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Abstract 

This thesis has been carried out at Saab Training Systems (STS) AB in 
Huskvarna. The project deals with methods and equipment for measuring 
current and energy consumption on Saab's battery-powered devices, namely the 
SAT1 and SAAD2.  

The current measurement devices do not cope with the technical requirements 
of STS. Therefore, the goal is to develop a method or an instrument that can 
generally measure energy consumption in different battery-powered devices 
from Saab. 

The problem is that, the current to the devices varies widely from a few micro-
amperes to several hundred milliamperes in a very short period of time.  

The project includes a theoretical study and practical measurements on Saab’s 
SAT and SAAD in order to anticipate any difficulties that might arise during 
the process of energy measurement.  

In addition, two proposals for measurement equipment are discussed. The most 
promising of these two, is based on a logarithmic amplifier. This solution has 
been verified in practice with a test circuit board (prototype).  

The test circuit board can be divided into two parts. The first part includes a 
linear amplifier that senses the current passing through a sense resistor. Test of 
this part of the card showed that it worked as specified, and it was to amplify 
the signal with the gain factor determined, and measurements ability with 
oscilloscope on the high side of the test object. 

The second part contains a logarithmic amplifier which compresses high-
dynamic signals. Testing of this part of the card showed that the amplifier was 
an inappropriate choice for this purpose, because it was unable to amplify small 
signals. However, the idea of using a logarithmic amplifier is a good 
alternative, given that a suitable amplifier is used. 

 

 

                                                 
1 Small Arms Transmitter 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Saab Training Systems (STS) AB i 
Huskvarna. Arbetet handlar om metodik och utrustning för mätning av ström- 
och energiförbrukning på Saabs batteridrivna apparater, nämligen SAT3 och 
SAAD4. 

Nuvarande mätutrustning klarar inte av de tekniska kraven som STS ställer. 
Därför behövs det ett instrument eller en metod som generellt kan mäta 
energiförbrukningen på Saabs batteridrivna enheter. Problemet är att strömmen 
till apparaterna varierar kraftigt från några mikroampere till flera hundra 
milliampere i en väldigt kort tidsperiod.  

Arbetet har genomförts som en teoretisk utredning men innehåller också 
praktiska mätningar på Saabs SAT och SAAD för att undersöka vilka 
svårigheter som kan uppstå vid mätning. Dessutom har två förslag på lösningar 
presenterats. Det mest lovande av förslagen är baserat på en logaritmisk 
förstärkare. Detta förslag har även verifierats praktiskt med ett testkort 
(prototyp). 

Testkretskortet kan delas upp i två delar. Den första delen innehåller en linjär 
förstärkare som känner av strömmen som går igenom en avkänningsresistor. 
Test av den delen av kortet visade att den fungerade enligt specifikationen, och 
det var att förstärka signalen med den förstärkningsfaktor som bestämts och att 
kunna mäta med oscilloskop på plussidan av testobjektet.  

Den andra delen innehåller en logaritmisk förstärkare som komprimerar stor-
dynamiksignaler. Test av denna del av kortet visade att förstärkaren var 
olämplig för ändamålet, eftersom den inte klarade av att förstärka små signaler. 

 Idén att använda logaritmisk förstärkare är dock ett bra alternativ, givet att en 
lämplig förstärkare används. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Energiförbrukning, mätinstrument/mätmetodik, linjära/logaritmiska förstärkare, 
signalintegration, Matlab. 
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1 Inledning 
Elektrisk energi är angiven effekt under en viss tid, eller strömförbrukning 
under en viss tid när spänningen är given. Energiförbrukning är en viktig aspekt 
på batteridrivna apparater, speciellt för Saab Training Systems (STS). STS har 
många apparater som används i militära övningar där flera av dem är just 
batteridrivna. För att optimera batterilivslängden, är det viktigt att hålla reda på 
hur mycket energi dessa apparater förbrukar.    

För att mäta energi/ström, finns det olika metoder/tekniker och instrument. De 
mest använda instrumenten är digitala oscilloskop och digitala multimetrar.  

Digitala oscilloskop är avancerade instrument som ingenjörer använder för 
olika typer av mätningar. Alla oscilloskop bygger i princip på samma teknik, 
och det är att sampla signaler med hjälp av analog till digital omvandlare (A/D, 
ADC5). Men oscilloskop är ibland inte tillräckligt noggranna, när det t.ex. i 
Saabs fall gäller batteridrivna system/apparater som drar olika mycket ström i 
väldigt korta tidsperioder. Detta kan bero på switchregulatorer eller olika lägen 
som ett system/modul/apparat hamnar i, t.ex. simuleringsläge eller stand-by 
läge o.s.v. Det kan i vissa fall handla om strömförbrukningsvariationer från 
några µA till flera hundra mA, och då krävs det oerhört hög upplösning på A/D 
omvandlingen för att mäta de minsta signalerna. 

På grund av de stora variationerna kan både analog och digital elektronik 
krävas för att bygga en lämplig mätutrustning. Mätutrustningen kan t.ex. 
innehålla både A/D omvandlare och operationsförstärkare. Dessutom krävs det 
någon form av databehandling som t.ex. Matlab6, som ett sista steg för att 
behandla insamlade data och beräkna energiförbrukningen. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att studera vilka möjligheter (kan vara 
metodik eller utrustning eller både och) som finns för mätning av 
energiförbrukning på Saabs strömsnåla batteridrivna apparater. En utredning 
ska undersöka vilka svårigheter och problem som kan uppstå vid mätning på 
apparaterna SAT (Small Arms Transmitter) och SAAD (Small Arms 
Alignment Device). 

Målet är att presentera ett eller flera lösningsförslag som beskriver metodik och 
utrustning för noggrann mätning av energiförbrukning. Mätområdet är från 50 
µA till 500 mA, och strömpulser kan vara så korta som 1 µs. Mätomgång kan 
variera från några ms till 2 veckor. 

                                                 
5 Analog to Digital Converter 
6 Matrix laboratory 
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1.2 Avgränsningar 

Projektet är omfattande och beräknas kräva mer tid än 10 veckor på Saab 
Training Systems. Därför kommer ett helt färdigt system inte att presenteras. 
Däremot kan vissa delar av ett av lösningsförslagen verifieras praktiskt genom 
ett testkretskort som man kan mäta på. 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 tar upp information, historik och teorier som behövs för att man lätt 
ska kunna följa resten av utredningen. Kapitel 3 innehåller undersökningar av 
energiförbrukning, mätresultat och beräkningar på STS enheter. Kapitel 4 tar 
upp två olika förslag på lösningar och en prototyp för mätutrustning. Kapitel 5 
avslutar rapporten med några slutsatser.
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Saab Training Systems AB (STS) 
STS (Figur 2-1) som ligger i Huskvarna är en del av Saab-koncernen. STS 
tillverkar, utvecklar och marknadsför avancerade militära utbildnings- och 
träningssystem som soldater och befäl använder som förberedelse till verkliga 
strider. 

 

Figur 2-1 Saab Training Systems AB, Huskvarna [1] 

  

2.2 Två av Saabs batteridrivna apparater 

2.2.1 Small Arms Transmitter (SAT) 

SAT [2] (Figur 2-2) är en batteridriven apparat som sätts fast på handeldvapen. 
Eldgivning simuleras genom att SAT avger en laserstråle7 som kan detekteras 
vid träff, samt att den identifierar PDD8 (Personnel Detection Device) via 
radio. SAT har ett litet 3 volts batteri som räcker till ca 14 dagars övning. SAT 
har flera olika power modes: 

• Power off mode: När SAT inte används efter 30 minuter. 

• Stand-by (normal RX) mode: När SAT är igång.  

• Simulation mode: När SAT simulerar. 

• SAADing mode: När SAT anpassas med SAAD. 

                                                 
7 LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
8 Är en väst med detektorer som soldater bär. 
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Figur 2-2 SAT [2] 

2.2.2 Small Arms Alignment Device (SAAD) 

För att soldaten skall kunna använda ett vapen så måste SAT anpassas mot 
vapentyp. Anpassningen sker med hjälp av en SAAD, som visas i Figur 2-3 
SAAD [2] är en batteridriven anpassningsmodul som för över vapendata till 
SAT, samt används för att ensa upp laser mot vapnets sikt. Anpassningen tar 
någon sekund, sedan är vapnet klart att användas. Dess batteri är på 3 volt och 
håller i 10 - 14 år beroende på hur ofta den används. Liksom SAT, har SAAD 
flera olika power modes: 

• Stand-by mode: När SAAD inte används inom 20 minuter. 

• Active mode: SAAD för över data till SAT. 

• SAADing mode: SAT simulerar SAAD. 

 

 

                                 Figur 2-3 SAAD [2] 

 

 

SAT 

SAAD 
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2.3 Mätinstrument 

2.3.1 Oscilloskop 

Historik 

Äldre oscilloskop som uppfanns i slutet av 1800-talet, bygger på 
katodstråleröret. Det första kända oscilloskopet visades upp av Karl Ferdinand 
Braun 1897 och det första triggande oscilloskopet var Tektronix 511 från 1946, 
som lade grunden för tillverkaren Tektronix. [3] 

Funktion, teknik och typer 

Oscilloskopet är ett av vår tids mest använda mätinstrument. Grundiden är att 
visa en bild av hur en elektrisk spänning varierar med tiden. Med hjälp av en 
omvandlare eller givare av olika slag kan emellertid många icke-elektriska 
storheter, som t.ex. tryck, vridning och ljus, omvandlas till elektrisk spänning. 
Oscilloskopet har därför ett mycket vidsträckt användningsområde. [4] 

Det finns allmänt två typer av oscilloskop, analoga och digitala. 

De analoga (Figur 2-4) med katodstrålerörsteknik används knappt idag. Istället 
är det digitala oscilloskop som dominerar marknaden (Figur 2-5). De använder 
flera A/D omvandlare, LCD9 eller LED10 skärmar och finns från enkla till 
mycket avancerade. Figur 2-6 visar ett blockschema över ett digitalt 
oscilloskop. 

 

 

                                                                 Figur 2-4 Katodstråleröroscilloskop [5] 

 

 

 
 

       

 

      Figur 2-5 Digitalt oscilloskop [6] 

 

                                                 
9 Liquid Crystal Display 
10 Light Emitting Diode 
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Figur 2-6 Blockschema för ett digitalt oscilloskop. [7] 

2.3.2 Probar 

Vad är en prob? 

I detta sammanhang avses den fysiska enheten som är kopplad till 
oscilloskopets ingång och som överför signaler från DUT11/CUT12 till 
oscilloskopet för att mätas (Figur 2-7). 

 

 

 

 Figur 2-7 Beskrivning av en prob [8] 

 

 

 

 

 

Eftersom oscilloskopets insignal kommer från proben är de kritiska för kvalitén 
på mätningarna.  

En ideal prob har följande egenskaper: 

� Lätt att ansluta.  

� Noll belastning på DUT. 

� Noll brus. Ska kunna överföra varje signal till oscilloskopet. 
                                                 
11 Device Under Test  
12 Circuit Under Test 
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Typer av probar 

Passiv spänningsprob 

En passiv spänningsprob, se Figur 2-8, innehåller inga aktiva komponenter som 
t.ex. transistorer och förstärkare, därför behövs ingen matningsspänning till 
den.  

 

 

                                                  Figur 2-8 

                                                      Spänningsprob med kompenseringslåda13 [9] 

 

 

Om ström ska mätas med en spänningsprob, mäts spänning över en så kallad 
shuntresistor. Shuntresistorn är en vanlig resistor med känt värde, gärna med 
låg tolerans, t.ex. 1 % så att mätresultat inte påverkas. Man använder alltså 
ohms lag, ström = spänning/resistans, vilket illustreras i Figur 2-9. 

                  

 

Figur 2-9 Mätning av ström 

med en spänningsprob och 

shuntresistor.[10] 

 

 

Strömprob 

När ström flyter genom en ledare, induceras ett elektromagnetiskt fält omkring 
ledaren. En strömprob känner av styrkan på det elektromagnetiska fältet och 
omvandlar sedan det till spänning för att kunna mätas via ett oscilloskop. Figur 
2-10(a) ger ett exempel på en strömprob och Figur 2-10(b) visar hur 
strömmätning utförs med hjälp av en sådan prob.  

     

   
                                                                                      
                                                                                    
 
  

(a)                                                                    (b) 
Figur 2-10 (a) Exempel på strömprob [11]   (b) Strömmätning med strömprob [12]   

                                                 
13 Kompenseringslådan innehåller vanligen resistorer och kondensatorer.  
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2.3.3 Multimetrar 

Historik  

Den första analoga multimetern uppfanns av Donald Macadie i början av 1920-
talet. Instrumentet hette då ”Avometer” och var multifunktionellt som kunde 
mäta ström, spänning och resistans.  Avo står för Amps, Volts och Ohms.[14]                                                                        

Nutid 

Digitala multimetrar (DMM) är det som föredras och används idag. 

Det finns olika typer av DMM, från små enkla till avancerade med mycket god 
noggrannhet. En digital multimeter är ett bra alternativ när det gäller mätning 
av ström/spänning som inte varierar snabbt, t.ex. mätning av standby läge på en 
apparat. Ett exempel på en DMM visas i Figur 2-11. Figur 2-12 visar hur en 
DMM kan vara uppbyggd.                                                                 

  
  
   

Figur 2-11 Digital Multimeter 
från HP [15] 

 

 

 

                                        

                               

 
Figur 2-12 Blockschema för en digital multimeter [16] 
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2.3.4 Jämförelse mellan digitala oscilloskop och digitala multimetrar 

Digitala oscilloskop är mer avancerade instrument än digitala multimetrar. 
Oscilloskop har olika delar som behandlar mätsignalen, ett vertikalt 
behandlingssystem och ett horisontellt (triggningssystem). Å andra sidan mäter 
DMM oftast mer än bara spänning, t.ex. ström resistans och kapacitans. 
Mätsignalen är oftast analog, därför har både oscilloskop och multimetrar ett 
A/D omvandlingssystem. Oscilloskop brukar ha flera A/D omvandlare för att få 
både hög upplösning och hög samplingshastighet, upp till flera GHz.  

Vissa DMMs display kan visa upp till 8½ siffror (digits). 8 innebär åtta siffror 
från 0-9 och ½ innebär en siffra som är antingen 0 eller 1. D.v.s. antalet siffror 
på en digital multimeter visar om den har hög eller låg upplösning. 

Display hos moderna digitala oscilloskop är oftast LCD som visar hur signalen 
ser ut, t.ex. en sinusvåg eller en fyrkantsvåg o.s.v.  

2.3.5 Störningar och brus vid mätning 

Ett problem inom elektronik är brus och distorsion. Det krävs bra 
filtreringsteknik för att få tillräcklig noggrannhet på mätningarna. Detta 
problem sker speciellt vid mätning av små signaler som visas i Figur 2-13.  

Brus beror på många faktorer som t.ex. dålig jordning eller störningar från 
andra elektriska enheter, EMI14.              

 
                                       
 
 

Figur 2-13 Distorderad (brusig) signal [13] 

 
 
 

 

          

2.4 Strömintegration och areaberäkning 

2.4.1 Elektrisk strömintegrator 

En strömintegrator är i princip ett lågpassfilter. Tekniken utnyttjar tiden för 
upp- och urladdning av kondensatorn som gör att ”strömspikar” sprids över den 
tiden. 

Det finns två typer av strömintegratorer: 

                                                 
14 ElectroMagnetic Interference 
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Passiv strömintegrator (RC integrator) 

En passiv strömintegrator konstrueras av passiva komponenter, oftast resistorer 
och kondensatorer, som Figur 2-14 visar. 

  

 
 
 
 
 

 

Figur 2-14 Passiv integrator, där x(t) är insignal och y(t) är utsignal. [17] 

 

Aktiv strömintegrator 

Den vanligaste typen använder en operationsförstärkare, som är en aktiv 
komponent, enligt Figur 2-15. 

                                                                        

 

 

                                                                             ������� �  	 

��   ���. ���

�  

 

 

 

Figur 2-15 Visar en aktiv strömintegrator [18] 

 

2.4.2 Beräkning av olikformiga areor 

Matlab är ett mycket användbart program som kan användas t.ex. för att lösa 
tidskrävande komplexa matematiska beräkningar. 

Matlab kan utföra numeriska integrationer med god noggrannhet.  

Trapetsformig numerisk integration 

Att räkna på integraler innebär att beräkna arean, Figur 2-16. 
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Figur 2-16 Exempel på formel för area beräkning. [19] 

 

För att kunna räkna på arean av en matematisk kurvform så behövs det en 
approximation, som Figur 2-17 visar.  

                 

 

 

                                                                Arean under kurvan a och b: 

                                                               � � ½����� � ��� � � ���� � [19] 

 

 

 

 

Figur 2-17 Beräkning av arean A för en del av kurvan. 

Den totala arean (integralen) är summan av areorna, enligt formeln och Figur 2-
18. 

                                                              

 

                                                                   Den totala arean under kurvan: 

                                                            � � ��
� ����0� � 2���1� � ���2� � ���3��         

                 

 

 

 

Figur 2-18 Integralen för kurvan f(x). [19] 
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2.5 Switchregulatorer 

En switchregulator är en DC-DC15 omvandlare. Switchregulatorer använder 
switchteknik för spänningsreglering, genom att använda transistorer. Figur 2-19 
visar ett principiellt elschema för en switchregulator. Det finns tre typer av 
switchregulatorer: 

• Step-down converter (Buck converter): reglerad sänkt utspänning. 

• Step-up converter (Boost converter): reglerad höjd utspänning. 

• En kombination av de två regulatorerna (Buck-boost converter): reglerad 
och justerbar utspänning. Utspänningen kan justeras genom att ändra i 
duty cycle16. 

 
Figur 2-19 Buck-boost converter. [20] 

 

2.6 Logaritmiska förstärkare 

2.6.1 Princip  

Principen för logaritmisk förstärkning, även kallat komprimering, är att 
förstärka signaler olika mycket, d.v.s. förstärka små signaler med högre 
förstärkningsfaktor än stora signaler och på så sätt fås alla signaler förstärkta på 
samma skala, nämligen decibelskala. Följande citat beskriver syftet med 
logaritmiska förstärkare. 

“The essential purpose of a log amp is not to amplify (though amplification is 
needed internally), but to compress a signal of wide dynamic range to its 
decibel equivalent.” [22] 

 

                                                 
15 Direct Current 
16 Duty cycle (driftcykel) är den andel av tiden som en komponent, enhet eller systemet 
används.[21] 
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2.6.2 Användning 

Logaritmiska förstärkare används t.ex. när en analog inspänning med stort 
spänningsområde ska komprimeras eller i analoga beräkningsapparater. Genom 
att använda komponenter som har ett exponentiellt beteende på 
motkopplingsnätet (en transistor eller en diod), kan man få ut ett logaritmiskt 
samband mellan in- och utspänning [23]. Figur 2-20 visar en logaritmisk 
förstärkarmodell och Figur 2-21 är ett exempel på en logaritmisk 
överföringsfunktion.  

 
 
 

Vout = - VBE 

Där VBE är spänningen 
mellan basen och emittern. 

 
 
 

 

Figur 2-20 Logaritmisk förstärkare. [24] 

 
Figur 2-21 Överföringsfunktion för en logaritmisk förstärkare.
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3 Undersökning av energiförbrukning     
3.1 Metodik och utrustning för energimätning 

I detta kapitel presenteras en undersökning där energiförbrukning på SAT och 
SAAD mäts på ett traditionellt sätt, d.v.s. med användandet av oscilloskop och 
digital multimeter. Syftet med undersökningen är att se signalernas 
karakteristik och förstå vilka svårigheter och problem som kan inträffa vid 
mätning. Energi kommer att presenteras i mAs, istället för J (Joule).  

3.1.1 Mätning med digital multimeter 

För mätningar med digital multimeter användes en Hewlett Packard 34401A 
DMM. 

En DMM kan användas för att mäta ström eller spänning, men det har sina 
begränsningar. Strömmen/spänningen ska inte variera snabbt för att DMM ska 
kunna mäta och ge ett noggrant resultat. Blir det höga snabba pulser så 
”hinner” DMM knappt med och därför blir resultatet felaktigt. Dessutom måste 
kretsen brytas vid strömmätning. 

3.1.2 Mätning med oscilloskop 

Mätningarna har utförts med hjälp av ett Tektronix TDS3034 oscilloskop, både 
med en passiv spänningsprob (TekP6139) med ett 10 Ω motstånd och med en 
strömprob (TCP202).  

En del mätningar har utförts med endast spänningsprob eftersom bättre resultat 
erhållits. 

De metoder för strömmätning som har använts, har sina för- och nackdelar: 

Direkt strömmätning - strömprob 

+ Fördelen med denna metod är att kretsen inte behöver brytas vid 
mätning. 

- Nackdelen är brus som ses tydligt på plottarna från Matlab. Detta 
är p.g.a. att strömprob inte kan mäta strömmar under 5 mA.  

Indirekt strömmätning - spänningsprob 

+ Fördelen med denna metod är att signalen är mindre distorderad 
än föregående metod. 

- Nackdelen är att kretsen måste brytas för att koppla en 
shuntresistor att mäta över.  

- Dessutom så förloras en del av spänningen, den som ligger över 
shuntresistorn, till test objektet. Därför ska shuntresistorn vara 
lågohmig.  
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3.1.3 Databehandling och beräkningar 

Arbetsgång 

Beräkningar har utförts manuellt och vissa har bekräftats i Matlab. Alla 
mätvärden som erhållits med oscilloskop17 - spänningsprob, har överförts till 
datorn för behandling i Matlab. Vid beräkning av energi har trapetsformig 
numerisk integration använts i Matlab. Detta har både underlättat 
beräkningarna och sparat tid. Dessutom har noggrannare resultat fåtts och 
därför använts som referensresultat. Exempel på Matlab kod som använts vid 
beräkningar finns inkluderat som bilaga.  

För att underlätta beräkningarna för energi, har en generell formel använts:          

#�$%&� � ' �()
*+,(-)�(). /  0�121ä�&� /  0�124501���� 

3.2 Mätresultat och beräkningar av energiförbrukning 
för SAT 

Den uppmätta signalen från SAT varierar i tiden, beroende på vilken power 
mode den är i. För beskrivning av olika power modes se kapitel 2. Dessutom så 
har SAT switchregulatorer som förbrukar ström vid switchning. Genom att 
mäta energiförbrukning vid switchning först för sig och sedan addera den med 
andra energiförbrukningar vid olika power modes, (även i Matlab), blir det 
lättare och tydligare att beräkna den totala energiförbrukningen för varje mode.  

För alla signaler gäller att T (periodtiden) = 13 ms. Pulsbredden är 2 ms och 
amplituden på både pulsen och resten av signalen varierar beroende på 
driftfallet (power mode), enligt nedan: 

 

 

 

 

 

Mätning och beräkning av energiförbrukning vid switchning 

Strömmen ökar var tredje sekund, tar 24,5 ms och har amplituden 300 mV, se 
Figur 3-1 för oscilloskopsbild och Figur 3-2 för Matlab-plot. 

Medelströmförbrukning under en puls = 300 mV/10 Ω = 30 mA.  

Medelströmförbrukning = (24,5 ms x 30 mA) / 3s = 0,245 mA.  

Energiförbrukning under en sekund = 0,245 mA * 1 s = 0,245 mAs. 

                                                 
17 Alla mätvärden från oscilloskop, är avlästa och uppskattade (ej exakta).  

2 ms 11 ms 

≥ 0 V 
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 Figur 3-1 En oscilloskopsbild som visar en switchningspuls, mätt med en 

spänningsprob. 
 

Beräkning av energiförbrukning vid switchning med Matlab 
Medelströmförbrukning under en puls = 28,6733 mA.   

Energiförbrukning under en sekund = 0,2342 mAs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Figur 3-2 En plot från Matlab för switchningspulsen. 
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3.2.1 Mätning av energiförbrukning med oscilloskop – strömprob 

För alla mätningar gäller att periodtiden är 13 ms. Pulserna är alltid 2 ms lång 
och har olika amplituder beroende på vilken power mode det är. Ibland stiger 
strömnivån så att även resten av periodtiden (11 ms) får högre värde än 0 mA, 
som t.ex. i simulation mode. 

Stand-by (Normal RX) mode 

Pulsamplitud = 27 mA. Varje puls tar 2 ms, som Figur 3-3 visar. 

2 ms => 27 mA  

11 ms => 0 mA 

Periodtiden T = 13 ms, som Figur 3-4 visar. 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  2 52 /  27 5� � 4,15 5�2 

Total energiförbrukning under en sekund = 4,15 mAs + 0,245 mAs 
(energiförbrukning vid switchning) = 4,39 mAs. 

 

 
 

Figur 3-3  Medelström & pulsamplitud 
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Figur 3-4 Periodtiden 

Simulation mode 

Simuleringen tar 1.14 s, som visas i Figur 3-5. Medelpulsamplitud = 50 mA, 
som Figur 3-6 visar. 

#�$%&� � 61,14 213 527 /  2 52 /  50 5� � 8,77 5�2 

#�$%&� � 61,14 213 527 /  11 52 /  20 5� � 19,29 5�2 

Total energiförbrukning under en sekund = (8,77 + 19,29) mAs + 0,245 mAs = 
28,31 mAs. 

 
Figur 3-5 Simuleringsläge 

Ca 50 mA 

Ca 20 mA 

Ca 1,14 s 
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Figur 3-6 Medelström & medelpulsamplitud 

SAADning 

I det läget kommunicerar SAT med SAAD och detta medför ökad 
strömförbrukning för SAT, enligt Figur 3-7. 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  2 52 /  44 5� � 6,77 5�2 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  11 52 /  15 5� � 12,69 5�2 

Total energiförbrukning under en sekund = (6,77 + 12,69 + 0,245) mAs = 
19,71 mAs. 

 
Figur 3-7 Ökad strömförbrukning. 

Ca 50 mA 



Undersökning av energiförbrukning 

27 

3.2.2 Mätning av energiförbrukning med oscilloskop – spänningsprob 

Här beräknas ström- och energiförbrukning m.h.a. både oscilloskopbilder och 
Matlab. Shuntresistorn är 10 Ω. 

Stand-by (Normal RX) mode  

Medelspänning (Vmean) = 39,7 mV, som Figur 3-8 visar. 

Medelström = Vmean/R = 39,7 mV/10 Ω = 3,97 mA 

2 ms => 300 mV 

11 ms => 0 mV 

Periodtiden T = 13 ms 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  2 52 /  300 5�

10 Ω � 4,62 5�2 

Total energiförbrukning under en sekund = 4,62 mAs + 0,245 mAs = 4,87 
mAs. 

 
Figur 3-8 Medelspänning. 

 

Beräkningar med Matlab för standby mode 

Medelström = 3,9721 mA. Energi under en sekund = 4,2063 mAs, enligt Figur 
3-9. 
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Figur 3-9 Plot från Matlab som visar standby pulser. 

 

Simulation mode 

Simuleringen tar 1080 ms och har ojämn spänningsnivå, som ses i Figur 3-10. 
Därför kan tiden delas upp i två delar. Del 1) medelpulsspänning = 450 mV 
under 450 ms och del 2) medelpulsspänning = 400 mV under 630 ms, se Figur 
3-10.  

T = 13 ms. Pulslängd = 2 ms och har amplitud 450 och 400 mV. 

13 – 2 = 11 ms har amplitud 150 och 110 mV. 

För att få medelspänning divideras 11 ms med 2 ms = 5,5 ggr =>  

(450 mV/5,5) + 150 mV/10 Ω = 23,18 mA 

(400 mV/5,5) + 110 mV/10 Ω = 18,27 mA 

 

@$�$12�%ö5 � 23,18 5� � 18,27 5�
2 � 20,73 5� 

Energi beräkning: 

2 ms => 450 mV  

11 ms => 150 mV 

2 ms => 400 mV 

11 ms => 110 mV 

Se Figur 3-10 för förklaring av Del 1 & 2. 

Del 1 

Del 2 
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Periodtiden T = 13 ms 

Del 1) 

#�$%&� � 6450 52
13 52 7 /  2 52 /  450 5�

10 Ω � 3,12 5�2 

#�$%&� � 6450 52
13 52 7 /  11 52 /  150 5�

10 Ω � 5,71 5�2 

 

Del 2) 

#�$%&� � 6630 52
13 52 7 /  2 52 /  400 5�

10 Ω � 3,88 5�2 

#�$%&� � 6630 52
13 52 7 /  11 52 /  110 5�

10 Ω � 5,86 5�2 

 

B��41 $�$%&� � �3,12 � 5,71 � 3,88 � 5,86� 5�2 � 18,57 5�2 

SAT förbrukar 18,57 mAs + 0,245 mAs = 18,82 mAs under en sekund vid 
simulation mode. 

 

   
Figur 3-10 Simuleringsläge. 

 

 

 

 

 

Del 1: ca 450 ms Del 2: ca 630 ms 

Del 1: ca 450 mA 

Del 1: ca 150 mA 

Del 2: ca 400 mA 

Del 2: ca 110 mA 
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Beräkningar med Matlab för simulation mode 

Medelström = 18,3053 mA. Energi under en sekund = 18,5811 mAs, enligt 
Figur 3-11. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-11 Plot från Matlab som visar simuleringsläget. 

SAADning 

Som nämnts tidigare, strömförbrukningen ökar i detta läge, som visas i Figur 3-
12. 

Medelspänning = 167 mV, enligt Figur 3-13. 

Medelström = 167 mV/10 Ω = 16,7 mA. 

2 ms => 440 mV 

11 ms => 130 mV 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  2 52 /  440 5�

10 Ω � 6,80 5�2 

#�$%&� � 6 1 2
13 527 /  11 52 /  130 5�

10 Ω � 11,0 5�2 

Total energiförbrukning under en sekund = (6,80 + 11,0 + 0,245) mAs = 17,8 
mAs. 
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Figur 3-12  Ökad strömförbrukning 
 

 
 

Figur 3-13  Medelspänning 
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Beräkningar med Matlab för SAADing mode  
Medelström = 16,2487 mA. Energi under en sekund = 16,4815 mAs, enligt 
Figur 3-14. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-14 Plot från Matlab som visar hur SAADningen ser ut. 

3.2.3 Mätning med digital multimeter  

HP multimeter är ett av de mest kända mätinstrument som finns i marknaden. 
Den visade: 

a) 3,9 mA stand-by (Normal RX) mode 
b) 3 µA power off mode 
c) 18 mA simulation mode 
d) 16 mA SAADing mode 

 
Energiförbrukning 
Det går inte att mäta eller beräkna energiförbrukningen i detta fall med hjälp av 
en multimeter. Detta är p.g.a. att DMM inte visar någon tid och ger alltid ett 
medelvärde. 
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3.2.4 Sammanfattning av resultat 

*Mätning med spänningsprob 
**Går ej att mätas, för mycket brus 
***Räknas som noll strömförbrukning 

3.3 Mätresultat och beräkningar av energiförbrukning 
för SAAD 
Vid SAAD mätningar är det valt att använda oscilloskop med spänningsprob, 
och sedan överföra samplingsvärden till datorn för vidare behandling i Matlab. 
Stand-by mode 
Kan ej mätas p.g.a. brus och mycket varierande och korta pulser. Se Figur 3-15. 
 

 
Figur 3-15 Oscilloskopsbild som visar svårigheten att mäta. 

 

Energiförbrukning under en sekund för en SAT Matlab

Stand-by mode (Normal RX) 4.87 mAs 4.21 mAs

Oscilloskop* Digital multimeter

Medelström 3.97 mA 3.90 mA 3.97 mA

Power off mode 0 mA

Oscilloskop* Digital multimeter

Medelström ** 3 uA ***

Simulation mode 18,82 mAs 18.58 mAs

Oscilloskop* Digital multimeter

Medelström 20,73 mA 18 mA 18.30 mA

SAADning 17.80 mAs 16.48 mAs

Oscilloskop* Digital multimeter

Medelström 16.7 mA 16 mA 16.25 mA



Undersökning av energiförbrukning 

34 

Active mode 
 

Medelström = -0,1530 mA. Energi under en sekund = -0,1530 mAs. 
Samma problematik i denna mode som förgående, mycket brus ger negativ 
ström som medför till negativa fortsatta beräkningar. Se Figur 3-16 & Figur 3-
17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3-16 Matlab plot visar hur signalen ser ut i denna mode. 
 

 
 

Figur 3-17 Oscilloskopsbild som visar signalen för denna mode. 
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SAADing mode 
 

Medelström = 2,0611 mA. Energi under en sekund = 2,0619 mAs, enligt Figur 
3-18 & Figur 3-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-18 Matlab plot visar hur energiförbrukningen ökar i denna mode. 

 

 

 

Figur 3-19 Oscilloskopsbild som visar signalen för denna mode. 
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Startpuls vid SAADing 
 
Medelström = 6,9743 mA. Energi under en sekund = 7,0399 mAs, enligt Figur 
3-20 & Figur 3-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-20 Startpulsen visar hur mycket energi som förbrukas när 
kondensatorer laddas i denna mode. 

 

 
Figur 3-21 Oscilloskopsbild för startpulsen. 
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3.4 Undersökning av prestanda av ADC   

Krav som STS ställer är följade: 

• Ström som ska mätas: 50 µA (± 20 µA) upp till 500 mA. 

• Referensspänning: 5 V. 

• Periodtid T: 1 µs. 

Detta innebär att en ADC med följande prestanda behövs för att klara av 
kraven: 

En shuntresistor ska vara så lågohmig som möjligt så att ett relativt 
högspänningsfall, som kan påverka mätobjektet, inte sker över den.  

Resistorn antas vara 1 Ω. 

Minst spänning = �50 –  20�μA / 1 Ω � 30 μV 

30 μV/10 = 3 μV (för att få hög upplösning även vid denna signal) 

G001ö2���& �H�1�� � I$�$%$�220ä����&
�2J� 	 1  

G001ö2���& �K��4%� � lg 6 5 �
30 μ� � 17 /lg �2� �  20,7 � 21 K��4% 

Samplingsfrekvens: T = 1 µs => f = 1 MHz. 

Nyquist-shannon teorem: fsample ≥ 2 fmax [25] 

� fsample ≥ 2 MHz. 

Det finns ingen ADC, USB18 oscilloskop eller DAQ19 som har dessa 
egenskaper, d.v.s. har upplösningen 21 bitar och samtidigt har 
samplingsfrekvens som är ≥ 2 MHz (MSps20).  

 

3.5 Diskussion och slutsats 
Energiförbrukning (mAs) , SAT

Standby mode Simulation mode SAADing mode

Osc. ip* 4.39 28.31 19.71

Osc. vp* 4.87 18.82 17.80

Matlab 4.21 18.58 16.48

Energiförbrukning (mAs) , SAAD

Standby mode Active mode SAADing mode

Matlab  ---------------------   --------------------- 2.0619  

*Oscilloskop, strömprob respektive spänningsprob 

                                                 
18 Universal Serial Bus 
19 Data AcQuisition 
20 Mega Sample per second 
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Genom att använda oscilloskop med en spänningsprob och sedan överföra datat 
till datorn och behandla det i Matlab ger bäst, noggrannast och mest pålitligt 
resultat. Detta är för att Matlab aldrig missar något data (samplingsvärde).  

Enligt tabellen ovan ses det att mätning med strömprob gav varierande resultat 
för energiförbrukningen, speciellt vid simuleringsläget som gav mycket större 
värde än Matlab. Detta beror på alldeles för mycket brus, som beror på många 
faktorer, t.ex. induktans från proben, som gör det besvärligt att mäta och 
beräkna noggrant. 

Generellt problem är att oscilloskop inte klarar av att mäta höga strömpulser 
samtidigt som att mäta noggrant på små. Beräkningarna har visat att det krävs 
mycket hög prestanda på A/D omvandlingen för att mäta noggrant och enligt 
STS krav. Därför behövs ett instrument eller en metod som kan 
behandla/hantera sådana typer av signaler, så att lägre prestanda på ADC krävs.
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4 Förslag och prototyp till mätutrustning 
4.1 Kriterier 

Saab har uppställt ett antal kriterier för mätutrustningen. Dessa kriterier gäller 
både mätutrustningens funktion och användbarhet/design. Följande lista ger en 
sammanfattning av kraven som mätutrustningen skall uppfylla.  

Funktionella krav 

• Mätområde, 50 µA (± 20 µA) till 500 mA.  

• Strömpulsbredd, kortast 1 µs.  

• Mätomgång varierar från några ms upp till 2 veckor.  

• Databehandling sker helst m.h.a. ett datorprogram.  

Användbarhet/Design  

• Portabelt instrument. 

• Ansluts helst via USB. 

Notera att kostnad för utrustningen inte är specificerad. Saab har valt att 
undvika detta på grund av det tidiga utvecklingsstadiet. 

 

4.2 Generell modell för mätutrustning 

Samtliga förslag är baserade på en gemensam modell av signalmätningssystem. 
Figur 4-1 illustrerar de olika delsystemen i delarna i modellen.  

 

 

 

                            Figur 4-1 Generell modell för mätutrustning 

4.2.1 Mätobjekt  

Mätobjekt kan vara SAT, SAAD eller andra STS enheter.  

4.2.2 Signalbehandling  

Signalen måste behandlas elektriskt innan den digitaliseras. Behandlingen kan 
vara integration eller någon form av komprimering. Hänsyn borde tas till 
eventuella förluster av den ursprungliga signalen vid behandling, och till hur 
detta kan påverka mätobjektet.  

Mätobjekt Signal-
behandling 

A/D 
omvandling 

Datainsamling/
behandling 
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4.2.3 A/D omvandling 

Samplingsfrekvens och upplösning/noggrannhet på A/D omvandlingen beror 
på hur signalen behandlats. Överföringshastighet mellan ADC och datorn ska 
vara tillräcklig, eftersom mätningen sker i realtid. 

4.2.4 Datainsamling/behandling 

Data samlas in och behandlas med hjälp av ett datorprogram. Matlab eller 
LabView kan vara ett bra alternativ för ändamålet.  

4.2.5 Huvudproblem 

Strömmen till mätobjektet varierar väldigt mycket och snabbt. Detta gör att det 
är svårt att kunna mäta/sampla noggrant och tillräckligt snabbt. 

 

4.3 Förslag på mätutrustning 

4.3.1 Signalbehandling 

Som nämnts tidigare, så varierar strömmen till mätobjektet väldigt mycket och 
snabbt. Därför måste signalen behandlas elektriskt. 

Ett sätt att underlätta samplingen är att integrera strömmen så att strömpulserna 
blir ”bredare” d.v.s. sprida strömmen över en längre tidsperiod. På så sätt 
behövs det färre antal bitar på A/D omvandlaren och lägre samplingsfrekvens. 

Ett annat sätt är att komprimera signalen m.h.a. en logaritmisk förstärkare. 
Fördelen är att amplitudsvariationer blir mycket mindre genom att små signaler 
(låg amplitudssignaler) får mycket hög förstärkning, och stora signaler får lägre 
förstärkning.  

4.3.2 A/D omvandling och databehandling 

Datorer kan endast hantera digitala värden, d.v.s. ettor och nollor, därför måste 
de analoga signalerna omvandlas till digitala innan de skickas till datorn. För 
att omvandla de analoga signalerna behövs det någon form av A/D 
omvandling. 

Spänning kan mätas med hjälp av en microcontroller som har en inbyggd ADC 
eller en separat ADC som kan kommunicera med en microcontroller/datorn. 
Separata ADC finns med up till 24 bitar, delta/sigma teknik. Det lämpligaste 
alternativet är att använda DAQ eller USB oscilloskop, eftersom mätningen 
sker i realtid direkt till datorn. 

Efter att data samplats, överförs det till datorn t.ex. via seriell kommunikation 
och där kan datat sparas och behandlas m.h.a. ett datorprogram, som t.ex. 
Matlab.  
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4.4 Lösningsförslag I: Strömintegration 

Detta förslag på lösning presenteras som följade: 

4.4.1 Översiktlig beskrivning av metod 

Detta lösningsförslag/metod innehåller i princip två huvuddelar: 

� Strömintegration 

� Spänningsanpassning 

4.4.2 Strömintegration 

Varför strömintegration?  

Genom att integrera strömmen över en tidsperiod, filtreras höga strömpulser 
som kan uppstå när en apparat precis startar, eller byter power mode. Detta gör 
det mindre besvärligt att sampla tillräckligt fort och noggrant. Idén illustreras 
enligt Figur 4-2: 

Gul (högsta) signalkurvan representerar den ursprungliga signalen, d.v.s. 
strömmen. Man ser att det krävs många samplingspunkter i Figur 4-2(a), 
jämfört med den gröna signalkurvan som representerar den integrerade signalen 
i Figur 4-2(b). Observera att både samplingspunkterna och den integrerade 
signalen är uppskattade och ej exakta. 

     

 
(a)                                                                 (b) 

Figur 4-2(a) Sampling av ursprunglig signal och (b) Sampling av integrerad 
signal.  

 

Nackdelar med strömintegration 

En del av källans spänning förloras vid detta steg. Därför måste spänningen 
höjas igen för att apparaten skall fungera normalt, t.ex. spänningen till SAT bör 
ligga mellan 2.5 – 3.0 V. Ett annat problem är relativt stor förlust av den 
ursprungliga signalen, enligt Figur 4-2. 
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4.4.3 Spänningsanpassning 

Spänningen måste anpassas (höjas i detta fall) så att den blir stabil oberoende 
av strömvariationer. Ett vanligt sätt för spänningsanpassning är att använda 
switchregulatorer. Switchregulatorn som kan behövas är en step-up converter 
(boost converter). 

Nackdelar med spänningsanpassning 

Switchregulatorers nackdel är störningar. Detta är p.g.a. att switchningen 
kräver mer ström. 

4.4.4 Diskussion 

Jag har inte gått in på djupa detaljer gällande detta lösningsförslag eftersom det 
visade sig att det har som nämnts två huvud nackdelar som inte gör det värt att 
jobba vidare på det. Fördelen är däremot att det är en metod som kan utvecklas 
genom att t.ex. välja andra alternativ för spänningsanpassningen, och att 
integrera strömmen på ett sätt så att spänningen inte understiger kravet. 

 

4.5 Lösningsförslag II: Logaritmisk förstärkare 

Detta förslag på lösning presenteras som följande: 

4.5.1  Översiktlig beskrivning av metod  

Ett vanligt sätt att mäta ström är att mäta spänning över ett motstånd. 

Mätning sker över en shuntresistor => till en logaritmisk förstärkare => till en 
analog till digital omvandlare och sist till en dator, enligt Figur 4-3. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur 4-3 Blockschema över systemet, med logaritmisk förstärkare. 

Nackdel/problematik 

Mätsystemet som beskrivs i Figur 4-3, har en nackdel. Problemet uppstår om 
oscilloskop ska användas för mätning av signalen i en viss punkt i systemet, 
t.ex. direkt på testobjektet. Mätning brukar ske över en shuntresistor mellan 
testobjektet och jord. 
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Detta beror på att datorn är kopplad till skyddsjord och oscilloskopets jord är 
kopplad till datorns jord. Ström som borde gå genom testobjektets jord går då 
istället genom elnätets skyddsjord (strömmen tar den lättaste vägen), vilket gör 
att mindre ström går genom shuntresistorn och mätresultatet blir felaktigt. 

Lösning 

På grund av detta, är det valt att använda en så kallad ”Current sense 
amplifier”. Denna krets gör att man kan mäta på plus sidan (high side) av test 
objektet istället för jord sidan (low side) utan att addera matningsspänningen 
till signalen, enligt Figur 4-4. På så sätt kan man mäta med ett oscilloskop utan 
problem, eftersom det blir en gemensam jord för hela systemet. 

 
                               Figur 4-4 Blockschema över hela systemet. 

 

4.5.2 Logaritmisk förstärkarkrets 

För att kunna mäta signaler som varierar kraftigt, och speciellt låga 
amplitudsignaler så krävs det oerhört hög upplösning på A/D omvandlingen, 
och sampla väldigt ofta så att små signalerna mäts noggrant. 

Logaritmisk förstärkning innebär att förstärka små signaler och ”dämpa” höga, 
och det är vad som krävs. Det innebär att man kan ha alla signaler noggrant 
uppmätta på samma skala, nämligen decibel-skala. 

Viktigt att tänka på! 

• Offset spänningen ska vara så liten som möjligt, för att inte påverka 
mätresultaten. 

• Förstärkaren ska ha stort mätområde/dynamik (wide dynamic range). 
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4.5.3 Diskussion  

Detta lösningsförslag är rimligare än föregående förslag, eftersom jag inte hittat 
några stora nackdelar med det. Därför kommer en prototyp att baseras på denna 
metod. Ett problem som kan inträffa är störningar, speciellt från den 
logaritmiska förstärkaren men då kan ett filter användas. 

  

4.6 Prototyp för mätning med logaritmisk förstärkare 

4.6.1 Översiktlig beskrivning  

Strömmen till testobjektet mäts genom en shuntresistor (sense resistor). 
Spänningen över resistorn förstärks med godtycklig faktor i current sense 
förstärkaren. Signalen komprimeras i den logaritmiska förstärkaren och filtreras 
i lågpassfiltret. USB oscilloskop mäter och digitaliserar signalen innan den 
skickas till datorn för behandling i Matlab. Systemet illustreras i Figur 4-5. 

 

 

 

Figur 4-5 Blockschema över mätsystemet. 

4.6.2 Specifikationer & komponenter 

Efter mycket sökande och bläddrande i datablad, bestämdes tre kretsar. Det 
blev MAX9922 [26] som är en current sense amplifier, AD8310 [22] som är en 
logaritmisk förstärkare och AD797 [27] som är en lågdistorsion 
operationsförstärkare.   

AD8310 tål inspänningar från -91 dBV till +4 dBV21 (motsvarar 28 µV till 1,6 
V). Därför måste utspänningarna från MAX9922 inte överstiga dessa värden. 

 

MAX9922 

Gain = 1 + (R2/R1) => Gain = 1 + (1/10) = 1,1 V/V 

Ström som ska mätas kan variera från 50 µA till 500 mA. 

Isense_min = 50 µA, Rsense = 2,2 Ω 

Vsense_min = Isense_min * Rsense = 50 µA * 2,2 Ω = 0,11 mV  

Vout_min = Vsense_min * Gain = 0,11 mV * 1,1 V/V = 0,121 mV 

Vsense_max = Isense_max * Rsense = 500 mA * 2,2 Ω = 1,1 V 

Vout_max = Vsense_max * Gain = 1,1 V * 1,1 V/V = 1,21 V 

                                                 
21 DeciBel Volt: relaterar till spänning, mätt i volt. 0 dBV anger 1 volt. 

Testobjekt Current 
sense amp 

Log amp LPF USB 
oscope 

PC 
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Vout = [ 0,121 mV – 1,21 V], enligt Figur 4-6. 

Omvandling från volt till dBV: 

V = 20log(0,121 mV) = -78,34 dBV 

V = 20log(1,21 V) = 1,66 dBV 

 
                                             Figur 4-6 Linjärförstärkning. 

 

MAX9922 är en linjär förstärkare. Den har en förstärkningsfaktor som är i detta 
fall 1,10 V/V. 

 

AD8310 

Vout = Vslope (Pin – P0)  

Där Vslope = 24 mV/dB 

P0 = logarithmic offset (intercept) = -108 dBV 

Vout_min = 24 mV/dB * (-78,34 dBV – (-108 dBV)) = 0,7118 V = 712 mV 

Vout_max = 24 mV/dB * (1,66 dBV – (-108 dBV)) = 2,63 V 

Vout = [712 mV – 2,63 V], enligt Figur 4-7. 
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Figur 4-7 Väldigt hög förstärkning vid småsignaler och lägre förstärkning för 

större signaler. 

In- och utsignal  

Drar testobjektet 50 µA till 500 mA så innebär det att man får ut 712 mV till 
2,63 V, enligt Figur 4-8.  

 
Figur 4-8 Insignal till MAX9922 i milliampere, och utsignal från AD8310 i volt. 
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4.6.3 Filtrering  

Som det var nämnt tidigare så varierar signalen i både amplitud och frekvens, 
beroende på vilken power mode apparaten hamnar i. Problemet med 
amplitudsvariationer har lösts tack vare den logaritmiska förstärkaren. 
Frekvensvariationer kan man minska m.h.a. ett lågpassfilter. Det är bra att 
använda ett sådant filter eftersom även störningar från den logaritmiska 
förstärkaren kan då filtreras bort. Figur 4-9 visar en prototyp för ett aktivt 
lågpassfilter och Figur 4-10 visar en överföringsfunktion för ett sådant filter. 

Det finns olika typer av lågpassfilter av olika ordningar. Det är valt att bygga 
ett Butterworth filter som har väldigt låg rippel. 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Figur 4-9 Ett Butterworth lågpassfilter. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 4-10 Överföringsfunktionen för lågpassfiltret i Figur 4-9. 
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4.6.4 A/D omvandlare & databehandling 

A/D omvandlare kan väljas med hjälp av följande beräkningar: 

Minst verklig signal = 712 mV. 

Referensspänning = 5 V. 

Upplösning 

G001ö2���& �H�1�� � I$�$%$�220ä����&
�2J� 	 1  

För att garantera hög upplösning även för den minsta signalen (0,712 V), delas 
den med 10. 

G001ö2���& �K��4%� � lg 6 5 �
0.0712 � � 17 /lg �2� �  6.15 �  7 K��4% 

Om man väljer en 8- eller 10-bitars A/D omvandlare, fås ännu bättre 
noggrannhet. 

Samplingsfrekvens 

Periodtid T = 1 µs. 

Nyquist: fsample ≥ 2 fmax 

T = 1 µs  

� f = 1/ T  

� f = 1/1 µs = 1 MHz    

�  fsample ≥ 2 MHz eller ≥ 2 MSps 

2 MSps eller mer innebär otroligt mycket data som kan bli omöjligt att hantera 
i datorn. Därför har Saab valt att sänka kravet ner till 1 MSps vid kontinuerlig 
mätning. 

 

Data logger - DAQ & USB oscilloskop 

Data logger - DAQ och USB oscilloskop, Figur 4-11, är elektroniska apparater 
som registrerar mätdata i förhållande till tid. De kan kopplas direkt till datorn 
via t.ex. seriell eller parallell överföring. 

 
Figur 4-11 USB oscilloskop [28] 
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Den mest lämpliga metoden är att välja ett oscilloskop eller en data logger som 
kan kopplas via USB och utan extern matningsspänning (den matas således via 
USB).   

Enligt mina sökningar så har jag hittat ett lämpligt instrument som både har 
tillräckliga egenskaper och relativt låg pris. Det är ett USB oscilloskop 
(PicoScope 2200) från tillverkaren PicoScope[28]. Instrumentet har 8 – 12 bitar 
ADC (tillräckligt god upplösning) och upp till 1 MSps vid kontinuerlig 
mätning. Programvara medföljer och ingen extern matning behövs utan det 
matas via USB. Det kostar ca 2000 kr.  

Programvara brukar medfölja vid inköp av USB oscilloskop eller DAQ. Man 
kan då spara alla mätvärden och tiden mellan varje sampel för den mättid som 
behövs, och på så sätt kan datat behandlas vidare i samma eller i en annan 
programvara som t.ex. Matlab för att beräkna medelström och 
energiförbrukning. Får man data in i Matlab som en excelfil ”xls” så är det 
enklast att behandla. Man får då två kolumner, den ena innehåller 
samplingsvärden och den andra innehåller tiden emellan dem. Det går inte att 
beräkna direkt energin m.h.a. värden man fått eftersom de är både förstärkta 
och komprimerade. Man måste då göra omvända operationer i programkoden, 
och det är alltså att dekomprimera (ta inversen av logaritmen), dämpa och 
sedan dividera med resistansen, Rsense, för att komma tillbaka till 
originalströmmen (den förbrukade). Sedan kan man integrera den slutliga 
signalen och få rätt beräkningsvärden av energiförbrukningen. Systemet 
fungerar i princip enligt Figur 4-12. 

 

 
Figur 4-12 System för mätning av energiförbrukning. 
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4.7 Test av prototyp 

4.7.1 Verifiering & resultat av testkretskort 

Ett fel upptäcktes tyvärr på elschemat som gjorde att systemet inte skulle 
fungera som man hade tänkt sig. Felet var att jag valde en grundkoppling från 
AD8310s datablad som inte var lämplig för systemet men en alternativ lösning 
dök upp och kortet fungerade. Lösningen var att nivåskifta spänningen till de 
differentiella ingångarna på AD8310, se andra bilagan för elschemat. Detta 
gjorde jag genom att lägga (2 – 2,5) V som referensspänning på MAX9922, se 
andra bilagan. Alternativet som fanns på databladet krävde en krets till för 
nivåskiftning och kortet var redan tillverkat. 

Efter mätningar på kortet fick jag följande resultat: 

Resultat av MAX9922 

Denna krets gav resultat som stämde med mina beräkningar, med skillnad att 
jag ändrade förstärkningsfaktorn till 2 V/V22 istället för 1,1 V/V. Den klarade 
stor dynamik som var från 0 µA upp till 30 mA, som Figur 4-13 visar. 

 
                       Figur 4-13 Matlab plot som visar den riktiga mätsignalen. 

 

 

                                                 
22 För att testa om kretsen verkligen förstärkte 2 ggr. 



Förslag och prototyp till mätutrustning 

51 

Resultat av AD8310 

Resultatet av denna krets var däremot inte som man tänkt sig. Den regerade 
inte för små signaler utan den gav ut en konstant utspänning till en viss nivå, 
enligt Figur 4-14. Kretsen används normalt för AC kopplingar, t.ex. som en 
video mottagare. Den har också en automatisk offsetjustering som gör att DC-
komponent i signaler justeras till en viss nivå som är i detta fall 0,66 V. Dessa 
egenskaper gör att kretsen inte kan användas för ändamålet. 

 

 
Figur 4-14 Matlab plot som visar den verkliga utsignalen (DC) från den 

logaritmiska förstärkaren AD8310. Man ser att från 0 mA till 2.4 mA är det en 
konstant likspänning på 0.66 V. 

4.7.2 Diskussion  

Enligt mina mätningar på testkortet (prototypen) så fick jag ett bra resultat av 
den linjära förstärkaren. Den har mycket bra känslighet för små signaler, 
dessutom så kan man mäta på plussidan av testobjektet.  

Jag tycker att denna krets kommer att vara mycket användbar ifall en 
mätutrustning kommer att utvecklas på STS. 

Att komprimera signalen med en logaritmisk förstärkare är en lösning till 
huvudproblemet tycker jag. Tyvärr blev det inget lämpligt val av krets denna 
gång, men jag är övertygad om att man kan få mycket bra resultat om en 
passande krets väljs.



Slutsats 

52 

5 Slutsats 
Denna rapport har undersökt förutsättningar att mäta energiförbrukning på två 
av Saabs batteridrivna enheter. Analys och mätresultat visar svårigheter vid 
mätning och att det krävs bättre mät- och beräkningsmetodik än att använda 
oscilloskop och manuella beräkningar. Två mätmetoder har föreslagits och var 
och en har sina för- och nackdelar. En prototyp för mätning som använder 
logaritmisk förstärkningsteknik har utförts, som kan vara en bra lösning till 
huvudproblemet. 

Slutsatser som följer nedan gäller lösningsförslagen och prototypen som redan 
presenterats. 

5.1 Signalintegration 

Att integrera signalen (strömmen) är en metod som kan vara användbar i ett 
mätinstrument. Denna metod kräver att hänsyn måste tas så att signalen inte 
förlorar sin karakteristik, eftersom mätresultatet kan bli felaktigt.   

5.2 Prototyp med signalkomprimering  

Signalkomprimering används för behandling av ljud, bilder, video så varför 
inte för strömmätning! Tester har visat att det går, och detta kan vara mycket 
användbart i ett mätinstrument. Hänsyn måste tas till eventuella störningar, 
genom att använda god filtreringsteknik. Det kan vara tillräckligt med ett aktivt 
lågpassfilter som presenterats innan.  

Angående A/D omvandlingen, tycker jag det är bäst att en färdig lösning köps 
in. Ett exempel på en ADC (USB oscilloskop) har presenterats, som är 
tillräcklig för ändamålet. Det sparar både tid och arbete. 

Det finns några olika programvaror som kan hantera det insamlade datat. 
Matlab har använts i detta projekt, eftersom både programvaran och kunskap 
var tillgängliga. 
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7  Bilagor 
7.1 Matlab kod 

1)  
% ********* Beräkning av medelström och energi ********************** 
% ******************************************************************* 
value = xlsread('value.xlsx');       % läsa in datat i excel format, 

"xls", där value.xlsx är samplingsdata från oscope. 
area(value)     % plottar arean 
x = 1e-6:4e-6:length(value)*4e-6;       % tid 
mean_voltage = sum(value)/length(value);        % medelspänning 
disp('Medelström mätt i mA') 
mean_current = (mean_voltage/10)*1e3        % medelström 
E = trapz(x,value);     % energin Vs 
disp('Energi mätt i mAs'); 
Energy = E*1e3/3/10     % mAs 

 
2) Allmän programkod som passar alla moder för både SAT och SAAD 

% ********* Beräkning av medelström och energi ********************** 
% ******************************************************************* 
value = xlsread('value.xlsx');       % läsa in datat i excel format, 

"xls",där value.xlsx är samplingsdata från oscope. 
x = value(:,1);  % alla rader kolonn 1(samplingstid) 
y = value(:,2);  % alla rader kolonn 2 (samplingsvärden) 
%***************************************************** 
area(y)     % plottar arean 
mean_voltage = sum(y)/length(y);        % medelspänning 
disp('Medelström mätt i mA') 
Mean_current = (mean_voltage/(resistorsvärde))*1e3      % medelström 
E = trapz(x,y);     % energin As 
disp('Energi mätt i mAs'); 
Energy = E*1e3/10      

 

3)  
% *********** In- och utsignal för MAX9922 ************************* 
% ****************************************************************** 
Rsense = 2.2;   % Sense resistor 
Isense = 50e-6:5e-6:0.5;    % Strömvariations intervall 
Vsense = Isense * Rsense;   % Spänning över shuntresistorn 
Gain = 1 + (1/10);  % förstärkning 
Vref = 0;   % referensspänning 
Vout = Isense * Rsense * Gain + Vref;   % utspänning 
%******************************************************************* 
derivatan = diff(Vout)/diff(Vsense)     % förstärkningsfaktor 
plot(Vsense*1000,Vout*1000)   
legend('Derivatan = 1.10') 
grid on; 
title('In- and output signal for MAX9922'); 
xlabel('Input signal (mV)'); 
ylabel('Output signal (mV)') 
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4)  
% *********** In- och utsignal för AD8310 *************************** 
% ******************************************************************* 
Rsense = 2.2;   % Sense resistor 
Isense = 50e-6:5e-6:0.5;    % Strömvariations intervall 
Gain = 1 + (1/10);  % förstärkning 
Vref = 0;   % referensspänning 
Vout = Isense * Rsense * Gain + Vref;   % utspänning 
%************ Beräknar logaritmen för varje sample ****************** 
Vout = []; 
i = 0; 
dbv = 0; 
while dbv <= 1.655707406 
    i = i + 0.000121; 
    dbv = 20*log10(i); 
    Vout = [Vout, 24e-3 * (dbv + 108)]; 
end 
plot(Vout_1,Vout) 
grid on; 
title('In- and output for AD8310'); 
xlabel('Input (V)'); 
ylabel('Output (V)'); 

 

5)  
% ******** Insignal till MAX9922 och utsignal från AD8310 ********** 
% ****************************************************************** 
Rsense = 2.2;   % Sense resistor 
Isense = 50e-6:5e-6:0.5;    % Strömvariations intervall 
%******************************************************************* 
Vout = []; 
i = 0; 
dbv = 0; 
while dbv <= 1.655707406 
    i = i + 0.000121; 
    dbv = 20*log10(i); 
    Vout = [Vout, 24e-3 * (dbv + 108)]; 
end 
%******************************************************************* 
plot(Isense*1000, Vout) 
grid on; 
title('Input current & output voltage'); 
xlabel('Input current (mA)'); 
ylabel('Output voltage (V)'); 

 

 

6) 
%INTEG behandlar data som läses in (excelfil) som innehåller 
%samplingsvärden och tiden emellan. Den integrerar och beräknar 
%energiförbrukning och medelström. 

  
%************* Filhantering *************************************** 
value = xlsread('fil.xlsx');  % läsa in datat i excel format, "xls" 
t = value(:,1);  % alla rader kolonn 1(samplingstid) 
i = value(:,2);  % alla rader kolonn 2 (samplingsvärden) 
%************** Konstanter **************************************** 
Rsense = 2.2;       % sense resistor 2.2 ohm 
Vslope = 0.024;     % slope voltage, typical value from AD8310 
P0 = -108;      % intercept 
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Gain = 1 + (1/10);      % Gain 1.1 V/V 
%****************** Output signal from MAX9922 ******************** 
Isense = i; 
Vout_1 = Isense * Rsense * Gain; 
% ******* Output signal from AD8310 ******************************* 
j = Vout_1; 
dBV = 0; 
while dBV <= 1.655707406 
    j = j + 0.000121; 
    dBV = 20*log10(j); 
    Vout = Vslope * (dBV + 108); 
end 
%****************************************************************** 

 
%************ Log inverse ***************************************** 
Vout = (Vout + Vslope*P0)/Vslope;       % energi (mAs) 
Vout = 10.^(Vout/20);       % dBV to Volts 
%************ Amp. inverse **************************************** 
Vout = Vout/1.10;  % dela med max9922's förstärkningsfator 
%************ Voltage to current ********************************** 
i = Vout/Rsense;      
%*************** Signal integration ******************************* 
E = trapz(t,i);     % energin (As) 
%**************** Storhetsomvandling ****************************** 
disp('Energi (mAs)'); 
E = E*1e3     % mAs 
disp('Energi (Ah)'); 
E = E / 1e3 * 3600 
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7.2 Elkopplingsschema över testkortet 
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