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Abstract

Design och konstruktion av handhållet instrument för
mätning av ljusintensitet

Simon Gustafsson

Projektets mål var att utforma och konstruera ett mätinstrument för att upptäcka
variationer i ljusintensitet. Uppdraget gavs av avdelningen för fasta tillståndets
elektronik på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Instrumentets tänkta
användningsområde är att undersöka om avdelningens testuppställningar för belysning
av solceller levererar en homogen ljusintensitet. Genom att placera instrumentet på
olika positioner under ljuskällan ska eventuella avvikelser i intensiteten kunna avläsas.
Kraven på instrumentet var batteridrift och att det skulle vara handhållet. Vidare var
det önskvärt att mätvärdet representerades med en analog visare, där mätintervallet
skulle gå mellan 800 och 1200 W/m2.

Efter litteraturstudier och informationssökning utfördes simuleringar i programmet
LTSpice parallellt med prototypframtagning i lab. Instrumentet utformades med en
fotodiod, vars ström omvandlas till en proportionell spänning via en
transimpedansförstärkare. Denna spänning skalas sedan upp av ett
differentialförstärkarsteg för att uppnå önskat intervall och känslighet. En konstant
spänning subtraheras i differentialsteget för att mätaren ska ge utslag först över 800
W/m2. Spänningen läggs till sist över en analog amperemeter. I och med fotodiodens
förmåga att ge ström proportionell mot ljusintensiteten erhölls linjära samband genom
hela kretsen.

Projektet kunde inte slutföras inom tidsramen då varken kretskort eller hölje hann
konstrueras. En fullt fungerande prototyp på kopplingsdäck blev dock klar. Vidare är
alla beräkningar och komponentval gjorda och dokumenterade i rapporten. Med
andra ord borde instrumentet utan problem kunna konstrueras utifrån denna rapport.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Vid  avdelningen  för  fasta  tillståndets  elektronik  på  Ångströmlaboratoriet  i  Uppsala
bedrivs mycket forskning på solceller. Syftet med detta är att förbättra den existerande
solcellstekniken så att den blir billigare och tar tillvara mer av solens energi. En viktig
del av arbetet utgörs av prestandatester, där driftförhållanden för en solcell simuleras
med hjälp av elektriska ljuskällor i olika testuppställningar. I en viss typ av test används
en speciell lampa uppställd för att simulera full solbelysning av cellen. För att kunna dra
korrekta  slutsatser  av  dessa  försök  är  det  såklart  viktigt  att  de  ger  en  bra  bild  av
verkligheten.  En betydande faktor här är testuppställningens förmåga att  leverera en
jämn ljusintensitet över hela testytan.  Det är svårt att  undersöka hur effektiv en viss
solcell är om den intensitet som valts inte träffar hela ytan. Risken är då att resultaten
blir missvisande.

Målet  med  detta  projekt  var  att  utforma  och konstruera  ett  handhållet  batteridrivet
mätinstrument  för  att  upptäcka  variationer  i  ljusintensitet.  Genom  att  placera
instrumentet  på  olika  positioner  under  en  ljuskälla  skulle  betydande  variationer  i
intensitet  lätt  kunna  avläsas.  Instrumentet  utformades  med  en  fotodiod  som
ljusdetekterande del. En fotodiod är en elektrisk komponent med förmågan att leverera
en ström vars styrka är direkt proportionell mot ljusintensiteten dioden belyses med.
Den slutgiltiga konstruktionen kan sägas bestå av två steg. Det första steget känner av
strömmen  från  fotodioden  och  ger  ifrån  sig  en  spänning  vars  belopp  är  strömmen
multiplicerad med ett fast värde. Detta värde styrs av en specifik komponent i steget. I
instrumentets andra steg förstärks spänningen för att  få  ett  större svarsintervall  och
känslighet.  Den  förstärkta  spänningen  kopplades  över  en  analog  strömmätare  som
kalibrerats till att ange ljusintensitet i Watt per kvadratmeter (W/m2).

Projektet  bestod  till  stor  del  av att  simulera  olika  idéer  och sedan testa  dem på ett
kopplingsbräde  i  labmiljö.  Simuleringarna  skedde  i  programmet  LTSpice.  När  en
tillfredsställande prototyp tagits fram så var dock projekttiden slut. Prototypen fungerar
väl på det tänkta sättet, och alla komponentvärden och beräkningar är gjorda. Med andra
ord borde instrumentet utan problem kunna konstrueras utifrån rapportens innehåll.  
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Energiförsörjning är,  och har varit  under en längre tid,  ett  aktuellt  och omdebatterat
ämne.  Dagens  försörjning  måste  tryggas,  men  samtidigt  måste  samhället  rustas  för
morgondagen. Ämnet skapar globala frågeställningar då vårt energisystem fortfarande
involverar  stora  mängder  fossila  bränslen  världen  över.  Att  användandet  av  dessa
bränslen är knutet till den globala klimatförändringen är idag vida känt och accepterat,
vilket  återspeglas av det  faktum att  FN har  en klimatpanel  kallad  Intergovernmental
panel  on  climate  change  (IPCC)  [1].  Denna  mellanstatliga  organisation  engagerar
vanligtvis  regeringsrepresentanter  från  mer  än  120  länder  när  dess  "Summaries  for
Policymakers" ska antas [2].

Mot  denna  bakgrund  är  det  mycket  angeläget  att  övergå  till  rena  och  förnyelsebara
energikällor för att säkra både vår energiförsörjning och klimatet. Solenergi är en sådan
variant. Solens energi kan givetvis utnyttjas som värme i många olika tillämpningar [3],
bland annat för drift av ångturbiner för elgenerering, men med hjälp av solceller kan
solljuset direkt omvandlas till  elektrisk energi.  Solceller har flera fördelar [4].  De har
inga rörliga delar och håller i många år utan egentligt underhåll. Vidare är de fullständigt
tystgående och genererar inga utsläpp under drift. Dessutom har solcellsel mycket stor
potential vid en mer omfattande integrering i elnätet. I genomsnitt tillför solen 163,3
W/m2 vid markytan, sett till hela jordens yta (totalt 186,2 W/m2 om de 22,9 W/m2 som
reflekteras räknas in)  [5]. Det rör sig med andra ord om mycket stora mängder energi.
Att dra nytta av detta faktum innebär dock utmaningar. För att bara nämna en så krävs
ett elnät som klarar av att hantera storskalig solcellsel,  med de fluktuationer det kan
innebära  (solinstrålningen  varierar  beroende  på  väder  och  tid  på  dygnet).  Faktum
kvarstår dock att solen är en mycket kraftfull energikälla, vilket motiverar forskningen
kring solel.

Vid  avdelningen  för  fasta  tillståndets  elektronik  på  Ångströmlaboratoriet  i  Uppsala
bedrivs forskning på bland annat solceller [6]. Det rör sig exempelvis om nya material
för konstruktion av effektivare celler. Ett steg i forskningen utgörs av prestandatester,
där solceller belyses med särskilda ljusanordningar för att simulera solljus. Om felaktiga
slutsatser  ska  undvikas  är  det  viktigt  att  förhållandena  i  dessa  tester  stämmer  bra
överens med verkligheten. Ett exempel på en faktor som måste tas i åtanke är variationer
i ljusintensitet.  När en solcell undersöks är det viktigt att ljusintensiteten är lika stor
över  hela  ytan.  Variationer  över  ytan  kan  vara  svåra  att  upptäcka  och  kan  leda  till
missvisande  resultat  gällande  cellens  effektivitet.  För  närvarande  kontrolleras  detta
genom att med lösa komponenter mäta intensiteten vid särskilda punkter i ett rutnät. En
enklare metod för kontroll skulle vara ett handhållet mätinstrument , som lätt kan föras
över ytan i jakt på variationer.

1.2 Projektmål

Projektets mål var att utforma och konstruera ett handhållet instrument för mätning av
ljusintensitet i W/m2. Förfrågan kom från avdelningen för fasta tillståndets elektronik på
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Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Instrumentets tänkta syfte är att upptäcka variationer i
ljusintensitet hos avdelningens testuppställningar för solceller. Följande specifikationer
för instrumentet togs fram tillsammans med handledare Uwe Zimmerman [6]:

• Batteridrift med ett 9 V batteri

• Handhållet

• Byggt kring en fotodiod

• Mätintervall på 800–1200 W/m2 (1000 W/m2 som mittpunkt)

• Avläsning med en analog visare

1.3 Instrumentets funktion

Principen bakom den design som valdes för instrumentet kan delas in i  tre steg.  Det
första är transimpedanssteget. Det tar emot ljuset, genererar en ström och omvandlar
denna ström till en proportionell spänning. Nästa steg är en differentialförstärkare som
förstärker signalen och subtraherar en bestämd spänning från den. Subtraktionen görs
för att instrumentet ska ge utslag först vid värden på 800 W/m2 eller högre. I det sista
steget läggs den resulterande spänningen från differentialförstärkaren över en analog
amperemeter, som då ger ett utslag direkt proportionellt mot ljusintensiteten.

1.4 Existerande instrument

Att mäta ljusstyrka är inget nytt. En snabb sökning på internet ger direkt en uppsjö av
alternativ i olika prisklasser. Det som snart blir tydligt är dock att de flesta ljusmätare
mäter enheterna lux, lumen och/eller candela. Lux och lumen kan båda härledas från
candela, som är en SI-grundenhet [6]. Denna enhet har sitt ursprung i hur det mänskliga
ögat  uppfattar  olika  ljusstyrkor,  och  är  därför  lämplig  för  kontrollmätningar  av
exempelvis lokalbelysningar. I solcellssammanhang är enheten W/m2 av större intresse
då  det  är  direkt  relaterat  till  hur  mycket  effekt  en  viss  solcellsuppställning  kan  ge.
Instrumentet  i  detta  projekt  mäter  intensiteten  i  W/m2 och  mäter  det  över  ett
våglängdsintervall som, på grund av fotodioden, stämmer väl överens med det solceller
generellt tar upp.

Det finns dock kommersiella ljusmätare som mäter W/m2. Sådana mätare verkar dock
kosta  flera  tusen  kronor.  Ett  exempel  är  solarimetern  SL100  från  KIMO  [7].  Detta
instrument är då visserligen ett professionellt  konstruerat  och kalibrerat  instrument,
tillverkat av ett företag specialiserat på mätteknik. Handledaren var dock tydlig i början
av projektet att en mycket stor noggrannhet inte var nödvändig. Med det i åtanke så blir
projektets instrument ett synnerligare mer ekonomiskt alternativ om det färdigställs i
framtiden
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2 Teori

2.1 Fotodioder

En fotodiod är en komponent med egenskapen att generera spänning och ström när den
träffas av fotoner [6]. En solcell är en typ av fotodiod. Kretssymbolen ses i figur 1. I sitt
enklaste utförande är dessa komponenter uppbyggda som
vanliga dioder. En generell diod består av två halvledarmaterial
med olika dopning som sätts samman [9]. Anoden (symbolens
vänstra sida) är P-dopad, vilket innebär att den har ett stort
antal fria positiva laddningar. Dessa kallas hål och är egentligen
tomma elektronplatser. Katoden (symbolens högra sida) är
N-dopad, och har fria elektroner. I området där dessa sidor möts
kommer de fria laddningarna att försöka jämna ut skillnaden i
laddningskoncentration genom att diffundera över till motsatt sida. I gränsskiktet möts
de  och rekombinerar.  N-sidan närmast  gränsskiktet  tappar  alltså  elektroner  och blir
positivt laddad. På samma vis blir P-sidan vid gränsen negativt laddad. Dessa laddade
sidor ger upphov till  ett elektriskt fält som motverkar diffusionen. Vid jämvikt fås ett
gränsområde utan rörliga laddningar, och en potentialskillnad mellan de båda sidorna.
Detta kallas för en PN-övergång och gränsområdet kallas utarmningsområde, se figur 2.
Om en yttre spänning kopplas in med positiv spänning på P-sidan (anoden) relativt
N-sidan (katoden) kommer potentialtröskeln i utarmningsområdet att upphävas. Ström
kommer då att börja flyta genom PN-övergången. Om polariteten byts breddas istället
utarmningsområdet och ingen ström flyter, bortsett från en mycket liten läckström.

Fotodioder  tillverkas  så  att  ljus  från omgivningen kan träffa  PN-övergången [6].  Har
fotonerna i ljuset tillräcklig energi kan de slå loss elektroner från atomerna och därmed
skapa  elektronhålpar  [10].  Om  detta  inträffar  i  utarmningsområdet  kommer
elektronerna  och  hålen  att  röra  sig  åt  varsitt  håll  till  följd  av  det  elektriska  fältet.
Fotodioden levererar då en ström/spänning i backriktningen, dvs. med riktning ut ur
anoden. Strömmen som levereras är proportionell mot ljusintensiteten som fotodioden
belyses  med,  och  är  som  störst  när  dioden  inte  har  någon  spänning  över  sig
(kortslutning). Spänningen stiger icke-linjärt med ljusintensiteten och planar ut till ett
maxvärde.
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Figur 1: 
Fotodiodens 
kretssymbol [8].



 

2.2 Operationsförstärkare

Operationsförstärkare  (OP-förstärkare)  används  på  flera  platser  i  kretsen.  För  detta
projekts ändamål räcker det att betrakta dem som ideala. Det innebär följande:

• Potentialskillnaden mellan ingångarna är 0 V vid negativ återkoppling. Samtliga 
OP-förstärkare i kretsen är kopplade på detta vis.

• Ingångsresistansen är oändligt stor.

• Utgångsresistansen är 0 Ω. 

2.3 Transimpedansförstärkare

I  många  förstärkarkopplingar  är  det  en  spänning  som  läggs  på  ingången,  och  en
spänning som levereras på utgången. Transimpedansförstärkaren är en speciell typ av
förstärkarkoppling  som  tar  en  ström  på  ingången  och  levererar  en  proportionell
spänning  på  utgången  [9].  Ett  kopplingsschema  visas  i  figur  3.
Transimpedansförstärkarens uppgift skulle i teorin kunna utföras av en ström som helt
enkelt leds genom en resistor. Fördelen med förstärkarvarianten är den låga utresistans
som ges av OP-förstärkaren. Används enbart en resistor fås en spänning som blir mer
känslig för laster.

I  mätinstrumentet  är  transimpedansförstärkaren  mycket  lämplig.  Det  är  fotodiodens
ström som är proportionell mot ljusintensiteten, men ytterligare bearbetning av signalen
i det efterföljande steget kräver att den representeras av en spänning. Sambandet mellan
ingångsströmmen och utgångsspänningen ges av ekvation 1 och 2 nedan.
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Figur 2: PN-övergången. I utarmningsområdet gör respektive sidas underskott att laddade 
områden uppstår.



U ut = I in. R (1)

U ut = −I in. R (2)

Ekvation  1  gäller  för  den strömriktning som visas  i  figur  3.  Med strömriktning  mot
utgången fås ekvation 2 [9]. 

I avsnitt 2.1 nämndes det att fotodioder levererar störst ström när de är kortslutna. Med
en transimpedanskoppling kan detta uppnås. Med antagandet om en ideal
OP-förstärkare kommer de båda ingångarna att ligga på samma potential, vilket i detta
fall är jord. Strömkällan, som i instrumentet är en fotodiod, kommer då ha jord på båda
sidor och därmed vara kortsluten.

2.4 Differentialförstärkare

En  differentialförstärkare  är  en  annan  typ  av  specialiserad  förstärkarkoppling.  Den
används för att förstärka spänningsskillnaden mellan två ingångar. Kretsschemat för den
variant som användes i projektet syns i figur 4.
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Figur 3: Kretsschema över en enkel transimpedansförstärkare. 
Då det antas att OP-förstärkaren är ideal går ingen ström in i 
eller ut ur ingångarna. All ström går genom resistorn och ger 
sambanden i ekvation 1 och 2. 



Denna variant tar in två spänningar och levererar en spänning ut. Nedan följer en kort
härledning av hur spänningarna förhåller sig till varandra.

{
U+= U 1

U−= U+

U 2 −U−

R1

=
U−−U ut

R2
}

U 2 −U 1

R1

=
U 1 −U ut

R2

→ U ut =
R1+R2

R1

U 1 −
R2

R1

U 2 (3)

Sambandet  visar  att  en  osymmetrisk  förstärkning  erhålls.  U1 och  U2 förstärks  olika
mycket innan subtraktionen. Det var dock inget problem i denna tillämpning då syftet
inte var att förstärka en ren spänningsskillnad utan snarare att subtrahera ett bestämt
belopp från en inkommande spänning. I avsnitt 3.5 kommer det framgå att spänningen
U2 är justerbar med hjälp av två resistorer. Dessa kan då väljas tillsammans med R1 och
R2 så  att  rätt  förstärkning  erhålls  och  rätt  belopp  subtraheras.  En  symmetrisk
förstärkning  skulle  kräva  ytterligare  två  motstånd,  som  noga  måste  väljas  att
överensstämma med R1 och R2.  Det  skulle  bli  både mer komponenter  och arbete  än
nödvändigt.

3 Metod

3.1 Inledande studier

I projektets början gällde det att utifrån de uppsatta specifikationerna finna en lämplig
kretslösning att utgå ifrån. Litteratur [10] tillhandahölls av Uwe Zimmermann [6].
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Figur 4: Instrumentets differentialförstärkare. Denna variant förstärker U1 med en 
faktor, här kallad G, och U2 med faktorn G – 1. Utspänningen fås som
Uut = GU1 – (G – 1)U2. Förstärkningen styrs av resistorernas värden.  



Efter  att  ha  studerat  litteraturen  togs  beslutet  att  koppla  fotodioden  till  en
transimpedansförstärkare  och  modulera  den  utgående  spänningen  för  att  passa
instrumentets mätområde. För alla simuleringar och för att skapa de kretsscheman som
syns i denna rapport användes programmet LTSpice från Linear Technology.

3.2 Spänningsförsörjning

I  instrumentdesignen  ingår  flertalet  aktiva  komponenter  som  kräver  matning  med
externa  spänningar  (ex.  OP-förstärkare).  Instrumentets  spänningskälla  skulle  enligt
specifikation  vara  ett  9  V  batteri.  Problemet  med  ett  batteri  är  att  den  levererade
spänningen sakta sjunker så fort det börjar skicka ström. Utan en konstant spänning är
det svårt att konstruera ett tillförlitligt mätinstrument. Lösningen blev att använda en
spänningsregulator.  Denna integrerade krets  tar in en hög spänning och levererar en
lägre, men stabil, spänning. I detta fall skickas då 9 V ständigt sjunkande spänning in, och
den valda  regulatorn  LM340T5 från  National  Semiconductor  (numera  ägda  av  Texas
Instruments) [11] levererar 5 V konstant. Tester i lab med reglerbart spänningsaggregat
visade att regulatorns utspänning är stabil ned till ca 6 V. 

Ett annat problem som uppstod gällde negativ matningsspänning till  OP-förstärkarna.
De kan i regel inte leverera spänning ända upp/ned till sina matningsspänningar. För att
kunna ha en gemensam nollpotential/jord i kretsen skulle alltså OP-förstärkarna behöva
några volts negativ spänning som låg matningsspänning. Då batteriet bara levererar en
positiv spänning fick en spänningsomvandlare användas. Komponenten ICL7660S  från
Intersil [12] kan ta in en positiv spänning och leverera en ungefär lika stor spänning med
ombytt tecken.  Med hjälp av regulatorn och omvandlaren skulle  alltså +5 V och -5 V
stabil spänning till OP-förstärkarna kunna erhållas. Båda komponenterna kopplades in
enligt deras respektive datablad.

3.3 Transimpedansförstärkarsteget

Transimpedanssteget utformades i enlighet med figur 4. Vad gäller fotodioden fanns det
tre sorter till förfogande. För det fortsatta arbetet och protoypen valdes en BPW34 från
Osram [13]. Anledningen var att avdelningen hade mycket mätdata om denna fotodiod
från  olika  tester  de  utfört  tidigare.  Datan,  som  Uwe  Zimmermann  [6]  tillhandahöll,
visade  att  strömmar  på  upp  till  ca  3  mA  kunde  förväntas  från  fotodioden  i  denna
tillämpning. Resistorns värde valdes till 500 Ω som utgångspunkt, vilket skulle ge 1500
mV utspänning vid  3  mA inström enligt  ekvation  1.  Detta  bedömdes  vara  en  rimlig
storleksordning att utgå ifrån.

Parallellt  med  resistorn  kopplades  även  en  kondensator  i  syfte  att  skapa  ett  första
ordningens lågpassfilter. Filtret blockerar högfrekvent brus och stabiliserar kopplingen.
Filtret utformades dessutom för att stoppa signaler från blinkande ljuskällor. Elektriska
ljuskällor  som  drivs  med  växelström  blinkar  med  frekvensen  100  Hz  (två  gånger
nätspänningen), medan avdelningens tester utförs med likströmsljuskällor. Att ge filtret
denna egenskap var ett sätt att hindra eventuell bakgrundsbelysning (ex. lokalbelysning)
från att  påverka mätinstrumentet.  Gränsfrekvensen valdes alltså  för att  ge  en kraftig
dämpning vid 100 Hz. Ett lämpligt värde på kondensatorn bestämdes genom att använda
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den generella formeln för gränsfrekvensen hos ett första ordningens lågpassfilter (se
ekvation  4  nedan).  Med  det  som  utgångspunkt  kontrollerades  sedan  värdet  genom
simuleringar i LTSpice.

f 0 =
1

2π RC
(4)

3.4 Slutsteget

Om  kopplingsordningen  ska  följas  är  det  differentialsteget  som  kommer  efter
transimpedanssteget. Arbetet med slutsteget kommer dock att redovisas först då dess
utformning bestämde hur differentialsteget skulle dimensioneras.

Slutsteget utformades med en analog visare enligt specifikation. En analog strömmätare
med intervallet 0-100 μA användes. För intensiteten 800 W/m2 och allt därunder skulle
mätaren visa 0 μA, medan intensiteten 1200 W/m2 skulle ge 100 μA. Då det rörde sig om
en mycket känslig mätare var det viktigt att slutsteget skulle kunna begränsa strömmen.
Figur 5 visar kretslösningen.

Uut är den spänning som differentialsteget levererar. Steget levererar både positiva och
negativa  spänningar  beroende  på  ljusintensiteten.  Detta  kommer  beskrivas  i  detalj  i
nästa  avsnitt.  Slutsteget  utformades  med  två  dioder  för  strömbegränsning  i  båda
riktningarna. Som positiv strömbegränsning valdes en LED för att kunna indikera när
ljusintensiteten  ligger  över  maxvärdet.  LED-dioden  begränsar  strömmen  vid  en
framspänning på ca 1,89 V, medan den vanliga dioden begränsar bakåt vid ca 0,6 V. Dessa
värden  gavs  av  Uwe  Zimmermann  [6]  och  bedömdes  vara  tillräckligt  noggranna  för
fortsatta beräkningar.

Med vetskap om diodernas framspänningar och den maximala ström framåt Imax som ska
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Figur 5: Slutstegets kretsschema. R1 finns där för att skydda dioderna. R2 är egentligen 
en resistor och en trimpotentiometer i serie för justeringsändamål. Strömmätaren 
representeras av sin resistans, som uppmättes till 1666 Ω.



flyta genom mätaren kunde ett maxvärde Uut  max från differentialsteget beräknas.  Den
maximala  strömmen  bakåt  genom  mätaren  räknades  också  ut.  Detta  gjordes  för  att
undersöka belastningen på mätaren vid negativ Uut.

3.5 Differentialförstärkarsteget

Enligt  specifikationerna  skulle  instrumentet  ha  ett  mätintervall  på  800–1200  W/m2.
Alltså skulle en ljusintensitet under 800 W/m2 inte ge något utslag. För att lösa detta
behövde en spänning motsvarande den lägsta  intensiteten subtraheras  från signalen.
Genom  att  belysa  och  mäta  på  avdelningens  referenscell  i  testuppställningen  kunde
intensiteten 800 W/m2 ställas in. Det färdiga transimpedanssteget belystes sedan, och
utspänningen  noterades.  På  grund  av  linjäritet  kunde  utspänningen  från
transimpedanssteget vid högsta intensitet (1200 W/m2) beräknas.

Den  spänning  som  ska  subtraheras  måste  ha  sitt  ursprung  i  instrumentets  5  V
försörjning.  Att  direkt  koppla  5  V  till  den subtraherande  ingången visade  sig  bli  för
mycket. Följande koppling (figur 6) utformades som lösning på detta.

Kopplingen ovan är en spänningsdelare och medför att U2 i figur 4 och ekvation 3 kan
ersättas enligt nedan.

U 2=
R4

R3 + R4

∗ 5

Efter insättning i ekvation 3 ger det

U ut =
R1+R2

R1

U 1 −
R2

R1

∗
R4

R3 + R4

∗ 5 (5)

Där  U1 är  spänningen  från  transimpedanssteget.  För  det  fortsatta  arbetet  behövde
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Figur 6: Denna spänningsdelare sänker de tillgängliga 5 V till ett önskat värde.
OP-förstärkaren är kopplad som spänningsföljare och håller spänningen stabil vid belastning.
Noden markerad "Till_diffsteg" kopplas sedan till noden U2 i figur 4. Den resulterande 
kopplingen visas längre ned i figur 7.



resistorernas  värden  bestämmas.  Med  information  om  värdet  på  U1  vid  minsta  och
högsta mätpunkt, och motsvarande värden på Uut, kunde ett ekvationssystem sättas upp.
För att kunna lösa det behövde två resistorvärden sättas. R1 och R4 sattes till 10 kΩ som
utgångspunkt.  Storleksordningen  kΩ  är  lämplig  i  dessa  sammanhang.  Dels  kommer
kretsen  inte  att  dra  onödigt  hög  ström,  men  det  är  samtidigt  lågt  nog  för  att  OP-
förstärkarnas förströmmar inte ska orsaka stora spänningsfall.

Ekvationssystemet  löstes  och  hela  differentialsteget  simulerades  i  LTSpice  med  de
erhållna komponentvärdena. Differentialstegets slutgiltiga design syns i figur 7.

3.6 Prototypen

Instrumentets  moduler  monterades  upp  på  ett  kopplingsdäck  och  testkördes
allteftersom de blev klara. På däcket testades även andra lösningar innan valet föll på
den design som presenteras i denna rapport. I sluskedet beslutades det om att göra ett
tillägg till  instrumentet. Någon form av indikator för lågt batteri skulle utformas.  När
instrumentets  batteri  blir  svagt  nog  kommer  inte  spänningsregulatorn  klara  av  att
leverera 5 V. Från och med den punkten skulle instrumentets mätningar inte längre vara
pålitliga.  Designen  som  valdes  för  detta  kunde  också  koppla  bort  batteriet  helt  när
instrumentet  inte  används.  Med  en  tvåpolig  till-från-till  omkopplare  kunde  de
nödvändiga justeringarna utföras. Med en pol kopplas batteriet in eller ut ur kretsen.
Den andra  polen  styr  om mätaren är  kopplad  direkt  till  regulatorn  via  en  justerbar
resistans, eller till slutsteget. Principen för batteriindikatorn bestod av att trimma den
justerbara resistansen så att regulatorn levererar en ström på 50  μA vid 5 V när den
kopplas direkt till mätaren. 50 μA ligger i mitten på mätaren, vilket gör det lättare att se
när värdet har sjunkit.  En ström under detta värde skulle då indikera låg batterinivå.
Kretslösningen för detta tillägg syns i figur 8. 
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Figur 7: Det färdiga differentialsteget, en sammankoppling av kretsarna i figur 4 och 6.



Bortsett från slutgiltiga kalibreringar fanns i detta skede en fungerande prototyp.

4 Resultat

4.1 Transimpedanssteg och lågpassfilter

Efter uppskattning och simuleringar på lågpassfiltret valdes en kondensator med värdet
C = 22 μF. Simuleringen gav gränsfrekvensen f0 ≈ 14 Hz. Resultatet av simuleringen kan
ses i figur 9 nedan. Det färdiga transimpedanssteget syns i figur 10.
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Figur 8: Omkopplare för batteri och indikator för låg spänning. Kretsen är byggd kring en tvåpolig
till-från-till omkopplare. Läge 1 (övre läge, i bild): Batteriet driver kretsen och mätaren är i 
indikatorläge. Läge 2 (mittenläge): Batteriet och mätaren är frånkopplade. Läge 3 (nedre läge): 
Batteriet driver kretsen och mätaren är i mätläge.
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Figur 9: Simulering av transimpedansförstärkarens lågpassfilter i LTSpice. Markören och det 
tillhörande fönstret visar gränsfrekvensen (då signalen dämpats med 3 dB). Runt 100 Hz har 
signalen dämpats kraftigt.

Figur 10: Det färdiga transimpedanssteget. Uut 

kopplas till differentialsteget (figur 7).



4.2 Komponentvärden och maxspänning till slutsteg

Den spänning som differentialsteget ska leverera vid maxpunkten 1200 W/m2,  Uut  max  ,
bestämdes enligt nedan.

Utifrån  dessa  beräkningar  valdes  R2 till  en  15  kΩ  resistor  i  serie  med  en  5  kΩ
trimpotentiometer.

Beräkning av den maximala strömmen bakåt redovisas nedan.

Med tanke på vilka strömmar mätaren är dimensionerad för (100 μA) ansågs detta värde
vara acceptabelt.

4.3 Differentialförstärkarsteget

För  intensiteten  800  W/m2 noterades  spänningen  1,084  V  från
transimpedansförstärkaren. Värdet för 1200 W/m2 erhölls enligt nedan.

Differentialförstärkaren  skulle  ge  en  utsignal  på  0  V  vid  1,084  V  från
transimpedanssteget. Vid 1,626 V in skulle Uut max = 1,94 V levereras (från beräkningarna
i avsnitt 4.2). Utifrån dessa data och ekvation 5 sattes ett ekvationssystem upp.
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1200 W /m2

800 W /m2 = 1,5

1,084 V ∗ 1,5 = 1,626 V

800 W /m2
→ 1,084V

1200 W /m2
→ 1,626V

I max = 100μ A
V LED ≈ 1,89 V
Rmätare = 1666Ω

R1 = 500Ω

R2 + Rmätare =
V LED

I max

= 18,9 k Ω

R2 ≈ 17,2 k Ω

Rtot = R2 + Rmätare + R1 = 19,4 k Ω

U ut max = I max Rtot = 1,94V

V diod = 0,6V

I maxbakåt =
V diod

R2 + Rmätare

≈ 32μ A



G =
R1+R2

R1

, S =
R4

R3 + R4

{0 = 1,084G − 5(G−1)S
1,94 = 1,626G − 5(G−1)S } → {5(G−1)S = 1,084G

1,94 = 1,626G − 5(G−1)S}
→ 1,94 = 1,626G − 1,084G → G ≈ 3,579 → S ≈ 0,301

Med värden på G, S, R1 och R2 kunde de två sista resistorernas värden beräknas som
R2 ≈ 25,79 kΩ och R3 ≈ 23,22 kΩ. Hela differentialsteget simulerades i LTSpice med dessa
komponentvärden.  Resultaten  syns  i  figur  11.  För  att  kunna  få  rätt  värden  vid
konstruktion  valdes  både  R2 och  R3  som  en  22  kΩ  resistor  i  serie  med  en  5  kΩ
trimpotentiometer.
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Figur 11: Resultat av simuleringar med 
differentialsteget. I det övre fönstret syns hur 1,084 V 
från transimpedanssteget (V(u_in)) ger en utspänning 
(V(u_ut)) på nära 0 V. I det nedre fönstret syns hur 
inspänningen 1,626 V ger nära 1,94 V ut, alltså Uut max.



4.4 Batteriindikator

För indikatorkopplingen i figur 8 beräknades värdet  på R1 till 100  kΩ, vilket i kretsen
valdes  som två  resistorer  på  82  kΩ och 10  kΩ och en trimpotentiometer  på  20  kΩ.
Beräkningen syns nedan.

U reg = 5V
I indikator = 50μ A

R1 =
U reg

I indikator

= 100kΩ

4.5 Slutprodukt

På grund av tidsramen hann aldrig instrumentet konstrueras. Vid projektets slut fanns
en fullständig kretslösning för instrumentet,  komplett med komponentvärden, och en
fungerande  prototyp  på  ett  kopplingsdäck.  Prototypen  testades  i  sin  helhet  vid
avdelningens  testuppställning  och  reagerade  som  väntat.  Den  gav  dock  avvikande
värden,  vilket  visade  att  en  mer  noggrann  kalibrering  kommer  behövas  när  allt  väl
monterats på ett kretskort. Testet visade dock att designen fungerar. Det som återstår av
projektets ursprungliga mål är således att utforma och framställa ett kretskort, löda fast
komponenter och montera allt i ett lämpligt hölje.

Instrumentets  kompletta  kretslösning  redovisas  nedan  i  figur  12.  Komponentvärden
återfinns i tabell 1. 
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Figur 12: Instrumentets färdiga kretsschema. Batteriindikatorn och spänningsförsörjningen ingår 
dock inte, då figuren syftar till att visa själva mätkretsen.



Komponent Värde

Rtrans 500 Ω

C 22 μF

R1 10 kΩ

R2 22 kΩ i serie med 5 kΩ trimpotentiometer

R3 22 kΩ i serie med 5 kΩ trimpotentiometer

R4 10 kΩ

R5 500 Ω

R6 15 kΩ i serie med 5 kΩ trimpotentiometer

Rmätare 1666 Ω

LED Ca 1,89 V framspänning

Diod 1N4148 Ca 0,6 V framspänning

Rindikator (till batteriindikatorn, ej synlig i 
figur 12)

82 kΩ i serie med 10 kΩ och en 20 kΩ 
trimpotentiometer

Tabell 1: Komponentlista till instrumentet. Här ingår inte kringkomponenterna till 
spänningsförsörjningskretsarna. För dessa värden, se respektive krets datablad.

5 Diskussion

5.1 Design och kretslösning

En målsättning under projektet var att utforma instrumentet på ett robust och enkelt
sätt utan att offra för mycket precision. Det inledande transimpedanssteget är en enkel
krets som följer det teoretiska förhållandet mellan inström och utspänning på ett bra
sätt. Detta gäller speciellt då en bra OP-förstärkare som ligger nära idealfallet väljs. God
kontroll  över förstärkningen erhålls  då den bara beror av en resistor.  I  detta projekt
byggdes ett  lågpassfilter in  i  transimpedanssteget.  Syftet  med detta  var  som tidigare
nämnt  att  kraftigt  begränsa  inverkan av  eventuell  kringbelysning  (AC-ljuskällor  med
frekvens  100  Hz).  Ett  första  ordningens  lågpassfilter  valdes  då  det  bara  krävde  en
parallellkopplad kondensator. Ett sådant filter har en dämpning som förändras relativt
långsamt med frekvensen (20 dB/dekad). Av den anledningen sattes gränsfrekvensen
redan vid ca 14 Hz. På så vis erhölls en kraftigare dämpning vid 100 Hz. Att det blev just
14 Hz beror på det valda kondensatorvärdet. Filtret simulerades med olika existerande
kondensatorvärden tills 100 Hz-punkten dämpats tillräckligt.  Vad som bedömdes som
tillräckligt var något godtyckligt, så länge dämpningen åtminstone gav en halvering 
(-6 dB) av 100 Hz signaler. I figur 6 syns en dämpning på ca 13 dB för 100 Hz. 

I arbetet med differentialförstärkaren fanns det två val för den aktuella kretslösningen:
symmetrisk eller osymmetrisk förstärkning av ingångarna. I avsnitt 2.4 framgår det att
valet  föll  på  det  senare.  Fördelen  med  osymmetrisk  förstärkning  är  att  mindre
komponenter krävs. Symmetrisk förstärkning ger en fördel som framgår av formeln för
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utspänningen i det fallet, se nedan.

U ut =
R2

R1

(U 1 − U 2) (6)

Denna formel ger genast att  U2 ska ha ett konstant värde motsvarande det U1 antar vid
800 W/m2. Sambandet är enklare och de båda resistorvärdena kan väljas för att ge den
förstärkning  som  krävs  av  slutsteget.  Vidare  blir  uträkningarna  lättare  då  inget
ekvationssystem behöver lösas.  Den stora nackdelen med symmetrisk förstärkning är
dock att de två resistorer som tillkommer noggrant måste väljas till att ha samma värden
som R1 och R2. Att konstruera differentialförstärkaren på detta vis skulle alltså ger mer
kalibreringsarbete. Utifrån dessa fakta valdes då den lösning som gav mer arbete med
beräkningar, men resulterade i en mer lättkalibrerad och därför användarvänlig design.

Slutsteget var den enda av instrumentets tre moduler som inte baserades på en speciell
typkoppling.  I  grund  och botten  består  detta  steg  bara  av  en  analog  amperemätare.
Övriga komponenter är monterade för strömbegränsande ändamål enligt beskrivning i
avsnitt 3.4. Det kan vara värt att notera att bara en av dioderna är en LED. Den fungerar
som  överbelastningsindikator  och  ska  kalibreras  att  tändas  när  strömmen  genom
mätaren når maxvärdet 100 μA. Om en LED monteras även på den andra platsen skulle
den tändas först vid 100 μA ström i andra riktningen. Då mätarens minsta värde är 0 μA
saknar detta mening. Det är möjligt att utforma kretsen med en minimivärdesindikator
för när strömmen blir 0  μA, men på grund av tidsramen ägnades inget arbete åt det.
Instrumentet hade kunnat utformas med en digital mätare för ökad precision, men detta
behövdes ej då ett av önskemålen var en analog mätare. Flertalet mätare fanns dessutom
på plats på avdelningen. 

5.2 Arbetsgång och resultat

Arbetet med instrumentets olika delar började i många fall med en vald kretslösning
följd  av beräkningar  och simuleringar,  med praktiska tester  som sista  steg.  Det  som
visade  sig  ta  mest  tid  var  att  utforma  en  del  av  kretslösningarna.  Det  finns  många
välkända och vanligt förekommande standardkopplingar för olika ändamål, och de kan i
sin tur anpassas till olika tillämpningar. Processen att utforma en krets är därför relativt
enkel i de fall en sådan känd koppling löser det aktuella problemet. Under projektets
gång uppstod det dock problem som fick lösas med egen design. I de fallen behövdes en
idé  som  utgångspunkt  att  jobba  vidare  med.  Att  formulera  idéer  som  slutligen  gav
lösningar  var  tidskrävande.  Det  har  till  stor  del  att  göra  med brist  på  erfarenhet  av
kretsdesign.  Just  därför  var  projektet  en  väldigt  lärorik  erfarenhet.  Även  om
instrumentet  inte  hann konstrueras  så  finns  nu en fungerande design med komplett
kretslösning. Om tid finns framöver kan konstruktion och kalibrering av instrumentet
ske med projektresultatet som utgångspunkt.

5.3 Noggrannhet

En  frågeställning  kring  det  färdiga  instrumentet  är  hur  pass  noggrannt  det  blir.
Kalibrering ska ske vid avdelningens testuppställning, där de två ändpunkterna 
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800 W/m2  och 1200 W/m2 ställs  in med hjälp av deras  referenscell.  Där uppstår  en
mätosäkerhet  som  beror  av  vilket  instrument  som  används  för  att  mäta  på
referenscellen. Moderna högkvalitativa digitalmultimetrar har dock god upplösning och
låg mätosäkerhet. Detta bidrag kommer därför inte att tas med i beräkningarna här. En
annan  anledning  är  att  information  om  exakt  vilken  digitalmultimeter  som  används
behövs  då  de  kan  ha  olika  mätosäkerheter.  När  en  ändpunkt  har  ställts  in  ska
instrumentet belysas och sedan kalibreras genom att titta på den analoga mätaren. Det
blir två analoga avläsningar, en för varje ändpunkt. En sådan avläsning ger en triangulär
sannolikhetsfördelning med mätosäkerhet enligt nedan.

u =
a

2√6
(6)

Där  u  är mätosäkerheten/standardavvikelsen och  a  är upplösningen. Den mätare som
valts  ut  till  projektet  har  en  visartavla  indelad  i  20  steg.  Vidden  på  instrumentets
mätområde är 400 W/m2. Ett steg, alltså upplösningen, blir då 20 W/m2. Från ekvation 6
fås då en mätosäkerhet på u ≈ 4,1 W/m2 vid 65% signifikansnivå. Eftersom det görs två
avläsningar kommer detta värde in två gånger och en kombinerad mätosäkerhet fås.

u tot = √u2
+ u2 (7)

Instrumentets mätosäkerhet blir alltså utot ≈ 5,8 W/m2 enligt ekvation 7. För att förbättra
detta värde kan en ny visartavla med fler steg tillverkas.

5.4 Förbättringar och modifikationer

Instrumentets  ursprungliga  specifikationer  talar  bland  annat  om  ett  bestämt
mätintervall. Ett förslag till vidareutveckling är möjligheten att välja mätområde. Genom
att modifiera kretsen med en omkopplare som växlar resistorer i differentialsteget skulle
olika upplösningar kunna fås. Beräkning av värdet på dessa alternativa resistorer kan
göras på samma sätt som med ursprungsresistorerna, se avsnitt 3.3 och 3.4. En sådan
modifikation skulle göra det enklare att upptäcka mycket små variationer i ljusintensitet.

Prototypen  är  byggd  kring  en  specifik  fotodiod.  Det  är  dock  möjligt  att  anpassa
instrumentet  för  enkelt  byte  av  komponenten.  Om  noggrannare  undersökningar  av
testområdet efterfrågas kan det exempelvis vara önskvärt att byta till en fotodiod med
mindre aktiv yta. En lösning är att fotodioden placeras i en kontakt som löds fast på ett
litet  externt  kort.  På  detta  kort  monteras  också  en  kontakt  för
transimpedansförstärkarens resistor och en trimpotentiometer. Kortet och instrumentet
kan kopplas  ihop med en D-sub kontakt.  Vid  byte sätts  den nya fotodioden på plats
tillsammans  med  lämplig  resistor.  För  att  all  kalibrering  i  själva  instrumentet  ska
stämma  måste  transimpedanssteget  leverera  samma  spänningar  oavsett  fotodiod.
Trimpotentiometern används för att trimma in detta.  Att  kontrollera denna spänning
görs enkelt genom en mätning med digitalmultimeter där signalen leds in i instrumentet.
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6 Slutsats

Det här projektet visade först och främst att det kan vara en god idé att själv konstruera de
instrument som behövs för ett  givet ändamål.  Detta  förutsätter  då  att  rätt  utrustning och
kunskap finns eller går att ordna på ett enkelt sätt. I detta fall efterfrågades ett instrument med
ett  tydligt  definierat  användningsområde.  De instrument  som hittades  på  marknaden hade
många avancerade finesser  och  en hög noggrannhet,  och kostar  därefter.  För  det  aktuella
ändamålet behövdes dock inte dessa saker. Det är då inte motiverat att spendera pengar på ett
onödigt  avancerat  instrument  när  ett  väl  fungerande  alternativ  kan  konstrueras  från
komponenter som det i de flesta fall finns gott om i avdelningens laboratorie. Handledaren
bekräftade att detta ibland är fallet [6]. Om en krets behövs för ett bestämt ändamål kan det i
flera fall löna sig att konstruera denna själv. Förutom besparingar från inköp så fås också en
krets som användaren själv är insatt i och kan reparera. Detta sparar tid och säkerligen pengar.

Projektet ledde som tidigare nämnt inte fram till ett färdigt instrument, vilket ställer frågan om
det kan löna sig att köpa ett dyrt instrument istället för att vänta länge på ett billigt. Det finns
dock faktorer som behöver tas i beaktning. Då detta arbete skedde i projektform krävdes en
projektplan, kontinuerlig dokumentation av arbetet, en presentation och en godkänd rapport.
Hade arbetet helt enkelt bestått i att framställa detta instrument så hade saker och ting givetvis
gått snabbare. Vidare så bestod det inledande arbetet av litteraturstudier. För någon med mer
erfarenhet inom området skulle detta troligen inte varit nödvändigt. Om dessa två faktorer
vägs in så skulle projektets instrument förmodligen inte ta speciellt lång tid att färdigställa.
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