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Förord 

Jag vill börja den här rapporten med att ägna stor tacksamhet för allt stöd jag fått av 

lärare och studiekamrater under min tid på Högskolan i Gävle. Speciellt vill jag tacka 

Per Ängskog och Niclas Björsell som gjort det möjligt för mig att genomföra det här 

arbetet.  

” The content of your character is your choice. Day by day, what you choose, what you think 

and what you do is who you become. ” 

-Heraclitus 

/Simon E. Åhr, den 29 Maj 2019  
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Sammanfattning 

En ny generation av DNA sekvenseringsutrustning baserat på 

elektrontunnelsensorer underlättar upptäckten av genetiska defekter och sjukdomar. 

Genom att elektroforetiskt leda en DNA sträng genom en nanometerstor spricka 

hos en elektrontunnelsensor kan strängens nukleotider klassificeras genom att 

analysera strömvariationerna från sensorn. Sekvenseringshastigheten kan höjas 

genom att använda flera sensorer i en parallelliserad konfiguration, där varje sensor 

genomför en egen DNA sekvensering. För att detta ska vara möjligt krävs ett 

datainsamlingssystem för att styra mätprocessen och spela in viktig mätdata från flera 

sensorer samtidigt, vilket inte existerar när detta skrivs.  

Våren 2019 medverkade Högskolan i Gävle (HiG) i ett forskningsprojekt 

”Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements” där HiGs ansvar var 

att utveckla ett datainsamlingssystem för att mäta ett hundratal olika strömmar från 

elektrontunnelsensorer. I det här examesarbetet presenteras en inledande prototyp 

av ett datainsammlingsystem som kan användas för vidare arbete i 

forskningsprojektet. Det framtagna datainsamlingssytemet bygger på ett teoretiskt 

ramverk kring småströmsmätning, multiplexering och sampling. Det fysiska 

systemet konstruerades av evalureingskort sammankopplade till ett övergripande 

kontrollsystem och mätningar av tre strömmar gjordes.  

Resultaten visar att det framtagna systemprototypen är kapabel till att mäta tre olika 

strömmar på mikroampere nivå med en precision som hade en marginal på ~0,82-

2,5% från ett teoretiskt/simulerat värde. Samplingshastigheten för systemet var 

189.54 Hz per ström och kanal.  
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Abstract 

The next generation of DNA sequencing instruments based upon tunneling junction 

sensors facilitates the discovery of genetic defects and diseases. By electrophoreti-

cally leading an DNA strand through the nanometer sized crack of a tunneling junc-

tion sensor the different nucleotides can be identified by analyzing the variations in 

the current from the sensor. To increase the sequencing speed, tunneling junction 

sensors can be used in parallel configurations, where every sensor carries out its 

own DNA- sequencing. For this to be possible, a data acquisition system is required 

to control the measurement process and record important data from several sensors 

simultaneously, which does not exist when this is written.  

In spring 2019, the University of Gävle (HiG) participated in a research project “In-

strument for High-Speed Electron Tunneling Measurements” in which HiG’s re-

sponsibility was to develop a data acquisition system to measure a hundred different 

currents from tunneling junction sensors. This thesis presents an initial prototype of 

a data acquisition system that can be used for further work in the research project. 

The system has been developed based on a theoretical framework around small cur-

rent measurements, multiplexing and sampling. The physical system was con-

structed with evaluation PCB’s and connected to an overall control system and three 

current measurements was executed.  

The results show that the data acquisition system can measure three different cur-

rents at a micro-ampere-level with a precision of ~0,82-2,5% from a simulated/cal-

culated value. The sampling frequency of the system was 189.54 Hz per current and 

channel.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Deoxiribonukleinsyra (DNA) agerar likt en biologisk karta för liv på jorden. Korrekt 

och effektiv sekvensering av DNA är viktigt för att exempelvis upptäcka genetiska 

defekter och förebygga sjukdomar. Historiskt sett har metoderna för att sekvensera 

DNA varit tidsmässigt ineffektiva, men en ny generation av sekvenseringsutrustning 

gör att detta nu håller på att ändras.  

Elektrontunnelsensorers förmåga att effektivt sekvensera DNA har tidigare 

undersökts [1], [2]. Tekniken bygger på teorin om att karakteristiken hos en DNA 

sträng i en vätskelösning kan analyseras genom att leda strängen genom en 

nanometerstor spricka mellan två guldelektroder. Genom att en liten biasspänning 

läggs över elektroderna uppstår en elektrisk tunnelström (~pA) som kan mätas med 

traditionella små-ströms-tekniker, se Fig. 1. Tunnelströmmen som uppstår kommer 

att variera beroende på den passerande DNA strängens karaktär, vilket gör att 

nukleotiderna kan klassificeras genom att analysera strömvariationerna. 

 

 

Fig. 1. Illustration av elektrontunnelsensor [3]. När en elektrisk potentialskillnad läggs över 

elektroderna uppstår en liten tunnelström som kan mätas med traditionella små-ströms-

tekniker.  

I Augusti 2018 presenterades en ny metod för att massproducera 

elektrontunnelsensorer av guld [4]. Dessa sensorer är tänkta att användas i parallella 

konfigurationer för att analysera flera olika biomolekyler eller DNA strängar 

samtidigt och på den sättet öka hastigheten för analys. För att detta ska vara möjligt 

krävs ett datainsamlingssystem för att styra mätprocessen och spela in viktig mätdata 

från flera sensorer samtidigt, vilket inte existerar när detta skrivs.  
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Våren 2019 medverkade Högskolan i Gävle (HiG) i ett forskningsprojekt, 

’Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements’ (IFHSETM) i ett 

samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) et al. HiGs ansvar i projektet 

var att ta fram ett datainsamlingssystem för att mäta ett hundratal olika 

tunnelströmmar. Det inledande kravet på systemet var att strömmarna skulle 

samplas med en frekvens på minst 100k sampel/sekund och en upplösning av 16-

bitar.  

1.2 Syfte, mål och avgränsningar  

I det här arbetet presenteras en inledande prototyp av ett multiplexerat 

datainsamlingssystem för mätning av små elektriska strömmar som kan komma att 

användas för ett vidare arbete i projektet IFHSETM. Det huvudsakliga syftet med 

systemprototypen är att agera som en alternativ systemlösning i forskningsprojektet 

och kan komma att underlätta framtida val av komponenter och mätmetoder.  

På grund av examensarbetets tidsbegränsning har prototypsystemets krav 

reducerats. Den framtagna systemprototypen är därför av enklare modell och 

uppfyller inte kraven ställda i IFHSETM. Målet med arbetet var att uppnå följande 

generella specifikationer: Sampling av tre små strömmar, upplösning av sampel 16-

bitar, samplingsfrekvensen på kilo-hertz nivå. 

Systemprototypen konstruerades av färdiga evalueringskort sammankopplade till ett 

övergripande kontrollsystem. Evalueringskorten kommunicerar seriellt med 

varandra över bussen Serial Peripheral Interface (SPI). En mikrokontroller 

översätter insamlad SPI data till Universal Serial Bus (USB) som sedan kan analyseras 

i mjukvaran Matlab på en dator. Blockschemat i figur 2 beskriver prototypsystemets 

översiktliga struktur.  

 

Fig. 2. Blockschema för prototypsystemet. Multiplexern (MUX) av typ EVAL-ADG1408 har 

totalt åtta kanaler varav tre används för inmatning av strömmarna från en strömkälla. 

Förstärkarsteget (AMP) agerar ström- till spänningskonverterare och är baserad kring 

operationsförstärkaren UA741CP i en inverterande förstärkarkoppling. Analog-till-

digitalomvandlaren AD7616 samplar spänningen och skickar mätdata till en PC via en 

mikrokontroller (ARDUINO).  
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Utifrån systemprototypens analoga del togs en simuleringsmodell fram i mjukvaran 

NI Multisim. Modellen syftade till att underlätta verifieringen av systemets 

strömmätningsförmåga vilket skulle ge mätresultaten mer transparans. Vidare kan 

simuleringsmodellen användas som bas för verifiering av andra alternativa 

komponenter i ett framtida arbete.  

Utmaningarna med att mäta små strömmar är stora och många. De blir desto större 

ju fler strömmar som ska mätas eftersom mätningarna kan påverkas av liknande 

negativa effekter men olika mycket. En effekt som ofta ställer till med stora problem 

vid mätning av små strömmar är elektriskt brus vilket gör att strömmen som är av 

intresse kan bli svår eller omöjlig att urskilja [5]. Bruset kan orsakas av flera olika 

källor som exempelvis, dålig analog design, dåliga komponenter, smuts, fukt och 

löshängande kablar (antenner) för att nämna några. En annan faktor som gör 

småströmmsmätningar utmanande är eventuella dataströmmar från ett system då de 

temporärt kan bli väldigt stora, speciellt om systemet använder högupplösta analog- 

till digitalomvandlare (A/D omvandlare) och hög samplingsfrekvens. Om flera 

strömmar ska mätas samtidigt blir också dataflödets storlek en multipel av antalet 

strömmar/kanaler som ska mätas vilket ställer till med problem ytterliggare. För att 

ett system ska fungera är det därför viktigt att se över och motverka negativa 

effekter på både den digitala och analoga sidan av systemet.  
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2 Teori 

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverk som arbetet bygger på. Kapitlet 

är uppdelat i underkategorier och är tänkt att motsvara blocken i Fig. 2. I ordningen 

vänster-till-höger. Varje kapitel börjar med en introduktion kring bakgrunden för 

blocket, teori och tidigare arbeten. Teorin har använts som grund till att konstruera 

systemet och behandlar både systemets digitala- och analoga delar.  

2.1 Generering av små elektriska strömmar  

Prototypsystemets strömkälla syftar till att generera strömmar för verifikation av 

systemets mätningsförmåga. En elektrisk ström kan skapas genom att placera en 

resistor i serie med en spänningskälla. Strömmen som kommer att passera resistorn 

blir proportionerlig mot kvoten av spänningen över resistorn och resistansen, Fig. 3. 

a).  

 

Fig. 3. a) Krets för strömgenerering där R är resistorns resistans, I är strömmen och VR är 

spänningen över resistor R. b) Ekvivalentschema vid påkoppling av voltmeter. RM är 

voltmeterns resistans, IM är strömmen genom voltmetern och IR är strömmen genom resistor R. 

Ett problem med kopplingen i Fig. 3. a) är att verkliga voltmetrar i sig har en resistans 

RM. Om en voltmeter kopplas parallellt över resistor R så skapas den ekvivalenta 

kretsen som visas i Fig. 3. b) och en resulterande ström IM går genom voltmetern, 

vilket orsakar ett spänningsfall (eng. voltage burden) [6]. Det gör att mätningen inte 

blir inte blir korrekt speciellt om strömmen genom mätaren är förhållandevis stor till 

den ström som ska mätas. För att undvika problemet så kan voltmetern konstrueras 

på ett sådant sätt att resistansvärdet RM blir mycket hög, vilket gör strömmen IM 

mycket liten och således kan strömmen IR mätas med en förhoppningsvis acceptabel 

precision.  
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2.2 Multiplexering  

En ekonomiskt fördelaktig metod att öka antalet ingångar till ett 

datainsamlingssystem är att använda multiplexerade analog till digitalomvandlare 

[7], [8]. Detta eftersom antalet nödvändiga komponenter minskar. Genom att 

multiplexera flera kanaler in till A/D omvandlaren kan spänning-till-binärdata 

konverteringar ske sekventiellt för varje kanal. Om multiplexeringsmodellen i Fig. 

4. Får arbeta enlig algoritm (1) kan kanalernas signaler konverteras till sampel: 

 Iteration 1: Koppa KANAL 1 till ADC och ta sampel  

Iteration 2: Koppla KANAL 2 till ADC och ta sampel  

Iteration 3: Koppla KANAL 3 till ADC och ta sampel  

Börja om på Iteration 1.  

(1) 

 

 

Fig. 4. Multiplexer med tre kanaler. Genom att växla mellan kanalerna 1,2,3 kan signaler 

samplas sekventiellt med A/D omvandlaren. 

Multiplexerade datainsamlingssystem har dock vissa begränsningar som bör 

behandlas. Eftersom multiplexerar växlar mellan olika kanaler mellan sampel 

introduceras en tidsfördröjning ∆T mellan mätpunkterna för kanalerna, se Fig. 5. 

Det resulterar i att kanalernas insignaler inte kan samplas vid samtidiga tidpunkter, 

vilket kan vara problematiskt hos system där gemensamma event hos signalerna är 

tidskritiska. Hur stor ∆T blir beror bland annat på multiplexerns växlingshastighet, 

antalet kanaler och A/D omvandlarens samplingsfrekvens. En direkt följd av detta är 

att A/D omvandlarens samplingsfrekvens fördelas på antalet kanaler. En A/D 

omvandlare med 100kHz samplingsfrekvens kan därmed sampla fyra kanaler med 

max 25kHz per kanal. Det är även viktigt att multiplexerns växlingar synkroniseras 

med A/D omvandlarens konverteringscykler för att undvika överhörning mellan 

kanalerna.  

Eftersom syftet med det här arbetet var att ta fram och validera ett systemkoncept 

kommer det inte tas någon hänsyn till tidfördröjningen ∆T. Dock är det en faktor 

som bör beakas.  



 

6 

 

Fig. 5. Teoretiskt amplitud-tid diagram för multiplexerat datainsamlingssystem. Sampling av 

de tre signalerna sker inte samtidigt och tidsfördröjningen Delta T bestämmer tiden mellan 

sampel.  

Multiplexer baserade analog- till digitalomvandlare är inte ett nytt koncept. I 

tidigare arbeten har har multiplexer används för att reducera antalet 

komparatorkopplingar i A/D omvandlare av flash typ [9], [10].  

2.3 Ström- till spänningskonvertering 

Mätning av små strömmar kräver specialiserad utrustning och en uppsättning goda 

mätmetoder för att resultaten ska bli tillfredställande [6], [11]. Därmed är det viktigt 

att förstå hur en strömmätning går till i praktiken för att exempelvis kunna 

identifiera bruskällor och således uppnå ett högt signal-till-brus förhållande. 

2.3.1 Ideal transimpedansförstärkare  

Joshua B. Edel och Tim Albrecht et al. har sammanfattat en uppsättning I-V 

konverteringskretsar (kretsar för strömmätning) baserade kring 

operationsförstärkare kapabla att mäta strömmar ner till piko-ampere nivå från 

nanoporsensorer [12]. En krets som redovisas är en negativt återkopplad 

operationsförstärkare, känd som en transimpedansförstärkare Fig. 6. Denna krets är 

fördelaktig eftersom spänningsbördan på det som ska mätas blir väldigt låg på grund 

av operationsförstärkarens höga inresistans. För mindre strömmar (<100 pA) 

rekommenderas dock kapacitivt återkopplade I-V konverterare eftersom resistorn 

RF försvårar mätningen med sitt termiska brus, något som kan bli avgörande för 

mätning av de minsta strömmarna.  



 

7 

 

Fig. 6. Negativt återkopplad operationsförstärkare (OP) även kallad 

transimpedansförstärkarkoppling.  

I det ideala fallet har operationsförstärkare oändligt hög resistans på ingångarna ± 

vilket resulterar i att biasströmmen blir oändligt liten IB~0. Hela strömmen IIN 

måste då passera resistor RF. Operationsförstärkaren kommer då att producera en 

negativ utspännning Vut som kan samplas med en A/D omvandlare. Sambandet 

mellan strömmen och utspänningen kan bestämmas genom att tillämpa kirchoffs 

lagar för att ställa upp ett uttryck för transimpedansförstärkarens 

överföringsfunktion ekv. (2) [13]. Utifrån överföringsfunktionen (2) kan strömmen 

IIN beräknas enligt ekvation (3). Transimpedansförstärkarens överförsingsfunktion 

används sedan för att konvertera insamlad data till en elektrisk storhet som går att 

avläsa.  

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = −(𝑅𝐹 × 𝐼𝐼𝑁 ) (2) 

 𝐼𝐼𝑁 = −𝑉𝑜𝑢𝑡/𝑅𝐹 (3) 

Denna typ av I-V konverterare återfinns bland annat i elektrofysiologiska 

förstärkaren Axopatch 200B (Molecular Devices), EPC-10 (HEKA) och 

elektrometer 617 (Tektronix Keithly). Dessa instrument är intressanta eftersom de 

kan användas för att mäta strömmar i storleken som efterfrågas i IFHSETM. Utifrån 

dessa instruments konstruktion kan mycket idéer och principer tas.  

2.3.2 Icke ideal transimpedansförstärkare 

I verkligheten existerar inte ideala operationsförstärkare och andra elektriska 

komponenter. För att mätningen ska resultera i rimliga resultat bör den analoga 

kretsen för I-V konverteraren utformas så att komponenternas negativa egenskaper 

hålls till ett minimum. Kretsschemat i Fig. 7. visar en 

transimpedansförstärkarkoppling baserat kring operationsförstärkaren UA741CP 

(Texas Instrument) som exempel.  
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Fig. 7. Kretsschema för transimpedansförstärkare baserad kring operationsförstärkare 

UA741CP (Texas Instruments). 

2.3.2.1 Biasström 

I det icke ideala fallet har operationsförstärkare en finit inresistans vilket resulterar i 

att det kommer finnas en biasström IB hos ingångarna. UA741CP har en biasström 

på 250nA (typvärde) som går till biasering av transistorerna inuti 

operationsförstärkaren. Vid mätningar kommer därmed en del av strömmen IIN gå in 

i operationsförstärkaren och övrig ström genom återkopplingsresistorn enligt 

Kirchhoffs strömlag. Det betyder att om IIN < IB kommer strömmen inte räcka till 

för att driva transistorerna i operationsförstärkaren och mätningen kommer inte bli 

korrekt. Problemet kan enkelt lösas genom att välja en operationsförstärkare med 

en biasström anpassad för mätningen som ska utföras. Ett exempel på en 

operationsförstärkare med ytterst låg biasström (~fA) är AD549 och passar för 

mätningar på pA nivå. I det här arbetet användes dock en operationsförstärkare av ty 

UA741CP som har en biasström på 80nA (typvärde). 

2.3.2.2 Offsetspänning 

På grund av imperfektioner som uppstår vid tillverkningen av operationsförstärkare 

har de en spänning på utgången när inget är kopplat till ingångarna. Offset 

spänningen orsakas av biasströmmarna och beror på obalanser inuti 

operationsförstärkaren [13]. Offsetspänningen kan ställa till problem, speciellt i 

kretsar med hög förstärkning eftersom offsetspänningen multipliceras med det 

återkopplade systemets förstärkning. Offsetspänningen tenderar även ändras med 

över tid och temperatur [14]. Om offsettspänningen är för signifikant för 

tillämpningen kan operationsförstärkaren kopplas upp i en 

transimpedansförstärkarkoppling som i Figur 7 men med en extra resistor på den 

icke inverterande ingången. Eftersom operationsförstärkare mäter differansen 

mellan den inverterande och icke inverterande ingången, kommer denna resistor 

cancellera en del av biasströmmen om den väljs till ett korrekt värde.  
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2.3.2.3 Slew Rate 

En viktig parameter hos operationsförstärkare är Slew Rate. Parametern beskriver 

hur fort operationsförstärkaren kan ändra sin utspänning och är angiven som 

maximal stighastighet i V/µs [13]. I fallet när en operationsförstärkare matas med 

för högfrekventa signaler kan signalen bli deformerad på grund utav Slew Rate 

parametern. 

2.3.2.4 SINAD 

Ström- till spänningskonverteraren kommer att vara påverkad av elektriskt brus och 

distorsion. Källorna till bruset är olika och kan bero på jordslingor, kortvariga 

förändringar i spänning (transienter) hos nätaggregat och elektromagnetisk strålning 

[8],[15]. Ett kvalitetsmått på hur utsignalen ter sig i förhållande till brus och 

distorsion är SINAD och kan beräknas med ekvation (4). Där P är medeleffekten av 

signalen, bruset och distorsionen. 

 
𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷𝑠 =

𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 + 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑠 + 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑠 + 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛
 (4) 

 

2.3.3 Multiplexerad amperemeter, förstärkning och bandbredd 

En multiplexerad amperemeter kan användas för att utföra strömmätningar för flera 

kanaler med en enda I-V konverterare, Fig. 8.  

 

Fig. 8. Multiplexerad amperemeter baserad kring operationsförstärkare UA741CP. R1-R3 

genererar tre olika strömmar och multiplexern växlar mellan resistorerna för att utföra 

mätningen av de tre strömmarna.  

De flesta operationsförstärkares bandbredd kommer att påverkas av det 

återkopplade systemets spänningsförstärkning [16]. För att uppskatta förstärkningen 

kan ekvation (5) tillämpas, där RF är återkopllingsresistorns resistans och RX är 

någon av resistanserna R1-R3 som visas i Fig. 8.  

 
𝐴𝑉 =  −

𝑅𝐹

𝑅𝑥
 (5) 
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Anledningen till att bandbredden för operationsförstärkare minskar med högre 

spänningsförstärkning kallas för ’konstant förstärkning-bandbreddsprodukt och kan 

härledas enligt följande. Ett första ordningens system har överföringsfunktionen: 

 
𝐻(𝑗𝜔) =

𝐻0

𝑗𝜔𝜏 + 1
=

𝐻0

𝑗𝜔
𝜔𝑐

+ 1
 

(6) 

Där 𝐻0 är DC förstärkningen, 𝜏 är tidskonstanten, 𝜔𝑐 är brytfrekvensen dvs. 

bandbredden. Systemets förstärkning kan skrivas som:  

 
|𝐻(𝑗𝜔)| =

𝐻0

√(
𝜔
𝜔𝑐

)2 + 1

 
(7) 

För frekvenser mycket lägre än brytfrekvensen är förstärkningen ungefär H0 men 

om frekvenen är mycket större än brytfrekvenen kan bandbreddsprodukten 

approximeras som: 

 
|𝐻(𝑗𝜔)|𝜔 =

𝐻0

√(
𝜔
𝜔𝑐

)2 + 1

𝜔 ≈
𝐻0

√(
𝜔
𝜔𝑐

)
2

𝜔 = 𝐻0𝜔𝑐 
(8) 

Ekvation (8) är konstant och visar att en ökad spänningsförstärkning ger en 

minskning i bandbredd och minskad spänningsförstärkning ger en ökning i 

bandbredd.  

2.4 Analog- till digitalomvandling 

För att små elektriska strömmar ska kunna analyseras på en dator krävs rätt typ av 

analog till digitalomandlare. Viktiga parametrar att ha i åtanke är samplingshastighet, 

arkitektur, upplösning och antalet kanaler.  

Strömmar från elektrontunnelsensorer är storleksmässigt lika nanoporsensorer. 

Skillnaden är att elektronsensorers strömmar beror på flödet av elektroner medan 

strömmar från nanoporer beror på jonströmmar. Samplingshastigheten för att klara 

av att mäta dessa jonströmar har definierats till 250kHz samplingshastighet [17]. 

2.4.1 Nyquist-shannons samplingsteorem och lågpassfiltrering 

En faktor att beakas är samplingshastigheten hos analog- till digitalomvandlaren för 

datainsamlingssystemet. Enligt Nyquist-Shannons samplingsteorem måste 

samplingshastigheten vara minst dubbla frekvensen av den analoga signal som ska 

diskritiseras. Nyquist-Shannon teoremet är dock ingen garanti för att den 

återskapade signalen ska bli ”bra”. Därför är det vanligt att en betydligt högre 

samplingsfrekvens används. 



 

11 

2.5 Standardavvikelse och normalfödelning  

Eftersom sampeldata ofta ligger spritt kring ett medelvärde kan det vara fördelaktigt 

att analysera spridningen med måttet standardavvikelse. Måttet beskriver hur 

samplen i en datamängd avviker från medelvärdet. En hög standraravvikelse visar på 

att samplen i datamängden ligger spritt långt ifrån medelvärdet, en låg 

standardavvikelse visar på motsatsen [18],[19].  Standardavikelsen S kan beräknas 

med ekvation (9) där µ är medelvärdet samplen i datamängden och A är de 

inviduella samplen.  

 

𝑆 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝐴𝑖 − 𝜇)2

𝑁

𝑖=1

 (9) 

Inom statistik och sannolikhetsteori är normalfördeliningskurvor ett viktigt verktyg 

vid analys av data. 

2.6 Seriell kommunikation  

2.6.1 Serial Periphial Interface  

Det är vanligt att elektroniska komponenter stödjer seriell kommunikation över 

Serial Periphial Interface (SPI). Grundstrukturen för ett SPI master-slavnätverk 

illustreras i Fig. 9. Data som skickas till periferienheterna från mastern går genom 

Master Out Slave In (MOSI) kopplingen, och data från periferienheterna som ska 

överföras till mastern sker genom Master In Slave Out (MISO). MISO och MOSI är 

inte beroende av varandra och data kan därmed skickas och avkodas i båda riktningar 

samtidigt, en datakommunikationsform som kallas för Full Duplex. Systemets 

dataöverföring synkroniseras av en klocksignal (SCK) från master och telegrammen 

adresseras genom Slave Select (SS) [20]. 

 

Fig. 9. SPI nätverk i en master-slavkonfiguration. Data-utbytet mellan slav och master sker 

via MISO och MOSI kopplingarna och synkroniseras med klocksignalen SCK samt adresseras 

med SS.  
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Mastern styr informationsflödet genom att skicka läs- eller skriv kommandon till 

någon av slavarna kopplade till nätverket. En skrivning/läsning initieras genom att 

den aktivt låga signalen SS aktiveras för den slav som mastern vill utbyta information 

med. Signalen SS hålls låg tills all data är överförd och går tillbaka till ursprungsläget 

(digitalt hög) när informationen är överförd. Fig. 10. Visar hur informationsutbytet 

kan se ut på signalnivå. 

 

Fig. 10. Mastern initierar ett informationsutbyte med någon av periferienheterna genom att 

aktivera signalen SS/CS. Data överförs med MOSI och MISO och synkroniseras med 

systemklockan SCK.  

2.7 Arduino  

Arduino är en elektronikplattform med öppen hård- och mjukvara. Arduino 

erbjuder ett flertal olika modeller av mikrokontrollerbaserade prototypkort som kan 

användas för att exempelvis göra beräkningar och kontrollera elektronisk 

kringutrustning, ex. tända släcka LEDs, styra analog- till digitalomvandlare och 

multiplexrar. Utvecklingskorten programmeras vanligtvis i den tillhörande 

utvecklingsmiljön ’Arduino IDE’ och programmeringsspråket är en variant av C. 

2.8 Matlab 

Matlab är ett datorprogram och ett programmeringsspråk som används av ingenjörer 

och forskare världen över. Programmet kan med fördel användas för att effektivt 

genomföra matematiska beräkningar och analysera data. 
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3 Process och resultat 

I det här kapitlet behandlas arbetets resultat och de metoder som används. Här 

demonstreras hur konceptsystemet är konstruerat, vilka material som används samt 

resultatet från en mätning av tre olika strömmar. 

3.1 Material 

Datainsamlingssystemet konstruerades med följande komponenter: Multiplexer 

EVAL-ADGS1408 (Analog Devices), Analog- till digitalomvandlare EVAL-AD7616 

(SAR) (Analog Devices), operationsförstärkare UA741CP (Texas Instruments) och 

en mikrokontroller Arduino UNO.  

3.2 Datainsamlingssystem 

Det inledande momentet i arbetet var konstruktionen och programmeringen av 

datainsamlingssystemet. Mikrokontroller, multiplexer och A/D omvandlare 

kopplades samman till ett övergripande SPI nätverk med en linear-daisy-chain-

topologi. Det betyder att multiplexern och A/D omvandlaren trafikerar två 

gemensamma databussar (MISO och MOSI) men är inte helt beroende av varandra. 

Exampelvis kan information utbytas mellan mikrokontroller och A/D omvandlare 

även om multiplexern skulle vara ur funktion. Analoga delen av systemet, I-V 

konverterare och strömgenerator kopplades till multiplexer och A/D omvandlaren. 

Ett program skrevs för mikrokontrollern för att hantera kommunikationen mellan 

systemet och en dator. Figur 11 visar översiktligt det framtagna 

datainsamlingssystemet.  
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Fig. 11. Det framtagna koncept-datainsamlingssystemet.  

3.2.1 Strömgenerator  

För att verifiera systemets strömmätningsförmåga genererades tre likströmmar med 

en resistorstege kopplad till en 0.5VDC spänningskälla enligt kretschemat i Fig. 12.  

 

Fig. 12. Resistorstege för generering av strömmar 

Den teoretiska stömmen genom reistorerna in till systemet, R1, R2, R3 beräknades 

med ohms lag och redovisas i Tab. 1. Strömmen från resistor R1 kopplades till kanal 

1 på multiplexern, R2 till 2 och R3 till 3. Strömmen passerar på så sätt till ström-

spänningskonverteraren genom multiplexern. 
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Resistans R1 Resistans R2 Resistans R3 

21 903Ω 33 256Ω 38 737Ω 

Ström R1 Ström R2 Ström R3 

22.828µA 15.039µA 12.908µA 

Tabell 1. Strömmar generarade med en resistorstege.   

3.2.2 Ström- till spänningskonverterare  

I-V konverteraren kontruerades kring operationsförstärkare UA741CP i en 

transimpedansförstärkarkoppling, Fig. 7. Återkopplingsresistorns resistans var 98 

094Ω. Konverterarens teoretiska förstärkning och uppmätt bandbredd för systemets 

tre kanaler visas i Tab. 2. 

Kanal Teoretisk förstärkning Uppmätt bandbredd 

CH1 ~-4.47 ~102kHz 

CH2 ~-2.95 ~106kHz 

CH3 ~-2.53 ~107kHz 

Tabell 2. Teoeritsk förstärkning och uppmätt bandbredd för systemets tre mätkanaler. 

3.2.3 Mikrokontroller  

En mikrokontroller av typ Arduino UNO användes som master i SPI nätverket med 

en kommunikationshastighet på 4MHz. Kontrollern styrde all kommunikation i 

systemet och utförde konverteringar av datatyper innan data skickades till en PC. 

Motiveringen till varför systemets komponenter kommunicerar över SPI 

gränssnittet är att det är enkelt att arbeta med, vanligt förekommande, relativt 

snabba dataöverföringshastigheter och stödjer även metoder för att undvika 

databortfall med metoder som exempelvis CRC( Cyclic Redundancy Check). SPI är 

även ansett att vara en informell kommunikationsstandard i elektronikvärden.  
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3.2.4 Styrning av multiplexer 

Multiplexerkortets åtta kanaler styrdes med skriv/läs-telegram av SPI format. En 

skrivning sker genom att sätta den mest signifikanta biten i telegrammet till 0 vilket 

förbereder kortet för skrivning till register. Efterföljande sju bitar innehåller 

registeradressen och resesterande åtta bitar är informationen som ska skrivas. 

Exempelvis kan bitsekvensen 0x00000001 00000001 skickas, vilket ska tolkas som, 

skriv till register ett, öppna kanal ett (CH1). För att underlätta skrivningar till 

multiplexerkortet skapades funktionen writeMUX() som accepterar två parametrar, 

en registeradress och ett meddelande. Avläsningar skedde med liknande metod som 

skrivtelegram. Skillnaden är att den mest signifikanta biten (biten som indikerar läs 

eller skrivkommando) i telegrammet sätt till hög och efterföljande sju bitar innehöll 

adressen. Multiplexerkortets svar klockas sedan ut på MISO koppling för avläsning 

med funktionen readMUX(). Båda funktionerna readMUX() och writeMUX() återfinns i 

programkoden i Bilaga B.  

3.2.5 Styrning av Analog- till digitalomvandlare 

A/D omvandlaren som användes var av typ AD7616 (Analog Devices) och använder 

en teknik som kallas successive approximation (SAR) för att omvandla analoga 

signaler till digital data. A/D omvandlaren konfigurerades till ett läget ”standalone, 1-

wire serial” vilket betyder att sampeldata matas ur på en enkelriktad seriell buss och 

kan avläsas med mikrokontrollern. AD7616 stödjer även andra lägen såsom parallel 

avläsning av alla 16-databitar eller att datan matas ut på två parrallela buss-slingor. 

Anledningen till varför just ”standalone, 1-wire serial” valdes var av praktiska skäl för 

att minska antalet kablar i systemet och på så sätt hålla nere kostnaden. AD7616s 

kopplingspinnar sattes sedan till konfigurationen som visas i Bilaga A, Tab. 1. 

Styrningen av A/D omvandlaren skedde med liknande telegramstruktur som 

användes för multiplexerkortet, dvs. att data skickas till och från efter att 

mikrokontrollern har skickat en initieringssignal (CS) till enheten. Programkoden i 

Bilaga B innehåller tre funktioner som berör kommunikationen med A/D 

omvandlaren.  

Funktionen sampleCHA() talar om för A/D omvandlaren att den ska utföra/ta ett 

sampel på kanalen ”CHA”. Detta görs genom att skicka en digitalpuls till A/D 

omvandlaren för att initiera en konvertering (CONVST) och därefter kommer A/D 

omvandlaren att mata resultatet från konverteringen när signalen ”chip select” 

(csADC) sätt låg. Funktionen beräknar sedan om resultatet och skriver ut det i 

Arduino IDEs seriella användargränssnitt.  
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Funktion writeADC() används för att uföra skrivningar och konfigurera A/D 

omvandlaren. Genom att kalla på funktionen med argumenten: address (det register 

som skall skrivas till) och command (vad som skall skrivas till registret) kan A/D 

omvandlaren konfigureras vid behov. För att se möjliga konfigureringar bör 

AD7616 manualen ses över [21]. Slutligen kan funktionen resetADC() användas för att 

återställa A/D omvandlaren till fabriksursprungsläget.  

3.2.5.1 Samplingsfrekvens 

Systemets samplingsfrekvens uppmättes till ~568,64Hz genom att analysera 

frekvensen hos A/D omvndlarens Chip Select (CS) signal i ett oscilloskop. Varje 

gång ett sampel skickades från A/D omvandlaren sattes denna signal låg vilket gör 

att tidsfördröjningen mellan signalerna kan användas för att beräkna 

samplingsfrekvensen. Samplingsfrekvensen blir uppdelad på antalet eftersom 

samplen kommer i ordningen: sampel kanal 1, sampel kanal 2, sampel kanal 3, sampel 

kanal 1… osv på utgående buss från A/D omvandlaren. Samplingsfrekvensen för de 

enskilda kanalerna kan då approximerades till ca. 568,64/3≈189.54 Hz. 

3.2.6 Analog simulering 

En simuleringsmodell för systemets analoga del har tagits fram. Modellen användes 

för att ta fram simulerade värden på strömmar och spänningar som komplement till 

teoretiskt beräknade och uppmätta. Figur 12 visar simuleringsmodellen som 

användes i arbetet. Data från denna modell återfinns i Tab. 3 och 4. 

 

 

Fig. 12. Analogsimuleringsmodell, genom att stänga eller öppna någon av växlarna S1-S3 

kan värden på utspänning och inström simuleras.  
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Anledningen till varför en simuleringsmodell användes var för att underlätta 

bedömmningen av mätresultaten som rimliga eller omrimliga.  

3.3 Strömmätning 

Det andra momentet i arbetet innebar mätning av tre olika strömmar samtidigt. 

Samplingen skedde sekventiellt enligt alogoritm (1) efter en återställning av 

systemet. För att låta utspänningarna från multiplexer och I-V konverterare 

stabiliseras introducerades en 70µs tidfördröjning mellan sampel. 

Tidsfördröjningens storlek testades fram och valdes till 70µs eftersom mindre 

tidsfördröjningar resulterade i orimligt stora variationer i spänningsnivå. Denna 

tidsfördröjning är en parameter som bör ses över eller helt elemineras genom 

ordentliga mätningar i ett framtida arbete. Varje sampel konverterades sedan till 

volt med A/D omvandlarens överföringsfunktion (8).  

 
𝑆𝑣𝑜𝑙𝑡 =

𝑉𝐼𝑁 × 𝑉𝑅

32768
 (8) 

Där VIN är samplet parserat till en 32-bit float, VR är spänningsintervallet 

(±2.5VDC), siffran 32 768 (216/2) är samplets upplösning. Anledningen till att 

upplösningen är 32768 är för att samplen från A/D omvandlaren kommer i 

tvåkomplementsformat vilket betyder att den mest signifikanta biten (16:e biten) är 

en flagga för att indikera talet som posetivt/negativt, alltså används bara 15 bitar för 

att representera storheten. Svolt är det resulterande samplet i volt.  

Efter varje konvertering överfördes resultatet till en textfil på en dator med 

funktionen Serial.println(). Totalt insamlades 30 003 sampel med frekvensen  tidigare 

beräknad, 189,54Hz vilket tog ~160 sekunder. Samplen delades upp jämt i tre 

datamängder kallat 1, 2, 3. Tabell 3 visar medelvärdet av spänningssamplen från 

mätningen i relation till de simulerade- och teoertiskt beräknade värden.  

Kanal Antal 

sampel 

Medelvärde 

spänning (VDC) 

Simulerad 

spänning(VDC) 

Teoretisk 

spänning 

(VDC) 1 10 001 -2.232 -2.264 -2.238 

2 10 001  -1.464 -1.489 -1.474 

3 10 001 -1.252 -1.277 -1.265 

Tabell 3. Medelvärde av spänningsampel i relation till simulerad och teoretisk spänning. 

Den simulerade spänningen togs fram genom att mäta potentialskillnaden mellan op-

förstärkarens utsignal och jord i simuleringsmodellen, Fig. 12. Teoretisk spänning 

uppskattades med överföringsfunktionen (2).  
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Spänningsampel från kanalerna 1-3 konverterades till strömdata genom att använda 

transimpedansförstärkarens överföringsfunktion (3) implementerat i Matlab scriptet 

bifogat i Bilaga C. Scriptet går iterationsmässigt igenom alla sampel och konverterar 

dem till ampere som sparas i tre nya datamängder. Tabell 4 visar medelvärdet av 

strömsampel i relation till simulerade- och teoretiska värden. 

Kanal Antal sampel Medlvärde 

ström (µA) 

Simulerad 

ström (µA) 

Teoretisk ström 

(µA) 

(µA) 1 10 001 -22.276 -22.837 -22.828 

2 10 001  -14.921 -15.044 -15.039 

3 10 001 -12.760 -12.917 -12.908 

Tabell 4. Medelvärde av strömsampel i relation till simulerad och teoretisk ström. 

Figur 13-15 visar medelvärdets procentuella avstånd till simulerade och beräknade 

värden. Marginalen mellan medelvärdet och teroetiskt/simulerat värdet var mindre 

för de två minsta strömmarna, Fig. 14,15.  

 

Fig. 13. Tallinje med punkter som markerar de olika strömvärdena för kanal 1 taget från Tab. 4.  

 

Fig. 14. Tallinje med punkter som markerar de olika strömvärdena för kanal 2 taget från Tab. 4. 
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Fig. 15. Tallinje med punkter som markerar de olika strömvärdena för kanal 3 taget från Tab. 4. 

3.3.1 Spridning av strömsampel 

Spridningen av strömsamplen i datamängderna från kanal 1-3 analyserades med 

histogram (Figur 17-19) och standardavvikelsen beräknades med Matlab scriptet i 

Bilaga C. Matlabfunktionen för att beräkna standardavvikelsen är std() och använder 

sig av ekvation 6.  

Resultatet från beräkningarna visar att standardavvikelserna i Tab. 5. Att de tvp 

ninstra strömmarna (kanal 1 och kanal 2) har den minsta spridningen av sampel och 

den största strömmen har den största spridningen.  

Kanal Standardavvikelse 

1 ~1.443E-08 

2 ~7.974E-09 

3 ~7.569E-09 

Tabell 5. Standardavvikelsen för samplen i de tre mätningarna. 

Samplen från kanal 2-3 har genomgått en filtrering innan standardavvikelsen 

beräknades eftersom datamängderna ansågs vara påverkade av störningar/brus. Den 

slustsatsen har dragits genom att det ursprungliga histogrammen som visas i figur 16 

har mindre grupperingar av sampel till vänster om den röda kurvans maximipunkt. 

Eftersom samplingsmängden av en konstant ström rimligen bör vara normalfördelat 

är det med stor sannolikhet att brus som har påverkat mätningen. Filtergränsen för 

kanal 2 valdes till -1,494E-05 eftersom den gränsen ligger mitt emellan 

datamängderna som visas i figur 16, kanal 2. Alla väden mindre än det filtrerades 

bort. Filtergränsen för kanal 3 valdes till -1,278E-05 av samma anledning, och alla 

sampel mindre än detta värde har filtrerats bort.  
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Fig. 16. Ursprungliga histogram för strömsampel från kanal 2 och 3. Samplegrupperingerna 

till vänster om den röda kruvans maximipunkt är brus och har filtrerats bort. 

 

Fig. 17. Histogram för strömsampel från kanal 1 med en normalfördelningskurva i rött. 

Medelvärdet för datamängden motsvarar den svarta linjen och den röda kurvans maximivärde. 

De cyan färgade linjerna visar ±1 standardavvikelse. 
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Fig. 18. Histogram för data insamlad från kanal 2 med en normalfördelningskurva i rött. 

Medelvärdet för datamängden motsvarar den svarta linjen och den röda kurvans maximivärde. 

De cyan färgade linjerna visar ±1 standardavvikelse. 

 

 

 

Fig. 19. Histogram för data insamlad från kanal 3 med en normalfördelningskurva i rött. 

Medelvärdet för datamängden motsvarar den svarta linjen och den röda kurvans maximivärde. 

De cyan färgade linjerna visar ±1 standardavvikelse. 
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4 Diskussion 

Datainsamlingssystemet som togs fram i det här arbetet hade en samplingshastighet 

på ~189.54 Hz vilket är väldigt lågt i jämförelse med kravet på 100k Hz ställt i 

projektet IFHSETM. Det finns flera faktorer som tros kan ligga till grund för detta. 

Ett problem ligger i sättet SPI kommunikationen sker mellan mikrokontroller, A/D 

omvandlare och multiplexer. Eftersom mikrokontrollern skickar 

kanalbyteskommandon till multiplexern mellan varje nytt sampel bildas det trafik på 

de seriekopplade datalänkarna i nätverket, MISO och MOSI. En åtgärd som troligen 

skulle förbättra trafikflödet är att öka SPI meddelandens hastigheten genom att byta 

ut Arduino UNO mot en annan kraftfullare processorenhet, exempelvis en snabbare 

mikrokontroller eller FPGA. En annan faktor som kan ha påverkat 

samplingshastigheten är sättet mikrokontrollern var programmerad. När 

konvertering av varje sampel sker innan den skickas till en PC så sinkas 

överföringshastigheten eftersom mikrokontrollern måste ägna en del av sin 

processorkraft till att utföra beräkningar. Följaktlingen kan samplingshastigheten 

ökas något genom att se över programkoden och skicka ren binärdata till en PC 

istället för decimaltal. 

Kretsen som hanterar I-V konverteringen i det här arbetet är en negativt 

återkopplad operationsförstärkare, en så kallad transimpedansförstärkare. 

Motiveringen till varför just den modellen valts är på grund av strömstorleken (µA) i 

det här arbetet. Om datainsamlingssystemet skulle anpassas efter mindre strömmar 

bör denna del ses över eller till och med ersättas. En kapacitiv återkoppling kan vara 

en god lösning som tidigare förslaget av Joshua B. Edel och Tim Albrecht [12]. 

Operationsförstäkaren UA741CP har även en något hög biasström vilket också kan 

påverka mätningen av mindre strömmar (<100pA) negativt. 

Medelvärdet från strömmätningarna avviker något från värdena framtagna genom 

simulering och beräkningar. Detta fenomen visas i precissionsmässig fallande 

ordning i figurerna 13 – 15. En trolig anledning till varför precisionen minskar är för 

att utspänningen från I-V konverteraren är lägre eftersom den ingående strömmen 

är mindre. Det betyder att A/D omvandlaren inte kan nyttja sitt fulla 

spänningsingervall (±2.5V) vilket ger en förlust i upplösning. Den här 

precisionsförslusten kan även härledas till systemets analoga del. I litteraturstudien 

påträffades det flera parmetrar hos operationsförstärkre som kan påverka en mätning 

negativt. Det här kan exempelvis kompenseras genom att omforma det fysiska 

systemet eller definiera en överföringsfunktion som kompenserar för dessa fel, 

exempelvis biasström och resistanser hos kablar/multiplexer.  
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Standardavvikelserna beräknade i Tab. 5 och histogrammen i figur 16–18 visade att 

spridningen av sampel var högre hos de två mindre strömmarna. En förklaring till 

detta kan vara att multiplexerns växlingar och A/D omvandlarens 

konverteringcykler inte är synkroniserade vilket resulterar i en viss överhörning. 

Detta kan förklara varför en del av samplen är grupperade till höger om medelvärdet 

i Figur 17 och 18.  

4.1 Reproducerbarhet 

Arbetets mätningar genomfördes i en inomhusmiljö vid normala förhållanden. En 

upprepning av resultaten i en liknande miljö bör därmed ha små avvikelser från 

resultaten erhållna i det här arbetet. 

4.2 Hållbar utveckling och miljö 

Datainsamlingssystemet framtaget i det här arbetet var tänkt att fungera som en 

inledande prototyp för vidare arbete i projektet IFHSETM. Forskningsprojektets 

slutgiltiga mål var att ta fram ett instrument som ska användas för att mäta strömmar 

från ett flertal elektrontunnelsensorer och på så sätt öka hastigheten för exempelvis 

DNA sekvensering. Ett sådant verktyg skulle kunna fylla en viktig funktion för att 

exempelvis förebygga sjukdomar och upptäcka genetiska defekter. Det här arbetet 

bidrar således med en liten pusselbit till det globala målet kring hälsa och 

välbefinnande definierat av United Nations Development Programme [22]. 

Ur en miljösynpunkt är multiplexerade datainsamlingssystem mer energisnåla 

eftersom antalet nödvändiga komponenter är färre. Förhoppningsvis kan det här 

arbetet användas som referens för att utveckla mer hållbara system.  
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5 Slutsatser  

I det här arbetet har ett multiplexerat datainsamlingssystem kapabelt att mäta tre 

olika strömmar på mikroampernivå tagits fram. Systemets uppskattade precission 

var ~0,82 -2,5% margina från ett beräknat och simulerat värde. 

Samplingshastigheten för systemet beräknades att vara 189,54 Hz per ström och 

kanal.  

En annan slutsats som kan dras är att systemets samplingsfrekvens är något lågsam 

jämfört med målet satt i början av arbetet. Mikrokontrollern bör därför bytas ut 

mot en snabbare processingenhet så att samplingfrekensen kan ökas.  

5.1 Fortsatt arbete 

Det framtagna datainsamlingssystemet har en låg samplingsfrekvens och strömmarna 

som uppmätts är förhållandevis stora i jämförelse med kraven ställda i projektet 

IFHSETM. I ett framtida arbete kan det därför vara intressant att omforma 

systemets struktur så att dessa krav uppnås eller i alla fall kommer ett steg på vägen. 

Förslagsvis kan ett framtida system utvecklas enligt strukturen i Fig. 16. 

 

Fig. 16. Förslag på framtida systemstruktur. 

Det finns flera förbättringar med denna systemstruktur än den som används i det här 

projektet. Brus från digital utrustning kan reduceras med en separation av systemets 

analoga och digitala delar. Ytterligare kan analoga delen inkapslas i en Faraday bur 

för att avskärma systemet från elektromagnetisk strålning. Samplingshastigheten kan 

ökas genom att istället basera den digital delen kring en FPGA eller snabb processor 

som läser sampel parallellt från A/D omvandlaren. SPI nätverket kan användas för 

konfiguration av systemets komponenter.  

 

 



 

26 

Referenser 

[1] P. Pang et al., “Fixed-gap tunnel junction for reading DNA nucleotides,” ACS 
Nano, vol. 8, no. 12, pp. 11994–12003, 2014. 

[2] T. Ohshiro, M. Tsutsui, M. Taniguchi, and T. Kawai, “Tunnel-current based 
single-molecule identification of DNA/RNA oligmer by using nano-MCBJ,” 
in Proceedings of the IEEE Conference on Nanotechnology, 2012, pp. 1–2. 

[3] V. Dubois, F. Niklaus, and G. Stemme, “Design and fabrication of crack-
junctions,” Microsystems Nanoeng., vol. 3, no. 1, p. 17042, Dec. 2017. 

[4] V. Dubois et al., “Massively parallel fabrication of crack-defined gold break 
junctions featuring sub-3 nm gaps for molecular devices,” Nat. Commun., vol. 
9, no. 1, p. 3433, Dec. 2018. 

[5] M. S. A. Abdul Al Mortuza*, Md. Firoz Pervez, Md. Khalid Hossain, Sapan 
Kumar Sen,Md. Nasrul Haque Mia, M. K. Basher, “Pico-current 
Measurement Challenges and Remedies: A Review,” Univers. J. Eng. Sci., 
2017. 

[6] Tektronix Keithley, Low Level Measuremets Handbook - 7th Edition, Precision DC 
Current, Voltage, and Resistance Measurements. . 

[7] M. Pachchigar, “Demystifying High-Performance Multiplexed Data-
Acquisition Systems,” 2014. 

[8] Measurement Computing, “Multiplexing and Sampling Theory.” 
[9] J. I. Lee and J. I. Song, “Flash ADC architecture using multiplexers to reduce 

a preamplifier and comparator count,” in IEEE Region 10 Annual International 
Conference, Proceedings/TENCON, 2013, pp. 1–4. 

[10] C. Bhargava, V. Mody, N. Rathour, and S. Bansal, “MUX based flash ADC 
for reduction in number of comparators,” in Proceedings - 2nd International 
Conference on Intelligent Circuits and Systems, ICICS 2018, 2018, pp. 28–30. 

[11] Molecular Devices, “Axon Guide 3rd edition,” https://mdc.custhelp.com/, 
2012. 

[12] J. B. Edel and T. Albrecht, Engineered Nanopores for Bioanalytical Applications. 
William Andrew, 2016. 

[13] B. Molin, Analog elektronik, 2. uppl. Studentlitteratur, 2013. 
[14] Analog Devices, “MT-037: Op Amp Input Offset Voltage.” 

[15] A. Kay, Operational amplifier noise : techniques and tips for analyzing and reducing 
noise. Newnes, 2012. 

[16] T. Instruments, “µA741 General-Purpose Operational Amplifiers,” 1970. 
[17] G. Shapovalov and H. A. Lester, “Gating Transitions in Bacterial Ion 

Channels Measured at 3 μs Resolution,” J. Gen. Physiol., vol. 124, no. 2, pp. 
151–161, Aug. 2004. 

[18] A. Stewart and A. Stewart, “Standard deviation,” Basic Statistics and 
Epidemiology, 2018. [Online]. Available: 
http://mathworld.wolfram.com/StandardDeviation.html. [Accessed: 29-
May-2019]. 

[19] Statistiska institutionen Stockholms Universitet, “6. stokastiska variabler 6.1,” 
pp. 1–40. 

[20] Texas Instruments, “KeyStone Architecture Serial Peripheral Interface ( SPI ) 



 

27 

User Guide,” Texas Instruments, 2010. [Online]. Available: 
www.ti.comwww.ti.com. [Accessed: 08-May-2019]. 

[21] A. Devices, “AD7616 Technical Manual.” [Online]. Available: 
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-
sheets/AD7616.pdf. [Accessed: 02-Sep-2019]. 

[22] Regeringskansliet, “Globala målen för hållbar utveckling,” 2015. [Online]. 
Available: https://www.globalamalen.se/. [Accessed: 21-May-2019]. 



 

A1 

Bilaga A 

Denna bilaga innehåller pinkonfigureringen för att förbereda EVAL-AD7616 för SPI 

kommunikation.   

CHSELx – Kopplad till GND 
WR/BURST – Kopplad till GND 
DB15/OS0 till DB13/OS2 – Kopplad till GND 
DB12/SDOA – Kopplad till Arduino UNO MISO 
DB11/SDOB – Inte kopplad 

 
DB10/SDI – Kopplad till Arduino UNO MOSI 
DB9 till DB6 och DB3 till DB0 – Kopplad till GND 
DB5/CRECEN – Kopplad till GND 
DB4/SER1W – Kopplad till pin 4 på Arduino UNO 
HW_RNGSELx – Kopplad till GND 
SEQEN – Kopplad till GND 
SER/PAR – kopplad till 3.3VDC 
RESET – Koppad till pin 8 på Arduino UNO 
BUSY – Kopplad till pin 6 på Arduino UNO 

 
CONVST – Kopplad till pin 9 på Arduino UNO 

Tabell 1. Pinkonfigurering för EVAL-AD7616 
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Bilaga B 

Den här bilagan innehåller programkoden för mikrokontrollern som användes i 

projektet.  

/* 2019-Maj - 20, Simon Åhr 

 * Det här programmet etablerar SPI kommunikation mellan en 

 * Arduino UNO, analog- till digitalomvandlaren EVAL-AD7616 

 * och multiplexern EVAL-ADGS1408. 

 * Kommandon kan skickas eller avläsas genom att använda read/write 

 * funktionerna nedan. För att se mjöjliga kommandon, läs manualerna 

 * för AD761 och ADGS1408. 

 */ 

 

#include <SPI.h> 

const int csMUX = 10; //Chip select pin for multiplexer 

const int csADC = 7;  //Chip select pin for ADC 

const int CONVST = 9; //Conversion start pin for ADC 

const int BUSY = 6;   //This pin becomes high when the ADC is busy 

const 

); 

  digitalWrite(csADC, HIGH); 

  digitalWrite(CONVST, LOW); 

  digitalWrite(SER1W, LOW); 

 

  resetADC(); 

  resetMUX(); 

 

  writeADC(B10000110, B00000000); 

  writeADC(B10001000, B00000001); 

  writeMUX(B00000001, B00000101); 

 while(i <= 10000){ 

  writeMUX(B00000001, B00000001); 

  delayMicroseconds(70); 

  sampleCHA0(); 

  delayMicroseconds(70); 

  writeMUX(B00000001, B00000011); 

  delayMicroseconds(70); 

  sampleCHA0(); 

  delayMicroseconds(70); 

  writeMUX(B00000001, B00000101); 

  delayMicroseconds(70); 

  sampleCHA0(); 

  i++; 

 } 

} 

void loop() { 

} 

void sampleCHA0(){ 

    digitalWrite(CONVST,HIGH); 

    digitalWrite(CONVST,LOW); 

    noInterrupts(); 

    digitalWrite(csADC, LOW); 

      result_ChannelA = SPI.transfer16(0x00); 

    digitalWrite(csADC, HIGH); 

    interrupts(); 

    float value = ((float(result_ChannelA)/resOfSample)*voltageRange); 

    Serial.println(value,14); 

} 

void writeMUX(byte address, byte command){ 

  digitalWrite(csMUX, LOW); 

    SPI.transfer(address); 

    SPI.transfer(command); 

  digitalWrite(csMUX, HIGH); 

} 
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void writeADC(byte address, byte command){ 

  digitalWrite(CONVST, HIGH); 

  digitalWrite(CONVST, LOW); 

  digitalWrite(csADC, LOW); 

    SPI.transfer(address); 

    SPI.transfer(command); 

  digitalWrite(csADC, HIGH); 

} 

byte readMUX(byte address){ 

  unsigned int MUXanswer = 0; 

  digitalWrite(csMUX, LOW); 

    SPI.transfer(address); 

    MUXanswer = SPI.transfer(0x00); 

  digitalWrite(csMUX, HIGH); 

  return MUXanswer; 

} 

void resetMUX(){ 

  digitalWrite(csMUX,LOW); 

    SPI.transfer(0x0B); 

    SPI.transfer(0xA3); 

    SPI.transfer(0x05); 

  digitalWrite(csMUX,HIGH); 

  delay(100); 

} 

void resetADC(){ 

  digitalWrite(resetADCpin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(resetADCpin, HIGH); 

  delay(100); 

} 
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Bilaga C 

%----------------------------------------------------------------- 
%Det här scriptet läser sampeldata från en .txt fil och 

%konverterar 
%spänningsampel till ampere genom att använda 

%överföringsfunktionen för en 
%transimpedansförstärkare. 
%2019-Sep-1 Simon Åhr 
%Version:3 
%----------------------------------------------------------------- 

  
%Läs in all sampeldata från en .txt fil 
allSampels = dlmread('CHA0.txt'); 

  
%Spara samplen i tre separata datamängder 
CH1inVolt = allSampels(1:3:end,:); 
CH2inVolt = allSampels(2:3:end,:); 
CH3inVolt = allSampels(3:3:end,:); 

  
%Konvertera spänningsampel till strömdata med ohms lag (värde i 
%volt/återkopplingsresistorns resistans 
for i = 1:size(CH1inVolt) 
    CH1inAmpere(i) = (CH1inVolt(i)/98094); 
end 
for j = 1:size(CH2inVolt) 
    CH2inAmpere(j) = (CH2inVolt(j)/98094); 
end 
for k = 1:size(CH3inVolt) 
    CH3inAmpere(k) = (CH3inVolt(k)/98094); 
end 

  
%Filtrera bort brus 
deleteValuesCH2 = CH2inAmpere < -1.494*10^-5; 
CH2inAmpere(deleteValuesCH2) = []; 

  
deleteValuesCH3 = CH3inAmpere < -1.278*10^-5; 
CH3inAmpere(deleteValuesCH3) = []; 

  
%Beräkna medelvärden 
meanCH1inVolt = mean(CH1inVolt); 
meanCH2inVolt = mean(CH2inVolt); 
meanCH3inVolt = mean(CH3inVolt); 
meanCH1inAmpere = mean(CH1inAmpere); 
meanCH2inAmpere = mean(CH2inAmpere); 
meanCH3inAmpere = mean(CH3inAmpere); 

  
%Beräkna standardavvikelse 
stdCH1 = std(CH1inAmpere); 
stdCH2 = std(CH2inAmpere); 
stdCH3 = std(CH3inAmpere); 

  
%Plotta figurer och värden 
figure(1);  
HistCH1 = histfit(CH1inAmpere); 
xline(meanCH1inAmpere,'--k','linewidth',2); 
xline(meanCH1inAmpere + stdCH1 ,'--c','linewidth',2); 
xline(meanCH1inAmpere - stdCH1 ,'--c','linewidth',2); 
title('Strömsampel från kanal 1'); 



 

C2 

ylabel('Antal sampel'); 
xlabel('Ström i Ampere'); 
grid on; 
saveas(gcf,'HistCH1.png'); 

  
figure(2); 
HistCH2 = histfit(CH2inAmpere); 
xline(meanCH2inAmpere,'--k','linewidth',2); 
xline(meanCH2inAmpere + stdCH2 ,'--c','linewidth',2); 
xline(meanCH2inAmpere - stdCH2 ,'--c','linewidth',2); 
title('Strömsampel från kanal 2'); 
ylabel('Antal sampel'); 
xlabel('Ström i Ampere'); 
grid on; 
saveas(gcf,'HistCH2.png'); 

  
figure(3); 
HistCH3 = histfit(CH3inAmpere); 
xline(meanCH3inAmpere,'--k','linewidth',2); 
xline(meanCH3inAmpere + stdCH3 ,'--c','linewidth',2); 
xline(meanCH3inAmpere - stdCH3 ,'--c','linewidth',2); 
title('Strömsampel från kanal 3'); 
ylabel('Antal sampel'); 
xlabel('Ström i Ampere'); 
grid on; 
saveas(gcf,'HistCH3.png'); 
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