

 28 = 256 (1) 

 

 𝑈𝑝𝑝𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑀ä𝑡𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛
=

100 °𝐶

256 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟
= 0,39 °𝐶/𝑏𝑖𝑡  (2) 

 

1.2.2 A/D-omvandling 

Komponent som konverterar en uppmätt analog signal till en digital med en viss 

upplösning. Krav på 0,5°C ger oss utrymme för en omvandlare med 8-bitars upplösning 

som lägst. För att kunna omvandla antalet termoelement och fuktsensorer så behövs 8 

ingångar, samt 1 för en kompensationssensor som ska A/D-omvandlas. Den ska 

dessutom ha tillräckligt antal kanaler för att kunna hantera flertalet termoelement, samt 

fuktsensorer. 
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1.2.3 Kommunikationsgränssnitt 

Vilket inbyggt stöd som finns för olika kommunikationsprotokoll. Kontrollen behöver 

ha inbyggt stöd för de kommunikationsprotokoll som avses att användas. Vilka är: 

 Kommunikation med SD-kort (SD eller SPI). 

 Kommunikation med extern enhet via USB för konfiguration av enheten. 

 Kommunikationsprotokoll för eventuell felsökning av mikrokontrollern (UART 

eller USART).  

 

1.2.4 Oscillator 

Om det finns en inbyggd oscillator i mikrokontrollern eller om en extern måste 

inhandlas. 

 

1.2.5 Internt minne 

Program för hantering av data kommer behöva lagras i ROM-minnet i mikrokontrollern, 

kan antingen vara FLASH eller EEPROM. Dessutom behöver tillräckligt med RAM 

finnas för att kunna utföra realtidsberäkningar för CJC. 

 

1.2.6 Drifttemperatur 

Det temperaturområde mikrokontrollern fungerar vid, bör vara inom gränserna för 

industrilokaltemperaturer. 

 

1.2.7 Matningsspänning 

Vilken spänning som behövs för att mikrokontrollern ska kunna användas. 

 

1.2.8 Antal I/O 

Antalet I/O portar som mikrokontrollern har måste vara tillräckligt många för att kunna 

ansluta alla nödvändiga komponenter.  

Saker som ska anslutas till mikrokontrollern: 

 SD-kort 

 Lysdioder 

 Start/stopp-knappar 

 USB 

 Externa termoelement 

 Extra portar vid fel uppskattning av antal portar 

 

Antalet portar som behövs uppskattas vara: 
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Komponenter Antal I/O portar 

SD-kort 9 

A/D-omvandlare 4 

Lysdioder 4 

Start/stopp-knappar 2 

USB 4 

Temperatursensor för CJC 2 

Externa termoelement 4 

Externa fuktsensorer 4 

Extra portar vid felräkning av antal portar 10 

Tabell 2. Preliminärt antal I/O portar som behövs.  

 

Antalet portar som behöver användas är preliminärt: 43 

 

1.2.9 Pris 

Kostnaden för mikrokontrollern spelar naturligtvis in i valet.  

 

1 € 10,38 SEK 

1 $ 9,43 SEK 
Tabell 3. Valutakurs 
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2 Undersökning av mikrokontroller 

Motion Control har tidigare erfarenhet av mikrokontroller från Microchip Technology, 

därför kommer denna undersökning att utgå mestadels av alternativ från den 

tillverkaren. Utöver den tidigare erfarenheten och kunskapen som finns inom företaget 

så tillverkar Microchip Technology mikrokontrollers för många olika 

användningsområden. Vilket är önskvärt på grund av de specifika funktionerna detta 

dokument avser att undersöka.  

 

2.1 Enhet 1 - PIC16F19196T-I/PT 

PIC16F19196T-I/PT 

Typ av enhet Mikrokontroller 

Tillverkare Microchip Technology 

Återförsäljare Digikey.se 

Datablad Datablad för PIC17F66J50-I/PT 

Tabell 4. Grundläggande data om PIC16F19196T-I/PT. 

 

2.1.1 Enhet 1 - Efterfrågade funktioner 

PIC16F19196T-I/PT 

Antal bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 45 kanaler, 12-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C 

Oscillator  Intern, 32 MH 

Internt minne RAM 2 kB. 

Internt minne ROM 64 kB FLASH och 256 B EEPROM 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 2,3–5,5 V 

Antal I/O 59 

Pris 28 SEK 
Tabell 5. Efterfrågade funktioner om PIC16F19196T-I/PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digikey.se/sv/products/detail/microchip-technology/PIC16F19196T-I-PT/7203713
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC16(L)F19195-6-7-Full-Featured-64-Pin-Microcontroller-Data-Sheet-40001873E.pdf
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2.2 Enhet 2 - PIC18F65J50-I/PT 

PIC18F65J50-I/PT 

Typ av enhet Mikrokontroller 

Tillverkare Microchip Technology 

Återförsäljare Mouser.se 

Datablad Datablad för PIC18F65J50-I/PT 

Tabell 6. Grundläggande data om PIC18F65J50-I/PT. 

 

2.2.1 Enhet 2 - Efterfrågade funktioner 

PIC18F65J50-I/PT 

Antalet bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 8 kanaler, 10-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C och USB 

Oscillator  Intern, 48 MHz 

Internt minne (RAM) 3,8 kB 

Internt minne (ROM) 32 kB FLASH 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 2–3,6 V 

Antal I/O 49 

Pris 43 SEK 
Tabell 7. Efterfrågade funktioner om PIC18F65J50-I/PT.  

  

https://www.mouser.se/ProductDetail/Microchip-Technology/PIC18F65J50-I-PT?qs=V%2FyyTCAHA4BKTx%252BM0uHrsQ%3D%3D
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39775c.pdf
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2.3 Enhet 3 - PIC16F15385-I/MV 

PIC16F15385-I/MV 

Typ av enhet Mikrokontroller 

Tillverkare Microchip Technology 

Återförsäljare Arrow.com 

Datablad Datablad för PIC16F15385-I/MV 

Tabell 8. Grundläggande data om PIC16F15385-I/MV. 

 

2.3.1 Enhet 3 - Efterfrågade funktioner  

PIC16F15385-I/MV 

Antalet bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 43 kanaler, 10-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C 

Oscillator  Intern, 32MHz 

Internt minne (RAM) 1 kB 

Internt minne (ROM) 14 kB FLASH 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 2,3–5,5 V 

Antal I/O 44 

Pris 13 SEK 
Tabell 9. Efterfrågade funktioner om PIC16F15385-I/MV.  

  

https://www.arrow.com/en/products/pic16f15385-imv/microchip-technology
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC16-L-F15356-75-76-85-86-Microcontroller-Data-Sheet-40001866D.pdf
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2.4 Enhet 4 - CY8C24794-24LQXIKG 

CY8C24794-24LQXIKG 
Typ av enhet Mikrokontroller 

Tillverkare Cypress Semiconductor Corp 

Återförsäljare Octopart.com 

Datablad CY8C24794-24LQXIKG 
Tabell 10. Grundläggande data om PIC18LF66K40T-I/MR.  

 

2.4.1 Enhet 4 - Efterfrågade funktioner 

CY8C24794-24LQXIKG 

Antalet bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 48 kanaler, 14-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C och USB 

Oscillator  Intern, 24 MHz 

Internt minne (RAM) 1 kB 

Internt minne (ROM) 16 kB FLASH 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 3–5,25 V 

Antal I/O 50 

Pris 13 SEK 
Tabell 11. Efterfrågade funktioner om PIC18LF66K40T-I/MR.  

 

  

https://octopart.com/cy8c24794-24ltxi-cypress+semiconductor-12433666?gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb3F7MaSfp9z02ZQvgQNPhB3gEfwRUtuIfuYYGRaHq70XqG8WQjo7oIaArC1EALw_wcB
https://octopart.com/datasheet/cy8c24794-24ltxi-cypress+semiconductor-12433666
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2.5 Enhet 5 – PIC18F65J94T-I/MR 

CY8C24794-24LQXIKG 
Typ av enhet Mikrokontroller 

Tillverkare Microchip Technology 

Återförsäljare Digikey.se 

Datablad Datablad för PIC18F65J94T-I/PT 
Tabell 10. Grundläggande data om PIC18F65J94T-I/MR.  

 

2.5.1 Enhet 5 - Efterfrågade funktioner 

CY8C24794-24LQXIKG 

Antalet bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 16 kanaler, 10-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C och USB 

Oscillator  Intern, 64 MHz 

Internt minne (RAM) 4 kB 

Internt minne (ROM) 32 kB FLASH 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 2–3,6 V 

Antal I/O 52 

Pris 36 SEK 
Tabell 11. Efterfrågade funktioner om PIC18F65J94T-I/MR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digikey.se/en/products/detail/microchip-technology/PIC18F65J94T-I-PT/3872475
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30000575C.pdf
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3 Resultatsammanställning 

Parameter PIC18F66J5

0-I/PT 

PIC18F65J5

0-I/PT 

PIC16F1538

5-I/MV   

CY8C24794

-24LQXIKG 

PIC18F65J9

4T-I/MR 

Tillverkare Microchip Microchip Microchip Cypress 

Semiconduct

or Corp 

Microchip 

Antal bitar 8 8 8 8 8 

Antal I/O 59 49 44 50 52 

Klockfrekvens 

(MHz)  
32 48 32 24 64 

SPI Ja Ja Ja Ja Ja 

I2C Ja Ja Ja Ja Ja 

USB Nej Ja Nej Ja Ja 

UART/USART Ja Ja Ja Ja Ja 

Minne ROM 

FLASH (kB) 
28  32 14 16 32 

Minne ROM 

EEPROM (kB) 
0,256 - - - - 

Minne RAM 

(kB) 
2 3,8 1 1 4 

Drifttemperatur -40–85 °C -40–85 °C -40–85 °C -40–85 °C -40–85 °C 

Spänningskrav 1,3–5,5V 2–3.6V 2,3–5,5V 3–5,25V 2–3,6V 

Kapsling 64-TQFP 64-TQFP 28-UFQFN 56-UFQFN 64-TQFP 

Pris [SEK]  28 43 13 50 36 
Tabell 12. Resultatsammanställning.  
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4 Slutsats 

Enheterna från Microchip Technology liknar varandra i många aspekter. Där de har 

liknande egenskaper utom när det kommer till det interna minnet (ROM). Där det finns 

både EEPROM för 18F66J50-modellen som kan användas för instruktioner och 

uppstartsprogram i mikrokontrollen. Man kan se att priset stiger i takt med att 

minneskapaciteten ökar för alla mikrokontroller.  

 

Frekvensen på de interna klockorna som sitter på alla dessa enheter är snarlika och 

spelar inte en stor roll med tanke på att vi inte har höga krav på att logga värden snabbt.  

CY8C24794-24LQXIKG har en frekvens på 24 MHz vilket absolut är tillräckligt för att 

logga värden var 15:e minut utan att behöva någon parallellfunktionalitet.   

 

PIC18F65J50-I/PT, PIC18F65J94T-I/MR och CY8C24794-24LQXIKG har 

anslutningsstöd för USB. Detta är en klar fördel då det är via USB som mjukvaran 

kommer att överföras till mikrokontrollen. De andra mikrokontrollerna som inte har 

denna anslutning behöver en extern USB-modul för att kunna användas för 

mjukvaruöverföring. 

 

Därför tas beslutet att PIC18F65J94T-I/MR är den bäst lämpade mikrokontrollen för 

detta projekt. 
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5 Diskussion 

I denna undersökning låg den mesta fokusen på enheter från företaget Microchip 

Technology. På grund av erfarenheten som finns på företaget Motion Control från 

tidigare projekt där denna typ av mikrokontroller har använts. Vilket också spelar roll på 

grund av den korta tidsperiod som detta projekt skall utföras under. Detta leder till att de 

mikrokontrollerna som uppfyller de krav som ställts kommer likna varandra väldigt 

mycket.  

 

Strategin som lagts på att strikt undersöka enheter specifikt från Microchip kan ha lett 

till att andra alternativ har undgått denna undersökning. Med det sagt så väger den 

generella kunskapen och erfarenheten av denna typ av mikrokontroller upp för 

skillnader i funktionalitet från andra typer av mikrokontroller som marginellt har fler 

egenskaper eller är billigare. 

 

Vikten av att minimera antalet externa moduler för användning av mikrokontrollern 

spelar stor roll då färre olika komponenter som ska användas leder oftast till ett mindre 

komplext system. Därför är slutsatsen av denna undersökning att PIC18F65J94T-I/MR 

är den mikrokontroller som väljs ut som den mest lämpliga. Då den uppfyller de krav 

som är viktiga för att relativt enkelt kunna programmera och tillverka det tänkta 

loggningssystemet. 
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A.4 Funktionsundersökning Instrumentförstärkare 

Undersökta funktioner 

1.1 Viktiga parametrar 

 Antal förstärkare i IC 

 Förstärkning 

 CMRR 

 Input offset 

 Matningsspänning 

 Arbetstemperatur 

 Förvaringstemperatur 

 Typ av output  

 Integrerat filter 

 Integrerad CJC 

 Pris  

 

1.2 Beskrivning av viktiga parametrar 

Nedan följer en kort beskrivning av varje parameter som har undersökts.  

 

1.2.1 Antal förstärkare 

Antalet förstärkare som finns i IC är viktigt eftersom om priset är högt för en förstärkare 

så kan det vara effektivt att ha flera kretsar för att spara plats på mönsterkortet i ett 

senare skede. 

 

1.2.2 Förstärkning 

Signalen som kommer mätas upp från termoelementet kommer vara väldigt liten och 

måste förstärkas upp till en tillräckligt hög spänningsnivå så att den inbygga AD-

omvandlaren i mikrokontrollern ska använda så mycket av sitt intervall som möjligt. 

 

1.2.3 CMRR 

Så hög CMRR som möjligt önskas då detta innebär att störningar inte kommer att 

förstärkas. 
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1.2.4 Input offset 

Eftersom spänningarna är så låga så kommer en potentiell offset att spela stor roll för 

vad som mäts upp. Vid temperaturen 85 °C så kommer potentialskillnaden mellan de 

två metallerna i ett termoelement av typ k att vara:  

 

41µ𝑉/°C · 85 °C = 3,485 mV (2) 

  

Eftersom koefficienten för termoelement av typ k är 41µ𝑉/°C. Kommer ett offsetfel på 

några mikrovolt att påverka tillräckligt mycket för att mäta upp fel temperatur [4]. 

 

1.2.5 Matningsspänning 

Matningsspänningen som används kommer spela roll då det oftast är spänningsnivån på 

matningen till förstärkare som sätter dess max- och min-värden för utsignalen. 

 

1.2.6 Arbetstemperatur 

Vilken temperatur kretsen kan fungera vid, på grund av att denna logger ska vara 

placerad i en industrimiljö så spelar det en stor roll vid valet av komponent. 

 

1.2.7 Förvaringstemperatur 

Temperaturen komponenten klarar av att lagras i utan att den kan skadas. 

 

1.2.8 Typ av output 

Det finns olika typer av output för instrumentförstärkare, dessa är: 

 

 Single-ended, detta innebär att utsignalen kommer från en ledare och potentialen 

jämförs med jord för att mäta utspänningen. 

 Differential, två ledare går ut ur förstärkaren och spänningen är 

potentialskillnaden mellan dessa två. 

 Rail-to-Rail, de flesta förstärkare kan inte förstärka hela vägen upp till 

matningsspänningen. Rail-to-Rail innebär att förstärkaren klarar av att förstärka 

signalen i princip hela vägen upp till matningsspänningen. 

 

1.2.9 Integrerat filter 

Signalen vi ska hantera är DC, som med andra ord har frekvensen 0 Hz. Därför är det 

fördelaktigt om det finns ett integrerat lågpassfilter i komponenten. 
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1.2.10 Pris 

Kostnaden för Instrumentförstärkaren spelar naturligtvis in i valet.  

 

1 € 10,31 SEK 

1 $ 9,46 SEK 
Tabell 2. Valutakurs 
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2 Instrumentförstärkare 

2.1 Enhet 1 - CS3003-FS 

CS3003-FS 

Typ av enhet Instrumentförstärkare 

Tillverkare Cirrus Logic Inc 

Återförsäljare Digikey.se 

Datablad Datablad för CS3003-FS 

Tabell 3. Grundläggande data om CS3003-FS. 

 

2.1.1 Enhet 1 - Efterfrågade funktioner 

CS3003-FS 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning 150 dB 

CMRR 120 dB 

Input offset  2 µV 

Matningsspänning 2,7 – 5,5 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -65 – 150°C 

Typ av output Rail-to-Rail 

Integrerat filter Nej 

Integrerad CJC Nej 

Felmarginal av temperatur - 

Pris 11 SEK 

Leveranstid 10 dagar 

Tabell 4. Efterfrågade funktioner om CS3003-FS. 

  

https://www.digikey.se/en/products/detail/cirrus-logic-inc/CS3003-FS/11511280
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cirrus%20Logic%20PDFs/CS3003.pdf
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2.2 Enhet 2 - LMP8358MA 

LMP8358MA 

Typ av enhet Instrumentförstärkare 

Tillverkare National instruments 

Återförsäljare Mouser.se 

Datablad Datablad för CS3003-FS 

Tabell 3. Grundläggande data om LMP8358MA/NOPB. 

 

2.2.1 Enhet 2 - Efterfrågade funktioner 

LMP8358MA 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning 1000 gånger, 60 dB 

CMRR ≤ 110 dB 

Input offset  0,9 µV 

Matningsspänning 2,7 – 5,5 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -65 – 150°C 

Typ av output Rail-to-Rail 

Integrerat filter Nej 

Intregrerad CJC Nej 

Felmarginal av temperatur - 

Pris 38 SEK 

Leveranstid Skickas omedelbart 

Tabell 4. Efterfrågade funktioner om LMP8358MA/NOPB. 

  

https://www.mouser.se/ProductDetail/Texas-Instruments/LMP8358MA-NOPB?qs=7lkVKPoqpbbqz9c5sIDVOg%3D%3D
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cirrus%20Logic%20PDFs/CS3003.pdf
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2.3 Enhet 3 - MAX4209HAUA+ 

MAX4209HAUA+ 

Typ av enhet Instrumentförstärkare 

Tillverkare Analog Devices Inc 

Återförsäljare Digikey.se 

Datablad Datablad för CS3003-FS 

Tabell 3. Grundläggande data om MAX4209HAUA+. 

 

2.3.1 Enhet 3 - Efterfrågade funktioner 

MAX4209HAUA+ 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning Upp till 1000 gånger, 60 dB 

CMRR 135 dB 

Input offset  3 µV 

Matningsspänning 2,85 – 5,5 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -55 – 125 °C 

Typ av output Rail-to-Rail 

Integrerat filter Nej 

Integrerad CJC Nej 

Felmarginal av temperatur - 

Pris 39 SEK 

Leveranstid Skickas omedelbart 

Tabell 4. Efterfrågade funktioner om MAX4209HAUA+. 

 

  

https://www.digikey.se/en/products/detail/cirrus-logic-inc/CS3003-FS/11511280
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cirrus%20Logic%20PDFs/CS3003.pdf
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2.4 Enhet 4 – AD8496ARMZ 

AD9496ARMZ 

Typ av enhet Instrumentförstärkare 

Tillverkare Analog Devices Inc 

Återförsäljare Conrad.com 

Datablad Datablad för AD8496ARMZ 

Tabell 3. Grundläggande data om AD8496ARMZ 

 

2.4.1 Enhet 4 - Efterfrågade funktioner 

MAX4209HAUA+ 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning 5 mV/°C 

CMRR 0.1 V/°C 

Input offset  - 

Matningsspänning 2,7 – 36 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -65 – 150 °C 

Typ av output Rail-to-Rail 

Integrerat filter Nej 

Integrerad CJC Ja 

Felmarginal av temperatur 2 °C 

Pris 67 SEK 

Leveranstid 4 månader 

Tabell 10. Efterfrågade funktioner om AD8496ARMZ. 
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2.5 Enhet 5 – AD595 

AD9496ARMZ 

Typ av enhet Instrumentförstärkare 

Tillverkare Analog Devices Inc 

Återförsäljare Digikey.se 

Datablad Datablad för AD595 

Tabell 11. Grundläggande data om AD8496ARMZ 

 

2.5.1 Enhet 5 - Efterfrågade funktioner 

MAX4209HAUA+ 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning 10 mV/°C 

CMRR 10 mV/V 

Input offset  - 

Matningsspänning 5 – 15 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -55 – 125 °C 

Typ av output Single ended 

Integrerat filter Nej 

Integrerad CJC Ja 

Felmarginal av temperatur 3 °C 

Pris 211 SEK 

Leveranstid Skickas omedelbart 

Tabell 12. Efterfrågade funktioner om AD 595. 
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3 Resultatsammanställning 

 

Instrumentf

örstärkare 

CS3003-FS LMP8358

MA 

INA2328U

A 

AD8496A

RMZ 

AD595 

Antal 

förstärkare 

1 1 2 1 1 

Förstärkning 150 dB 1000, 60 dB 60 dB  5 mV/°C 10 mV//°C 

CMMR 120 dB ≤ 110 dB 110 dB 0.1 °C/V 10 mV/V 

Input offset 2 µV 0.9 µV 10 µV - - 

Matninsspän

ning 

2.7 – 5.5 V 2.7 – 5.5 V 2.25 –18 V 2.7 – 36 V 5 – 15 V 

Arbetstemper

atur 

-40 – 125 °C -40 – 125 °C -40 – 85 °C -40 – 125 °C -55 – 125 °C 

Förvaringste

mperatur 

-65 – 150 °C -65 – 150 °C -55 – 150 °C -65 – 150 °C -55 – 125 °C 

Typ av 

output 

Rail-to-Rail Rail-to-Rail Single-ended Rail-to-Rail Single-ended 

Integrerat 

filter 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Integrerad 

CJC 

Nej  Nej Nej Ja  Ja 

Felmarginal 

av temperatur 

- - - 2 °C 3 °C 

Pris 11 SEK  38 SEK 139 SEK  67 SEK  211 SEK 

Leveranstid 10 dagar Skickas 

omedelbart 

Skickas 

omedelbart 

4 månader Skickas 

omedelbart 
Tabell 13. Resultatsammanställning. 
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4 Slutsats 

De två första instrumenförstärkarna CS3003-FS och LMP8359MA är förstärkare som 

ednast kan användas för att förstärka en differentialsignal. De saknar inre kretsar för 

CJC, som då måste hanteras externt. Utöver det så har dessa två tillräckligt hög 

förstärkning för att förstärka signalen från termoelementen till den önskade 

spänningsnivån. 

 

De har dessutom tillräckligt hög CMMR för att hantera signalerna och inte påverkas av 

externa störningar. Offset marginalen in på de båda är under 2 µV/°C. Samtliga 

undersökta kretsar behöver ett lågpassfilter innan ingångarna för att minimera 

störningarna på insignalen. 

 

INA2128UA är den enda som har två instrumentförstärkare in om samma kapsling. På 

grund av den egenskapen kan platsen som förstärkaren tar på det eventuella kretskortet 

minskas. Den fyller dessutom resterande krav på förstärkning och CMMR. Priset på 

denna krets är hög, vilket måste tas i åtanke för vid beslut. 

 

De två sista AD8496ARMZ och AD595 har inbyggda kretsar för hantering av CJC. 

Dessutom så är de fabrikskalibrerade för just mätning från termoelement. Priset av 

dessa två stiger fort på grund av de extra egenskaperna som dessa kretsar innehåller. 
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5 Diskussion 

Alla dessa instrumentförstärkare kan användas för signalförstärkning av termoelement. 

Men på grund av tidsramen som detta projekt ska utföras under så är det klart 

fördelaktigt att välja en enhet med integrerad CJC. På grund av att de kommer 

fabrikskalibrerade och att man slipper köpa extra IC som ska hantera denna 

kompensering. På grund av att man avnänder sig av fler komponenter så kommer fler 

småfel som finns i komponenterna att adderas. Detta kan självklart kalibreras en viss 

mån. Men tidsramen tilåter inte en lång kalibreringstid i detta projekt. Så vid en 

eventuell förbätting av detta projekt kan det vara fördelaktigt att välja en utan inbyggd 

CJC. 

 

De enheter som inte har inbyggd CJC är väldigt fördelaktiga gällande priset. 

Parametrarna som de har är absolut tillräckliga för hanteringen av de signalerna som ska 

behandlas. Men som sagt så är tidsramen för detta projekt så liten att med leveranstid 

och kalibrering inräknat är det bästas alternativet att välja någon av en enheterna med så 

mycket egenskaper som möjligt. Därför utifrån denna undersökning anses 

AD8496ARMZ vara det bästa alternativet. 

 

På grund av det situationen som vi befinner oss i gällande halvledarbrist, finns inte den 

önskade instrumentförstärkaren att bestäla inom tidsramen för detta projekt. Därför tas 

beslutet att välja AD595, som kostar mer men är den enda komponenten som går att få 

tag på under projektets avsatta tid. 
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A.5 Elektronikdesignspecifikation 

1 Inledning 

Detta dokument är en designspecifikation över den hårdvara som ska ligga till grund för 

utveckling- och konstruktion av en temperaturlogger.  

 

1.1 Bakgrund 

I modern industri är loggning av temperatur en relevant storhet att analysera vid 

felsökning. Dessa temperaturer kan variera kraftigt i både temperatur- och tidsintervall, 

vilket medför ett behov av konfigurerbara och enkla mätinstrument. Där de klarar av att 

både utstå miljön de verkar i samt att vara flexibla nog att kunna anpassas till olika 

situationer. 

 

Vanligast önskas dessutom temperaturen att loggas på flera olika mätställen för en 

korrekt felsökning. I och med det blir priset på mätinstrumentet en parameter som spelar 

roll, och förmågan att kunna logga flera externa temperatursensorer samtidigt. 

Möjligheten till fristående/batteridriven loggare som gör det enklare att flytta runt och 

mäta på olika ställen är också fördelaktigt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna specifikation är att beskriva hur enheten för temperaturloggnings 

hårdvara fungera samt komponentval. Denna specifikation kommer att ligga som grund 

för utveckling och konstruktion av enheten.  

 

1.3 Grovskiss av systemet 

Detta system är enhet vars syfte är att logga mätdata från 2–4 externa termoelement 

samt lika många fuktsensorer simultant under flera månaders tid. Systemet ska bestå av 

hårdvara som förstärker och filtrerar signalen från de externa temperatursensorerna. 

Samt en mjukvara som via en mikrokontroll digitalt behandla signalen innan den 

loggas. Den digitala signalkonditioneringen kommer utföras av en parallellprocess från 

termoelementen. All data som sparas ska kunna återskapas korrekt och extraheras från 

minnet. Datapunkter kunna mätas upp via en extern trigger som kan användas av 

utomstående operatör av systemet. 
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Figur 4. Grovskiss av systemet. 

  

1.4 Definitioner 

Begrepp/förkortning Beskrivning 

BT Bluetooth, standard för trådlös kommunikation. 

EMI Electromagnetic Imunity, Elektromagnetisk immunitet 

I2C Standard för seriell dataöverföring. 

I/O 
Input/Output, ett pinnben som kan ta emot eller skicka 

signaler. 

LED Light-emitting diode, lysdiod. 

MCU Microcontroller unit, mikroprocessor 

RAM 

Random Access Memory, Ett typ av minne där varje 

minnescell kan läsas eller skrivas till direkt utan att 

behöva läsa igenom andra delar av minnet.  

ROM 

Read Only Memory, Ett minne som det endast går att läsa 

ifrån. Används oftast för att lagra programvara avsedd att 

styra hårdvaran.  

SPI Standard för seriell dataöverföring. 

UART Standard för seriell dataöverföring. 

USB 
Universal Serial Bus, en standard för seriell 

dataöverföring. 
Tabell 1. Definitioner. 

 

1.5 Relaterade dokument  

Nedan listas de dokument som denna elektronikdesignspecifikation har byggts på.  

 

 MCAIW_TMP1-2601 – Funktionsundersökning av mikrokontroller 

 MCAIW_TMP1-2602 – Funktionsundersökning av instrumentförstärkare 
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2 Funktionsbeskrivning 

Nedan följer en övergripande beskrivning av den funktionalitet som ska implementeras.  

 

2.1 Temperaturloggerns funktioner 

De efterfrågade funktionerna till enheten för temperaturloggning är följande.  

 

Ska: 

 Läsa in temperatur från flertalet externa termoelement och fuktsensorer. 

 Kompensera för mätfel och logga korrekta temperaturer och luftfuktigheter. 

 Logga dessa uppmätta värden på ett externt minne. 

 Klara av att vara i drift under flera månaders tid. 

 Loggfunktionen startas och stoppas via en fysisk knapp. 

 

Bör:  

 Överföra loggade värden via BT. 

 Ha en nätverksanslutning via ethernet. 

 Logga värden på kommando via en extern trigger. 

 Förändring av temperaturintervall vid över- eller underskridning av satta 

temperatur och fuktintervall. 

 

Önskemål:  

 Inga tillagda.  
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2.2 Hårdvara 

Figur 2 visar en övergripande design över temperaturloggerns hårdvara.  

 

 
Figur 5. Blockschema hårdvara. 

 

Hårdvaran kommer att bestå av ett antal huvudkomponenter. Dessa är en 

mikroprocessor, fyra instrumentförstärkare en SD-kortmodul.  

 

Mikrokontrollern ska ta emot signaler från fyra termoelement och fyra fuktsensorer 

simultant. Dessa signaler ska filtreras och förstärkas innan mikrokontrollern läser in 

signalerna för att vidare skrivas över till ett externt SD-kort. 

 

Programmeringen av kontrollern kommer att ske via USB kontakten.  
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3 Komponentval 

Följande kapitel redovisar valet av de komponenter som uppfyller alla dom krav som 

ställs på hårdvaran. 

 

3.1 Mikrokontroller 

En funktionsunderökning gjordes för att bestämma vilken mikrokontroller som är bäst 

lämpad för denna enhet, se dokument MCAIW_TMP1-2601.  

 

Mikrokontrollern som valdes med underlag från funktionsundersökningen är 

PIC18FJ94T-I/PT. De kritiska parametrarna för valet av denna komponent är antalet 

kanaler som den inbyggda AD-omvandlaren har, samt antalet I/O portar. Utöver de 

parametrarna är de flesta mikrokontroller som tillverkas idag överdimensionerade för 

den hastighet och minne som krävs för uppgiften som ska utföras.  

 

3.1.1 Sammanställning mikroprocessor 

PIC18F65J94T-I/PT 

Tillverkare Microchip Technology 

Antalet bitar 8-bitar 

A/D-omvandling Inbyggd med 16 kanaler, 10-bit 

Kommunikationsgränssnitt  UART/USART, SPI, I2C och USB 

Oscillator  Intern, 64 MHz 

RAM 4 kB 

ROM 32 kB FLASH 

Drifttemperatur -40–85 °C 

Matningsspänning 2–3,6 V 

Antal I/O 52 

Datablad Datablad för PIC18F65J94T-I/PT 

Pris 36 SEK 
Tabell 2. Efterfrågade funktioner om PIC18F65J94T-I/PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30000575C.pdf
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3.2 Instrumentförstärkare 

En funktionsundersökning genomfördes i syfte att hitta en instrumentförstärkare som 

uppfyller de krav som ställs inom detta projekt, se dokument MCAIW_TMP1-2602. 

 

Undersökningen som genomfördes ledde till att den bäst lämpade 

instrumentförstärkaren för detta projekt med avsikt på både egenskaper hos enheten 

samt tidsramen för projektet är AD8496ARMZ. Vilket är en instrumentförstärkare som 

är framtagen specifikt för signaler från termoelement från Analog Devices Inc. Denna 

enhet innehåller en CJC och kommer fabrikskalibrerad. Detta är en väldigt viktig 

egenskap då tiden som kalibreringen skulle ta inte hinns med i det avsatta tidsintervallet 

för projektet. 

 

3.2.1 Sammanställning instrumentförstärkare 

AD8496ARMZ 

Tillverkare Analog Devices Inc 

Antal förstärkare 1 

Förstärkning 5 mV/°C 

CMRR 0,1 °C/V 

Input offset  - 

Matningsspänning 2,7 – 36 V 

Arbetstemperatur -40 – 125 °C 

Förvaringstemperatur -65 – 150 °C 

Typ av output Rail-to-Rail 

Integrerat filter Nej 

Integrerad CJC Ja 

Felmarginal av temperatur 2 °C 

Pris 67 SEK 

Datablad Datablad för AD8496ARMZ 
Tabell 3. Grundläggande data om AD8496ARMZ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8494_8495_8496_8497.pdf
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3.3 Kontaktdon och konverterare 

 

3.3.1 USB-Kontakt  

Mikrokontrollern som valdes har stöd för USB-kommunikation, så det enda som behövs 

för att använda det USB är en kontaktdon. Dessutom så ska USB endast användas för 

överföring av firmware. Därför ställs det inga krav på hastighet på dataöverföring i 

kontakten. En USB-B 2.0 kontakt valdes för att den ansågs vara tillräckligt snabb och 

mer robust än mikro USB kontakter. Den valda komponenten tillverkas av TE 

Connectivity och är en horisontelmonterad komponent, som klarar av att operera i den 

valda temperaturintervallet.  

 

Den valda produkten är TE Connectivity 292394–1. 

 

 
Figur 6. TE Connectivity 292304–1 kontaktdon 

 

 

3.3.2 Kontaktdon 

För att ta in matningsspänning till mönsterkortet så behövs ett kontaktdon som klarar av 

att hantera 24V. På Motion Control så finns skruvplinten Phoenix contact MKDSN 2.5 i 

lager. Denna klarar av upp till 400V och 24A, så dess egenskaper räcker till för 

användningen i detta projekt. 

 

 
Figur 4. Phoenix contact MKDSN 2.5 
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3.3.3 SD-kort 

På grund av att den valda mikrokontrollern är kompatibel med SD-kort så behövs bara 

ett kontaktdon för att kunna logga data till det externa minnet. Kontaktdonet med 

modell 693061010911 från Wurth Elektronik kan dra 500mA, vilket är mer än 

tillräckligt för användningen av ett SD-kort.   

 

Den kontakt som valdes var 693061010911 som tillverkas av Wurth Elektronik.  

 
Figur 5. Molex 503500-0993 kontaktdon 

 

3.3.4 Buck-konverterare 

För att kunna erhålla korrekt matningspänning till småelektroniken krävs en 

konvertering av 24V signalen till 5V och vidare till 3,6V till mikrokontrollern. För 

uppnå detta valdes buck konverterare som klarar av att ta in rätt spänningsnivå och 

konvertera ner den till 5V. komponenten som valdes är MAX1776EUA-T, som är en 

spänningsregulator från tillverkaren Maxim Integrated.  

 

 
Figur 6. Buck-konverterare, MAX1776EUA-T 
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