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Förord
Med denna rapport vill projektgruppen redogöra för det arbete som gruppen har utfört inom
projektet, och de slutsatser som genomförandet av projektet har lett till. Ett särskilt tack skall
ges till gruppens handledare Jacinto Sa för ett utmärkt ledarskap, samt Mats Ekberg för den
vägledning som hjälpt projektet framåt när olika hinder presenterat sig. Vi vill även tacka
Företaget Peafowl Plasmonics lät oss jobba med detta projekt i samarbete med dem.

Uppsala i Juni 2022

Anton Blaho Mildton, Eric Juhlin, Hampus Englund
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Abstract

In this report you get to read about the goals, problems and end result, how the group took on
the different areas and what boundaries we had. You will get an understanding of our
background and what research we had to do.Furthermore the implementation of Artificial
Intelligence combined with the optical spectrum and what obstacles we faced during the
project. Finally you will read about our results, the improvement points we had on the project
and what we would have done differently if we redid the project. How we succeeded in
transforming the script and what could have been done to finish the AI.

The group has worked together with Uppsala University and Peafowl Plasmonics to
transform, optimize and implement Artificial Intelligence to regulate a pump to a microfluidic
reactor. The microfluidic reactor is automated by a genetic algorithm which is the core of the
project. The main goals of the project was to transform the code from 32-bit to 64-bit, fit the
optical spectrum and implement AI to the GA. To reach the goals the project was divided into
different stages; data collection, implementation, verification and presentation. The
implementation started with the transformation which was successful when all the correct
files were given, and the code could run in 64-bit in the laboratory in Ångström. Furthermore,
when the TOOLBOX for the optical spectrum in MATLAB were working for both spherical
and nonspherical particles, this part of the project was concluded. The last part about the AI
implementation was not successful due to time and problems with lack of knowledge about
the subject of AI. However, a conclusion could be drawn about the optimal way to implement
the AI to the GA, where the strategy was to first run the GA to collect data, and then run the
GA and artificial Neural Network in parallel.
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Nomenklatur

Terminologi
Term Förklaring

Dynamic light scattering En apparat som kan mäta storleksfördelningen av små partiklar
i suspensioner eller lösningar

Dielektrisk konstant Förhållandet mellan den elektriska permeabiliteten av
materialet i relation till den elektriska permeabiliteten i fria
rymden

Recept I denna rapport syftar detta på inparametrarna till pumparna
som kontrollerar reaktorn

Bibliotek En samling funktioner

Gaussisk funktion En exponentiell kurva  som kan användas till anpassning av
data

Förkortningar och Akronymer

Förkortning Förklaring

DLS Dynamic light scattering

NPS Nanoparticles

MATLAB Matrix Laboratory

AI Artificiell intelligens

GA Genetic algorithm

ANN Artificial Neural Network

DLL Dynamic-link library

nm Nanometer
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1. Inledning

1.1 Syfte
Syftet för projektgruppen är att med hjälp av de kunskaper som projektgruppen har, göra om
och optimera en MATLAB kod för att reglera pumpflödet i en microfluidic reactor. Detta för
att förenkla för Peafowl Plasmonic att genomföra sin forskning, men även spara in på pengar,
då ett lyckat projekt skulle kunna leda till att företaget sparar en hel del tid då exempelvis AI
skulle kunna utföra en del av jobbet som de annars manuellt skulle vara tvungna att ta fram.
Ytterligare ett syfte är att gruppen skall lära sig hur ett projekt struktureras upp och genomförs
för att få en bättre insyn på hur det går till i arbetslivet.

1.2  Mål
Delprojektets mål var att göra om och optimera en MATLAB kod. Mer specifikt var det att
transformera koden från att köra i 32-bit till 64-bit, ta bort DLS från koden, en anpassning till
de optiska spektrumet med hjälp av peak fitting och Mie-teori, samt göra en allmän rensning
av koden av saker som inte behövs. Implementering av AI till systemet är även ett mål, där de
recept som algoritmen får som indata, skall kunna leda till att ett standardiserat recept som får
fram ett förväntat optiskt spektrum för givna data in. Efter varje delmål skall koden testas så
att den fortfarande fungerade på ett korrekt sätt innan arbetet med nästa delmål påbörjas.

1.3  Avgränsningar
De avgränsningar som gjordes i projektet var framförallt att inte lägga för mycket tid på de
kemiska aspekterna, alltså hur själva microfluidic reactor fungerade utan snarare lägga tid på
hur koden fungerar och körs. En annan avgränsning var att inte rensa och optimera koden för
länge för att kunna komma vidare och utveckla nästa moment. Sista avgränsningen var att
avsluta projektet och delmålen i tid för att hinna skriva ihop rapporten inför deadline.

1.4  Bakgrund
Kemi och elektronik i det moderna samhället blir allt mer viktigt. Vikten av att hitta fler
effektiva lösningar på energiförsörjningen i världen är nödvändigt[1]. En teknik som är
väldigt relevant just nu är utvecklingen av solceller för att nyttja den energin som solen ger
direkt. Däremot finns det fortfarande mycket kvar att göra med tekniken innan den kommer
vara tillräckligt effektiv för att kunna försörja större delar av samhället, så att den viktiga
övergången från kol och gas till förnybara källor kan bli av.

En teknik som Peafowl Plasmonics jobbar med på Ångströmlaboratoriet är att använda sig av
så kallade plasmonic nanoparticles för att utveckla solceller[2]. För att skapa dessa partiklar
används en microfluidic reactor som använder sig av metalliska nanopartiklar för att sedan
med hjälp förhållandet mellan dessa olika metalliska partiklar samt vätska skapa plasmoniska
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nanopartiklar. De plasmoniska nanopartiklarna skickas sedan genom en spektrometer och en
DLS för analys för att kunna justera receptet in för att uppnå det optimala resultatet.

För att justera receptet används ofta programmering som kontrollerar flödet med hjälp av en
pump eller liknande. MATLAB är ett programmeringsprogram som kan användas[3].
MATLAB är ett programmeringsprogram som framförallt används för matematiska och
tekniska beräkningar, och används flitigt inom forskningsvärlden på grund av många färdiga
inbyggda funktioner, smidigt användargränssnitt samt att MATLAB kan läsa kompilerade filer
som är skrivna i C++ och/eller Java. Detta gör att MATLAB blir ett smidigt program och
använda när många olika typer av filer skall läsas in och användas. MATLAB kan dessutom
skapa olika GUI fönster som gör styrning väldigt enkelt.

Vidare krävs ofta olika typer av drivrutiner på datorn för att kunna läsa av och analysera olika
data ifrån instrument[4]. En spektrometer är ett exempel på detta där det krävs en viss typ av
drivrutin på datorn för att den skall kunna läsa av de resultat som den får från spektrometern.
Annat exempel är att det krävs olika typer av kompilatorer installerade på datorn för att läsa
av kompilerade filer så som DLL och JAR filer. Dessutom måste dessa kompilatorer och
kompilerade filer vara i samma bits för att kunna köras.

Artificiell intelligens är något som blir allt vanligare i de samhälle vi lever i idag. Faktumet att
kunna spara tid på grund av att man flyttar en uppgift från en människa till en dator är något
som lockar många företag[5]. Dessutom försvinner den mänskliga faktorn när en dator gör
jobbet, då en dator inte har de felkällor som en människa har när de utför ett arbete. Dagens
samhälle använder artificiell intelligens framför allt för att ta fram självkörande fordon,
virtuella assistenter och analys av stora datamängder, men forskningen går hela tiden framåt
och målet är att bredda AI så långt som möjligt.
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2. Metod

Under arbetet med att skriva rapporten har författarna inhämtat information från olika
webbaserade källor samt de vetenskapliga artiklar som handledaren bifogat, se referens 2.
Google sökmotor samt vetenskapliga rapporter och e-böcker från Uppsalas
Universitetsbibliotek är framför allt de webbaserade källor som använts. Källor med särskild
betydelse har tagits från Universitetsbiblioteket för att få så tillförlitliga källor som möjligt.
Texterna varifrån informationen hämtats är anpassade till en universitetsnivå. I vissa fall har
MathWorks forum använts för att få svar på frågeställningar som inte kunde lösas utan hjälp
av andra MATLAB användare. Projektarbetet har struktureras upp genom att projektgruppen
tagit fram ett eget GANTT-schema tillsammans med handledaren, se bilaga 1. De mest
betydelsefulla delarna ifrån detta schema som projektet struktureras upp ifrån ser ut på
följande vis:

1. Diskussion samt framställning av plan för projektet med handledaren
2. Inhämtning av teori gällande de olika delarna inom projektet samt en grundläggande

genomgång av MATLAB koden
3. Tekniskt genomförande.
4. Verifiering av resultat
5. Presentation av resultat

Ledningen består av en handledare samt en kursansvarig. De följer arbetets gång genom
seminarier samt regelbundna inbokade möten. De ser till att projektgruppen får information
när det behövs men annars är projektgruppen själva ansvariga för att genomföra projektet.
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3. Teori

3.1 Instrument

3.1.1 Spektrometer
En spektrometer kan användas på olika sätt men huvudområdet är att de tillämpas för att
observera ljusstrålar[6]. En optisk absorptionsspektrometer används för att observera hur ljus
absorberas i ett ämne. Här används en känd sammansättning av ljus som sedan används
genom att ‘skjuta’ igenom ljuset genom de ämne som vill undersökas. Spektrometern mäter
sedan hur mycket ljus som absorberas av ämnet och skickar resultaten till någon form av
presentatör. De finns även andra spektrometrar som detekterar vilket ämne det är från
absorptionsspektrumet,  kristallsammansättningar eller mätning av massa i ett prov.

Fig 1. Bild på förenkling av en absorbtionsspektrometer[6]

3.1.2 Microfluidic Reactor
En microfluidic reactor är en reaktor där det sker kemiska reaktioner på mikronivå i vätska[7].
Fördelen med denna typ av reaktor är att den tillåter en snabb och kontrollerad
termisk-massöverföring där processen hela tiden kan manipuleras och volymer ändras av
lösningarna. Reaktorn tillåter väldigt precis och automatiserad kontroll över förhållandena i
reaktorn och kan kombinera flera olika typer av kemiska processer i en apparat. Vanligt för en
microfluidic reactor är att den har pumpar som kontrollerar flödet in av de olika lösningarna,
som kan programmeras med en algoritm för att utföra de eftersträvade
resultatet/förhållandena. Ofta finns det även någon typ av spektrometer eller annat typ av
mätverktyg som analyserar resultatet och skickar tillbaka resultatet in i reaktorn så att det blir
en slags ‘feedback’ loop.
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Fig 3. Exempel på en förenklad microfluidic reactor, i detta fall den som används i
projektet[2]

3.1.3 Drivrutiner
För att styra och använda hårdvara med en dator krävs det alltid olika typer av drivrutiner.
Drivrutiner fungerar genom att agera som en tolk mellan hårdvara och datorns operativsystem
då dessa inte talar samma “språk”. Dessa drivrutiner måste vara gjorda för att fungera med ett
visst operativsystem. Detta innebär att de måste vara konstruerade för rätt operativsystem
(windows, mac osv.) men även för system med samma antal bitar, 32 eller 64-bits. Antal bits i
ett system innebär hur mycket minne (RAM) systemet har tillgång till, vilket i sin tur
bestämmer hur snabbt systemet kan vara. I dag används 64-bits system då det har mycket
bättre prestanda. Att försöka köra exempelvis 32-bits program eller kod på 64-bits kan
innebära flera problem då även om själva koden ändrats för att fungera på 64-bits, kan de
underliggande biblioteken eventuellt vara konstruerade för 32-bits. Det kan ofta vara möjligt
att köra 32-bitars program på 64-bitars operativsystem men aldrig tvärtom.

3.1.4 Dependency searcher
Vid felsökning av kod som använder sig av ett flertal olika bibliotek kan det innebära stora
svårigheter att hitta orsaken bakom varför problemet uppstår. Detta är då koden i bibliotek
ofta är gömd från användaren för att denne inte ska kunna göra några ändringar. Detta innebär
att eventuella felmeddelande gällande bibliotek ofta kan sträcka sig djupt ner i koden och vara
svårtolkade. Ett annat problem med felsökning av bibliotek är att biblioteken ofta är beroende
av varandra för att fungera, det vill säga att ett bibliotek använder funktioner från andra
bibliotek. Det kan vara både användarhämtade bibliotek men även förinstallerade
standardbibliotek från exempelvis windows. För att ta reda på om det är avsaknaden av
bibliotek kan en så kallad dependency searcher användas[8]. Det är ett program som söker
igenom ett valt bibliotek och kollar beroendet av andra bibliotek inom denna fil.
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3.1.5 Optiskt Spektrum och Mie-teori
Plasmoniska nanopartiklar kan vara i många olika ämnen såsom silver och guld men kan
samtidigt finnas inom respektive ämnen i många olika former såsom sfäriska, triangulära
(prismaliknande) och andra geometriska former[9]. Dessa har alla olika optiska spektrum, de
vill säga har olika våglängder där deras ‘reflekterande’ intensitet varierar, likt principen för en
DLS. För att komma fram till hur de optiska spektrumet ser ut kan det för sfäriska homogena
former användas en teori som heter Mie-teori[10]. Teorin går ut på att just sfäriska partiklar
ger ett brytningmönster från dess inkommande ljus som är samma oberoende av partikelns
orientering i rummet. Detta gör att Mie-teorin kan för sfäriska partiklar användas för att i
förhand ge en uppskattad bild av hur det optiska spektrumet ser ut genom att exempelvis ange
innan vilken typ av partikel det är, vad för refraktionsindex den har samt diameter hos
partikeln. MNPBEM17[11] är en toolbox i MATLAB som skapats av några professorer på
University of Graz. Denna toolbox kan användas till mycket inom analys av plasmoniska
nanopartiklar. Bland annat finns det en inbyggd Mie-solver som kan ta fram färdiga optiska
spektrum för olika typer av ämnen.

För icke sfäriska partiklar fungerar inte Mie-teorin bra då de inte ger samma brytningsmönster
oberoende av dess orientering i rummet. Här måste istället experimentella metoder användas
för att få en bra uppskattning av hur det optiska spektrumet ser ut.

3.2 Koden

3.2.1 Kodens implementering i systemet
Koden är designad för att styra externa pumpar i laboratoriet som har två kanaler vardera.
Pumparna är redan uppkopplad till förvalda kemikalier. Steg ett är användaren får välja hur
många pumpar som skall användas samt mängden kemikalier som skall pumpas in. Steg två
är avläsning av resultatet, detta görs med hjälp av en Spektrometer från Ocean insight. Genom
att kalla på specifika funktioner från Ocean insight drivrutinerna, som exempelvis
getSpectrum() och getWave(), kan vi sedan visa resultatet med grafer.

3.2.2 Kodens viktigaste funktioner
Det finns många olika typer av funktioner och kommandon som kan anropas i MATLAB för
att genomföra olika typer kalkyleringar och uppskattningar[12]. Wrapper är ett samlat
bibliotek som används för att kalla på ett flertal olika specifika funktioner till de script som
körs, där fördelen med Wrapper är att man kan samla flera komplexa funktioner och
återanvända dem i annan kod. Loadlibrary och Callib kallar på olika bibliotek som finns i
foldern på MATLAB. Dessa bibliotek kan vara DLL, .h , .lib eller andra format för att kunna
laddas in av MATLAB, för att sedan kunna använda diverse funktioner som ligger i dessa
filer, som för ens eget öga är oläsbara. Olika typer av ‘cases’ är också vanligt i koder, då
används “if satser” för att programmet skall veta vad den skall göra vid olika indata.
Dialogrutor används sedan i koden för att ta in dessa indata.
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3.2.3  MATLAB
MATLAB har många fördelar jämfört med andra programmeringsspråk. Det kan kalla externa
stora bibliotek, bearbeta stillbilder och skapa simuleringsvideos samt lätthanterlig symbolisk
programmering. Det finns även en bas med ett stort antal inbyggda algoritmer som är lätta att
implementera. Utveckling av koder samt felsökning är också något som är lätt på MATLAB
då den ger specifika felkommandon samt ger exakt vilken rad det är fel på. MATLAB har
dessutom massvis med olika typer av toolboxes som efter användarens önskemål kan laddas
ner beroende på vad som behövs. Exempelvis kan olika snygga interfaces och GUIs laddas
ner från olika toolboxes för att integreras snyggt i koden. För att en kod skall kunna läsa av
filer på ett korrekt sätt behöver filerna ligga i rätt ‘path’ så att MATLAB kan hitta dem.

3.2.4 GA
En genetic algorithm är en algoritm som används för optimering[13]. Den är baserad och
fungerar genom teorin om att de starkaste överlever medans de svaga sållas bort. En GA
påbörjas genom en grundpopulation som ofta skapas genom slump eller med hjälp av tidigare
data. Denna grundpopulation går sedan genom en form av rankingsystem som bestämmer hur
bra varje enskild individ är. Hur detta väljs beror på vad GAn används till men det kan ofta
vara hur nära det eftertraktade resultatet en individ hamnar. De individer med bäst resultat
sparas och de med sämst resultat tas bort. Därefter skapas nya individer med små mutationer,
eller ändringar, utifrån de sparade individerna. Sedan upprepas processen. Genom detta
kommer individerna så småningom närma sig det eftertraktade resultatet. En GA kan vara
väldigt användbart vid små datamängder då grundpopulationen kan slumpas fram och då
algoritmen kan köras konstant utan mänskligt överseende.

3.3 AI

3.3.1 Automatisk Inlärning via Neural Network
MATLAB har en toolbox som heter deep learning som innehåller diverse typer av ramverk för
att designa och implementera Neural Network med olika typer av algoritmer, förtränande
moduler och appar. Neural Network i sig är egentligen bara ett datorsystem som är inspirerat
av det biologiska Neural Network i hjärnan, som i princip innebär att ett stort antal enheter
som är sammankopplade kan skicka signaler till varandra[14]. Enheterna i Neural Network är
ofta uppdelade i så kallade layers, vilket består av input layer, flera hidden layers och en
output layer, som kan ses i figuren nedan. Varje nod (enhet) är sammankopplade och har olika
typer av trösklar när de kan bli aktiverade. Om output hos en viss nod går över dess
tröskelvärde, skickar noden vidare data till nästa layer och output hos den noden blir nästa
layers input. Går outputen hos noden inte över tröskelvärdet skickas ingen data över till nästa
layer utan processen fortsätter i samma layer. Viktigt är också att inputen som kan bestå av
många olika parametrar, viktas mot varandra för att bestämma vilken av dem som är av störst
vikt för nätverket. Inputsen vägs sedan samman med respektive ‘vikt’ och den sammanvägda
inputen är sedan den som jämförs med tröskelvärdet hos noden. Efter nätverket samlat på sig
massvis med data och nätverket har körts igenom väldigt många gånger, har till slut nätverket
lärt sig hur den skall klassificera inputen och en så kallad deep learning har skett.
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Fig 4. Bild på Neural Networks princip [14]

3.3.2 Träning av Neural Network

Neural Network tränas oftast med en lärare, så kallad ‘supervised methods’[15]. Det innebär
att det finns ett särskild dataset som innehåller de riktiga värdena, som klasser eller
indikatorer. Själva träningen går ut på att se till att de noder som finns i det Neural Network
vid en viss input får en viss nödvändig output. Nätverket tränas oftast i två olika steg, forward
error propagation och reverse error propagation. Under Forward error propagation tas det
fram ett förväntat svar från ‘hidden layer’, där sedan output från layern skickas genom en
olinjär funktion för att sedan få output hos layern. Detta blir då det riktiga värdet från
nätverket som sedan jämförs med det förväntade svaret i nätverkets andra steg, forward error
propagation. Enkelt förklarat tas det minsta felet fram i detta steg, som sedan används för att
minimera felet i nätverket i sin helhet.

För att hitta de minimala felen kan olika matematiska iterativa metoder användas. Exempel på
detta är Gradient Descent (rött) och Stochastic Gradient Descent (blått). Enklaste sättet att
förklara dessa metoder görs i figuren nedan, där ‘vägarna’ för att hitta det minimala felet via
de olika metoderna visas. Själva metoderna är rätt komplicerade att förklara matematiskt och
därför hänvisas läsaren till källa [15].
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Fig 5. Bild på två olika matematiska sätt att hitta det minimala felet[15].
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4. Tekniskt genomförande och resultat

4.1 Transformering av 32-bit till 64-bit

4.1.1 Inhämtning av filer samt drivers
För att koden överhuvudtaget skall fungera måste rätt filer och drivers vara nedladdade på
datorn som koden skall köras på. Filerna som gavs i början av projektet från handledaren var
alla anpassade efter 32-bit, vilket gjorde att dessa endast gick att köra på 32-bit MATLAB.
När koden skulle köras i 64-bit kom det upp diverse felmeddelanden i MATLAB så som
“could not initialize class com.oceanoptics.uniusb.Unisusb” och “error using callib, libary
was not found, Error using Genetic_Ocean_Run_and_cleaning”. Det första felmeddelandet
berodde på att datorn behövde en mapp med 64-bits filer och drivers samt SPAM (Spectral
Processing and Math Library) filer från företaget Ocean Optics som skulle göra det möjligt att
läsa av data från spektrometern in till datorn i 64-bit. Dessutom behövdes det göras en del
ändringar i koden för att koden skulle kunna läsa in de nya filerna på ett korrekt sätt, då
exempelvis alla callib funktioner fortfarande kallade på 32-bits filerna istället för de nya
64-bit. När detta sedan genomförts behövdes det dessutom göras för omnidrivern, som är
själva drivern eller plattformen för att köra Ocean optics spektrometer, läggas in på rätt ‘path’
i MATLAB för att MATLAB skall kunna hitta drivern och läsa av spektrometern.

När dessa saker sedan gjorts kunde koden köra vidare till att nästa error dök upp som ovan
givet var “error using callib”. Detta problem löstes genom att återigen först kontakta företaget
då projektgruppen insåg att själva transformera 32-bit DLL filer till 64-bit DLL filer i princip
var omöjligt att göra utan kontakt med de personer som skapat filerna. Dessutom skulle ett
sådant försök ta väldigt lång tid och kanske bli problematiskt med vissa delar i avläsning av
filerna, om det ens skulle gå. Företaget som hade filerna heter Asiapump och är även de som
har gjort pumparna till microfluidic reactor. När dll filerna, h filerna samt Asia pump interface
filerna i 64-bit skickades från företaget till projektgruppen kunde koden återigen anpassas för
de nya filerna och sedan testas och köras igen. Ett test som först gjordes för att se om datorn
ens kunde läsa de nya filerna var att använda sig av den inbyggda funktionen tf =
libisloaded('AsiaPumpInterface_x64'), som vid en korrekt läsning skulle ge variabeln tf till att
vara en logisk 1, och om den inte lästes av korrekt vara logisk 0. Vid körning visades sig detta
vara en logisk 1.

4.1.2 Test av koden i 64-bit
Koden skulle sedan testas på datorn i Ångströmlaboratoriet tillsammans med Microfluidic
reactor, där det största problemet som uppstod att varken projektgruppen eller handledaren
hade admintillgång på datorn. Detta gjorde att varken MATLAB 64-bit kunde laddas ned eller
de andra filerna som företagen nu försett projektgruppen med. Med hjälp av handledaren
kontaktades administrationen på Universitet som sedan via fjärrstyrning kunde installera
64-bit, däremot tog detta tid från projektet, vilket var det största problemet. MATLAB 64-bit
och koden kunde sedan testas ihop med pumparna. Hela koden kunde köras igenom och
pumparna kunde styras med hjälp av koden, och spektrometern kunde läsas av på ett korrekt
sätt.
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4.1.3 Avlägsning av DLS
När koden omvandlats till att köra på 64-bit skulle DLS avlägsnas från koden pågrund av att
den gjorde koden onödigt långsamt samt som den inte gav någon ytterligare information som
som skulle tillföra något till analysen. För att kunna göra detta var projektgruppen tvungen att
leta reda på det ställe där koden läste av DLS samt de ställen där det påverkade andra delar av
koden för att köras. När detta gjorts togs dessa delar bort ur koden och de ställen i koden som
påverkades skrevs om så att den inte längre påverkades av DLS. Koden kördes återigen på
Ångströmlaboratoriet och fungerade fortfarande i 64-bit som den skulle.

4.2 Anpassning till Optiska Spektrumet

4.2.1 TOOLBOX
För att kunna anpassa koden till att ta fram optiska spektrumen för olika nanopartiklar och
former behövdes toolboxen MNPBEM17 integreras på ett smart sätt med den ursprungliga
koden. Det visade sig att toolboxen var väldigt stor och komplex med många olika typer av
funktioner och filer som kan göra väldigt mycket olika saker med information om
nanopartiklarna. Därför började gruppen undersöka zip filen efter det som var nödvändigt för
projektet. Efter diskussion med handledaren kom de fram att just de filer som handlade om
Mie-solvern (Filer som använder sig av Mie-teorin som beskrivs i kap 3.1.5) var de som
skulle användas vilket gjorde att toolboxen kunde avsevärt begränsas för projektgruppen.
Nästa steg blev att undersöka hur Mie-solvern används i toolboxen och då hittades en del
demokoder som körde just Mie-solvern fast med andra inputs än vad projektgruppen skulle
ha. Det optiska spektrumet som kom fram från demokoden ses nedan.

Fig 6. Bild på det optiska spektrumet från demokoden.
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Från bilden kunde gruppen förstå att det optiska spektrumen på ett ungefär skulle se ut enligt
figuren ovan. Koden som demon använde sig av skulle nu undersökas och se hur den skulle
anpassas för projektets syfte och hur och vad den hade för input som den tog data ifrån för att
skapa figuren.

4.2.2 Anpassning av Mie-solver till projektets kod
Vid närmare undersökning av koden upptäcktes det att vid “installationsprocessen” fanns det
flera ställen där koden inhämtade data som kunde ändras beroende på vad för typ av partikel
och form som eftersträvades. En figur på denna del av koden återfinns nedan.

Fig 7. Bild på installationsdelen av demokoden i toolboxen (MNPBEM17)

I figuren ses det exempelvis att ‘gold.dat’ skulle kunna vara en parameter som kan ändras på,
vilket den också kunde då det fanns en hel del andra ämnen såsom silver inkluderat i
toolboxen med samma filtyp. Dessutom kunde det i koden ändras diameter på
nanopartiklarna, samt välja vilket ämne som är runt partiklarna, genom epconst(1), i detta fall
är detta vakuum. I slutet av koden, som inte visas i figuren ovan, finns en funktion som kallar
på själva Mie-teorin för att använda sig av de givna inparametrarna för att plotta grafen över
det optiska spektrumet där våglängden finns på x axeln och absorptions intensitet på y axeln.

Detta skulle integreras i koden på ett snyggt sätt så att dialogrutor kommer upp där det kan
väljas vad för typ av ämne det är, diameter samt vilket ämne det är runt nanopartiklarna, de
vill säga det som bestämmer den dielektriska konstanten. På så sätt kan Mie-solvern
integreras i den ursprungliga koden. Det sista problemet kvar var att som kap 3.1.5 säger kan
Mie-teorin bara tillämpas på sfäriska partiklar vilket gjorde att ännu en dialogruta skapades
där det kunde väljas mellan sfäriska partiklar och icke sfäriska partiklar. Valdes sfäriska
partiklar kör den Mie-solver koden och tar fram en teoretiskt uppskattad graf över det optiska
spektrumet, valdes den icke sfäriska skulle grafer med data från experimentella verkliga
försök användas för att ta fram ett optisk spektrum. Värdena som används till det icke sfäriska
optiska spektrumet finns i bifogad bilaga 2 som tagits fram experimentellt av handledaren vid
upprepade försök. Nedan visas figur 8 på den kod som togs fram, utan att vara integrerad med
dialogrutor.
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Fig 8. Bild på Mie-solver koden

4.2.3 Test av optiska spektrumets kod
För att verifiera så att gruppen kunde veta att den kod som tagits fram utifrån toolboxen för att
framställa det optiska spektrumet var rätt användes en annan hemsida[16], som även baserar
sina optiska spektrum på Mie-teorin. Det testades för några olika typer av diametrar på
silverpartiklarna för att se om det stämde överens för alla typer av diametrar. Det som
upptäcktes var också att det var tvunget att baseras på samma typer av data, då det framtagits
några olika typer av data för samma typ av partikel och diameter. Bilden nedan visar dels den
framtagna från hemsidan (till vänster) samt den framtagna från toolboxen i MATLAB till
höger för silverpartiklar med diameter 60 nm.

Fig 9. Bild på de optiska spektrumet för en silverpartikel på en diameter på 60 nm framtagna
två olika ställen.
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Precis som beskrivet ovan ses först det optiska spektrumet som är framtaget från Saviots
hemsidas Mie-solver, och sedan det optiska spektrumet framtaget från MNPBEM17
toolboxen. De liknar varandra nästan exakt vilket gör att gruppen kunde verifiera att den
framtagna koden fungerar för att ta fram ett korrekt optiskt spektrum för sfäriska partiklar.
Dessutom testades det att byta data som användes för att ta fram spektrumen dels på hemsidan
dels på toolboxen, vilket också där stämde. Detta var viktigt att kontrollera då det inte var helt
klart vilken data som passade projektet bäst. Detta ledde också till att delmålet anpassning till
det optiska spektrumet uppnåddes.

4.3 AI

4.3.1 Implementering av AI
För att implementera GA algoritmen med neural network behövdes det först hittas en kod som
kan användas för implementeringen. Att skapa en egen algoritm från början hade inte varit
möjligt på grund av tidsbegränsningen. Efter efterforskning samt påläsning om ämnet,
hittades en kod som bifogas i bilaga 3 . Koden utgörs av en ‘data’ del och en ‘target’ del, samt
delar som definierar de så kallade hidden layers, vilket typ av AI träning som genomförs, i
vårt fall SCG metoden, som liknar de metoder som beskrivs i kap 3.3.2, , samt olika typer av
“performance” mätning, det vill säga mätning på hur bra nätverket faktiskt är. Ett stort
problem för projektgruppen var att bestämma vad som skulle vara indata och vad som skulle
vara target i koden i systemet från microfluidic reactor, om de skulle vara de olika
koncentrationerna som pumpen kontrollerar på vätskorna eller om de skulle vara de färdigt
framtagna optiska spektrumen som bifogas i bilaga 2. Då det slutgiltiga målet var att utifrån
ett givet spektrum kunna förutspå receptet verkade det mest logiskt att indata skulle vara
spektrumet och target skulle vara receptet. Problemet som uppstod var att denna kod som
användes inte tillät flera parametrar i varje “target” punkt och eftersom att receptet berodde på
flera olika vätskor kunde denne inte användas.

Ett annat problem var hur man skulle beskriva de optiska spektrum som indata. Spektrumet
som var i grafform kunde representeras med ett valbart antal datapunkter och för att få en
jämn graf visade sig runt 500 datapunkter vara tillräckligt. Till en början användes dessa 500
datapunkter som indata men detta visade sig onödigt omständigt då det endast var de
datapunkter runt själva toppen som var av intresse. Den stora mängden gjorde även att koden
tog lång tid att köra redan vid ett mindre antal indata. För att lösa dessa problem användes
peak fitting. Peak fitting skapar en approximering av hur en kurva ser ut utifrån datapunkter
och en bestämd modell, i vårt fall den gaussiska funktionen. När detta är gjort kan
matematiska beräkningar göras för att få fram parametrar som vart toppen av kurva befinner
sig, hur bred toppen är och arean på toppen. Med detta kan man beskriva toppen av kurvan i
endast ett fåtal punkter istället för flera hundra. I och med att peak fitting används uppstod
dock problem när andra former än sfäriska användes på nanopartiklarna då detta gav upphov
till flera toppar i spektrumet. MATLAB funktionen peakfit som användes kan hantera flera
toppar och gav då istället de tidigare nämnda parametrarna för varje topp. Detta betyder att
antalet utparametrar till nätverket måste vara dynamiskt för varje grupp data eller att flera
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nätverk, ett för varje antal toppar, måste skapas. Ingen lösning hittades till detta problem inom
tidsramen.

4.3.2 Test
För att undersöka kvaliteten hos den hittade koden för AI gjordes primärt två olika tester. Det
första testet var att använda 8 olika spektrum, konstruerade utifrån tidigare nämnda Mie-teori,
som indata och respektive kända diameter för de 8 spektrum som utdata. Utifrån detta skulle
då nätverket kunna approximera den okända partikel-diametern för ett nionde spektrum. Detta
test utfärdades flera gånger med olika data. Resultatet var att nätverket var väldigt bra på att
approximera diametern när denne låg inom ramen för den givna datan men väldigt dålig då
denne låg utanför.
Det andra testet som gjordes var likadant som det första testet fast indatan var här istället
diametrarna och utdatan var då de konstruerade spektrumen. Resultaten här var även väldigt
lika de för de första testet. Slutsatsen som drogs var att koden troligtvis kan vara användbart
för vårt projekt. Däremot kom projektet aldrig längre än såhär med AI delen då tiden återigen
blev en begränsande faktor.
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5. Analys och Diskussion

Projektet visar att transformeringen av koden från 32-bit till 64-bit blev lyckat. Koden kunde
köras på samma sätt i 64-bit som i 32-bit och kontrollera pumparna på ett optimalt sätt. De
stora problemen med transformeringen var att ASIAPUMPs och Ocean Optics DLL filer var i
32-bit, vilket för projektgruppen tog en tid att inse att det skulle vara omöjligt eller ta allt för
lång tid att själva transformera dessa till 64-bit. Dessutom är det inte säkert att
filtransformeringen hade blivit tillräckligt bra för att kunna köra koden på ett korrekt sätt.
Möjligtvis hade ett sådant försök dessutom gjort sönder något i pumparna, vilka kostar en hel
del att reparera. Filerna erhölls och koden skrevs om en del för att sedan få ett lyckat testfall.
Koden framtidsäkrades, och oron över att koden skulle bli oanvändbar om några år försvann.
Alltså följde resultatet teorin genom att 64-bit inte kan läsa 32-bit och vice versa, utan helt
enkelt måste transformeras för att kunna avläsas på ett korrekt sätt, precis som teorin säger.

Dependence searcher var ett viktigt verktyg som projektet använde sig av för att upptäcka att
det saknas en hel del filer som erhölls i början. Den visade också att tillverkaren gjort misstag
i drivrutinerna då fel filnamn kallades, vilket ledde till att ett visst bibliotek verkade vara
försvunnit. Med dependencies searches kundes då få fram vad filen borde hetat och efter ett
namnbyte försvann problemet. De filer som saknades from Ocean optics erhölls och
spektrometern kunde då läsas av in till 64-bit programmet. Ett alternativ hade varit att
gruppen själva lagt till ett delmål i Gantt-schemat i början om att gruppen själva skulle
inhämta alla filer själva från början för att undvika att det saknades filer som var nödvändiga
för att köra koden. Detta hade gjort att gruppen fått bättre koll på vad som behövdes och inte
och problemet med att leta efter filer som saknades hade kunnat undvikas. Däremot hade det
tagit en större del av projektets tid att göra detta, då gruppen hade behövt göra en grundlig
analys av koden och dess delar för att veta vilka filer som behövdes.

När DLS togs bort ur koden blev koden snabbare precis som teorin beskrev det i kap 3.2.1,
vilket gjorde att koden kunde optimeras ännu mera. I större koder brukar det ofta nämnas som
ett problem att koderna tar väldigt lång tid och köra vilket gör att detta var en åtgärd som
skulle reducera det problemet när koden körs tillsammans med microfluidic reactorn flera
gånger om. Ett annat problem som skulle kunnat ha undvikas var MATLABs error som
uppkom när bibliotek eller filer låg i fel ‘path’. Hade gruppen varit mer observant vart filerna
låg varje gång MATLAB startades upp hade onödig tid på felsökning kunnat undvikas.

Koden som togs fram samt Toolboxen MNPBEM 17 använde sig av Mie-teorin på ett korrekt
sätt som det även kan ses i figur 8. Det som dock upptäcktes under jämförelserna var att
graferna såg annorlunda ut ibland mot varandra, och detta berodde på att de baserades på
olika data på nanopartiklarna. På båda sätten att framställa graferna kunde de väljas vilken
data som skulle användas, däremot gavs ingen vidare förklaring om någon av datan var bättre
vid en viss typ av mätning än det andra på hemsidan. Detta är något som ett annat projekt
skulle kunna kolla vidare på där en viss data kanske lämpar sig bättre att använda för en viss
typ av undersökning. Icke sfäriska partiklar lämpar sig precis som teorin säger inte så bra att
använda sig av Mie-teorin då den orienterar sig olika i rummet och på så sätt bryter ljuset
olika beroende på infallsvinkel. Detta gjorde uppgiften svårare då det inte fanns något verktyg
i toolboxen för detta, vilket ledde till att gruppen fick använda sig av tidigare tester från
microfluidic reactor för att få fram optiska spektrumet. Denna process skulle kunna gått
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smidigare om gruppen fått mer klarhet i vad de värden som erhölls från excel filerna, se bilaga
2, egentligen kom från. Här hade bättre kommunikation med handledaren varit
eftersträvansvärt för att reducera den tid det tog att förstå och tolka dessa värden, tid som
skulle kunnat användas för att implementera AIn.

Ett problem som gruppen insåg senare in i projektet var hur struktureringen kring GA och AI
skulle se ut. Från början var planen att dessa skulle användas tillsammans samtidigt och att
båda skulle användas redan från start. Då antal ursprungliga data var väldigt få visade sig
detta dock vara väldigt ineffektivt, då nätverket skulle behövas tränas med för få värden för
att kunna ge några meningsvärda resultat. Denna träning skulle ta onödig tid som istället
skulle kunna användas för att samla in data. Det bestämdes därför att den logiska lösningen
skulle vara att från början implementera endast en GA för att samla in data och därefter
använda den nu större mängden data för att träna ett nätverk. Iochmed att detta nätverk
troligtvis endast skulle kunna komma nära de eftertraktade resultatet skulle en till GA
användas efter nätverket för att optimera resultatet ytterligare. Datan som denna GA
konstruerar skulle sedan användas med tidigare data för att träna nätverket ytterligare och
sedan skulle denna process upprepas om och om igen. Figuren nedan visar samspelet mellan
GA och ANN.

Fig 10. Till vänster visas samspelet mellan GA och ANN och till höger visas samspelet med
tillhörande datainsamlande GA
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6. Slutsatser och Rekommendationer

Slutsatser från projektet var att det gick och transformera koden från 32-bit till 64-bit och köra
på samma sätt som på 32-bit. Detta gjorde att det största delmålet av projektet genomfördes.
De stora slutsatserna från detta delmål var att inse att det i princip var omöjligt att själva
transformera framför allt DLL filerna till 64-bit, utan låta företagen direkt skicka de färdiga
filerna. Detta är något som gruppen rekommenderar till liknande projekt som handskas med
just DLL filer att inte själva försöka hålla på och ändra i dem. Dessutom att direkt kolla upp i
exempelvis ‘dependence searcher’ att alla de ‘bas’ filer som projektet behövde från början för
att köra koden fanns med hade underlättat och sparat en hel del tid. Störmomentet med att
MATLAB vill ha saker i rätt ‘path’ är ett problem som egentligen inte går och lösa, utan är ett
problem som projekt som använder MATLAB helt enkelt får acceptera att få en del error på
grund av detta. Detta är något som dock löser sig snabbt vilket gör störningen väldigt
begränsad och acceptabel.

Det optiska spektrumet kan det även dras där slutsasen att det lyckades. Det optiska
spektrumet som togs fram från toolboxen är samma som de som togs fram från hemsidan.
Däremot skulle det kunna vara en rekommendation till framtida projekt att de kollar upp mer
specifikt vad som skiljer de olika datan på silverpartiklarna åt och om det helt enkelt lämpar
sig bättre att använda sig av data för olika typer av undersökningar av partiklarna. För icke
sfäriska partiklar lyckades även optiska spektrum tas fram via data som skickades till
gruppen, däremot hade det varit eftersträvbart för gruppen att antingen varit mer insatta i
‘kemi delen’ av projektet eller att det varit lite tydligare från handledarens håll vad som var
vad i Excel filen, vilket hade kunnat leda till en hel del tidsbesparing.

För att kunna implementera hela ANN till GA algoritmen insåg gruppen i efterhand att det
skulle börjat med detta vid projektstart så att mer tid skulle kunnat ges till AI delen. I början
av projektet visste inte gruppen om AI ens skulle hinnas med utan det sågs som ett plus om
det hann genomföras. Det var även oklart om transformeringen från 32 till 64-bitar skulle
hindra implementeringen av AI eller om denna del kunde göras separat. Om mer tid kunnat
omfördelas till AI delen, till exempel genom att dela upp gruppens uppgifter så dessa delar
arbetades på samtidigt, hade nog alla mål med projektet kunnats uppnås. Men som i alla
projekt blir ofta tiden ett problem och det inses ofta på slutet hur projektet skulle kunna ha
optimerats mer tidsmässigt, så att projektet hade kunnat genomföras helt. En rekommendation
till framtida liknande projekt är att göra en grundligare undersökning på vad för olika typer av
AI det finns och hur det skall kunna användas för att koden inte skall ta  för lång tid att köras.
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Microfluidic reactor added value Project Schedule
Peafowl Solar Power

Project Start Date Display Week 1
Project Lead 

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

WBS TASK Respons
ible START END DAYS % 

DONE
WORK 
DAYS M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

1 Planering - -
.1 Project conception [ALL] Tue 29/3/22 Wed 30/3/22 2 100% 2
.1 Identify possible problems [ALL] Tue 29/3/22 Sat 02/4/22 5 100% 4
.1 Matlab toolboxes 

familiarization [ALL] Thu 31/3/22 Mon 04/4/22 5 100% 3
.1 Neural Networks (ANN) [ALL] Fri 01/4/22 Tue 05/4/22 5 100% 3
.1 Workflow and task 

distribution [ALL] Tue 05/4/22 Tue 05/4/22 1 100% 1
.1 Final gantt chart [ALL] Wed 06/4/22 Wed 06/4/22 1 100% 1
1 Optimize & Reshape - -
.1 Familiarization with scripts [ALL] Tue 05/4/22 Sun 10/4/22 6 100% 4
.1 Troubleshooting on 64bit 

system [ALL] Fri 08/4/22 Thu 14/4/22 7 100% 5
.1 Transform 32-64 bit [ALL] Tue 12/4/22 Sun 24/4/22 13 100% 9
.1 Remove dls component [ALL] Wed 20/4/22 Wed 27/4/22 8 100% 6
.1 Fit the optical spectrum [ALL] Wed 20/4/22 Wed 27/4/22 8 100% 6
.1 Clean up [ALL] Wed 27/4/22 Wed 04/5/22 8 100% 6
1 AI learning - -
.1 Neural network [ALL] Mon 02/5/22 Wed 11/5/22 10 30% 8
.1 Machine learning(transfer 

function) [ALL] Thu 05/5/22 Tue 17/5/22 13 0% 9
.1 Automatically [ALL] Sun 15/5/22 Mon 23/5/22 9 0% 6
1 Pattern recognition - -
.1 Report [ALL] Mon 02/5/22 Fri 27/5/22 26 100% 20
.1 Poster [ALL] Tue 24/5/22 Tue 31/5/22 8 0% 6
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