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Förord 
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Sammanfattning 

Ett datainsamlingssystem för en elektronisk näsa utvecklat av tre studenter vid högs-
kolan i Gävle har undersökts för att sedan vidareutvecklas. 

Det tidigare systemet utvecklades för att samla in data från en elektronisk näsa med 
fyra sensorkort. Detta system hade brister i strömförsörjning vilket gav felaktiga mä-
tresultat samt endast möjlighet att mäta data från ett av de fyra sensorkorten på den 
elektroniska näsan. 

I denna rapport föreslås en vidareutveckling av detta system. Det nya systemet möj-
liggör mätningar med näsan från alla dess sensorer. Den äldre spänningsdelen har er-
satts med en ny vilken klarar av de strömmar som systemet kräver. 

Efter konstruktion och testmätningar så har data som samlats in klassificerats. Data-
insamlingen har skett i ett interface skapat i LabView. Data har sedan förbehandlats 
genom att filtreras samt har karakteristiker plockats ur data med hjälp av Matlab. Ef-
ter att data behandlats klassificerades den med hjälp av Principalkomponentanalys 
och K-Nearest Neighbours. Båda metoderna bedöms ha lyckats med klassificering av 
data.  

Vidare föreslås förbättringar och andra konstruktionsmöjligheter för att föra arbetet 
vidare.  
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Abstract 

A data acquisition system to an electronic nose developed by three students at the 
University of Gävle has been examined for further development. 

The former system was developed to collect data from an electronic nose with 4 
sensor cards. This system had faults in its way of providing current for the system 
which caused faults in the data that was collected. It was also only possible to collect 
data from one of the sensor cards from the electronic nose. 

In this report a new system is suggested as a development of this system. The new 
system makes it possible to collect data from all of the sensors on the electronic 
nose. The circuit which provides current has been replaced by a new circuit which 
can handle the currents the system needs. 

After the construction of the new circuits, data collection has been made through a 
LabView interface. This data has then been classified in order to test the system. Af-
ter collection of the data feature extraction has been made to extract some features 
of the data. The algorithms for feature extraction has been made in Matlab. After 
the features have been extracted the data have been classified through the methods 
Principal Component Analysis and K-Nearest Neighbours. Both of the methods are 
deemed to have been successful in classifying the data.  

Further some improvements and other construction possibilities are given to further 
improve the work.  
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1 Introduktion 

Elektroniska näsor har varit under utveckling sedan tidigt 1980-tal. Dessa har sedan 
dess utvecklats inom diverse områden för varierande ändamål. Några av områdena 
där det investeras i elektroniska näsor är i livsmedelsindustrin, miljöövervakning och 
sjukdomsdiagnostisering [1].  

I framtiden är det möjligt att elektroniska näsor kan substituera traditionella meto-
der där människor eller djur används för kvalitetsanalys samt detektion inom diverse 
områden.  

Vad är en elektronisk näsa?  

En av de tidiga definitonerna för att beksriva elektroniska näsor finns beskrivet av 
Gardner och Bartlett i ”A brief history of electronic noses” [2] 

An electronic nose is an instrument, which comprises an array of electronic chemical 
sensors with partial specificity and an appropriate pattern-recognition system, capable 
of recognising simple or complex odours.  

Julian W. Gardner & Philip N. Bartlett 

Den generella modellen för en elektronisk näsa är att den är uppbyggd av ett flertal 
sensorer, någon form av A/D-omvandlare för överföring av sensorvärden till ett sy-
stem som samlar in mätdatat och beräknar det för att finna mönster i data, klassifi-
cera.  

På högskolan i Gävle finns en elektronisk näsa utvecklad av José Chilo och Thomas 
Lindblad [3]. Denna näsa består av 32 stycken sensorer, 8 sensorer vardera placerade 
på 4 stycken sensorkort, anslutna till ett datainsamlingssystem, DAQ, som vidare 
sänder data från sensorerna till en dator för klassificering. Ett problem med detta da-
tainsamlingssystem är att ledare mellan DAQ och näsan ofta gick av eller lossnade, 
vilket ledde till extra arbete för felsökning och sedan åtgärdande av det uppstådda 
problemet. Ett nytt datainsamlingssystem togs fram av tre studenter vid Högskolan i 
Gävle med en otillräcklig strömförsörjning samt endast mätning av ett sensorkort. 
Detta system ska undersökas och sedan vidareutvecklas för att kunna samla in data 
från alla sensorkort. För att kontrollera om datainsamlingssystemet fungerar ska me-
toder för klassificering undersökas och sedan användas för att klassificera data.  
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2 Teori 

I teoridelen kommer det att beskrivas vad kraven är på systemet för att göra mät-
ningar med den elektroniska näsan och med utgångspunkt i det tidigare systemets 
design ta reda på vad som krävs för att färdigställa det. Vidare kommer klassifice-
ringsmetoder för elektroniska näsor att undersökas. Data som ska samlas in kommer 
att förarbetas innan den klassificeras. Olika dimensionsreduceringar samt sätt att 
plocka ut beskrivande karakteristiker kommer att undersökas. Efter att data dimens-
ionsreducerats kommer den att klassificeras. Metoder för klassificering kommer att 
undersökas och kommer att användas för att klassificera data. 

2.1 Elektroniska näsan 

Den elektroniska näsan består av fyra sensorkort med åtta sensorer vardera, vilket 
ger totalt trettiotvå sensorer. De sensorer som sitter på den elektroniska näsan är 
tillverkade av Figaro Engineering Inc och är av typen MOS sensorer. De modeller 
som används är TGS2600, TGS2602, TGS2610 och TGS2611. Dessa fungerar så att 
ledningsförmågan ökar då sensorerna utsätts för en gas de kan detektera. Några av 
de ämnen som dessa sensorer kan detektera är etanol och ammoniak [4]. Sensorkor-
ten som sensorerna är fästa på sitter monterade på ett kvadratiskt rör med senso-
rerna riktade in i röret via hål som finns på röret, vilket kan ses i Figur 1.  

 

Figur 1: Den elektroniska näsan 
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På vart och ett av sensorkorten sitter en 26-pins D-subkontakt för kommunikation 
med datainsamlingssystem. Det krävs två spänningar för att göra mätningar med 
sensorerna, en för att värma upp sensorn, och en för att driva kretsen. Pinnkonfigu-
rationen för kontakten kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 Pinnkonfiguration på ett sensorkort 

 

 

 

 

För att hämta värden från sensorerna används pinnarna 1-8 på kontakten. Dessa pin-
nar är analoga så för att samla in data från dessa till en dator krävs det att A/D-om-
vandlare används. 

Det sitter fyra OP-förstärkare på näsan. Pinnarna 19-22 används för matningsspän-
ning till dessa. Av dessa används pinnarna 19 och 20 för 12V och pinnarna 21 och 22 
används för -12V. 

Pinnarna 23-26 används för att driva sensorerna, 5V används för både uppvärmning 
och för drivandet av kretsen. 

På den ena änden av röret som näsan är fastmonterad på sitter en ventil. Denna ven-
til används vid mätningar för att öppna och stänga mynningen till röret vid mät-
ningar. Ventilen används för att under en mätning bestämma när näsan ska vara ex-
ponerad för det provexemplar den ska mäta på.  

På den andra änden av röret är en fläkt fastmonterad. Denna används för att suga in 
aromer under mätning samt att tömma näsan på dessa efter mätning.  

  

Pin-nummer Funktion 
1-8 Sensorer ut 

9-18 Jord 
19-20 +12V 
21-22 -12V 
23-26 +5V 
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2.2 Det ursprungliga datainsamlingssystemet 

Det system som studenterna fick i uppgift att ersätta kan ses i Figur 2 

 

Figur 2: Det ursprungliga systemet. DAQ (vänster) och näsan (höger) 

Detta bestod av en DAQ från Texas Instruments av modellen NI USB-6218 [5], till 
vänster i Figur 2. Från dess portar kopplades ledare in som gick till en D-subkontakt 
med 26 pinnar, till höger i Figur 2. Ett av problemen med detta system var att le-
dare ofta lossnade eller gick av vid in och urkoppling av näsan. Detta ledde i sin tur 
till extra arbete för att felsöka systemet och åtgärda dessa problem. 

2.3 Datainsamlingssystem utvecklat av studenter 

I en projektkurs i elektronik på Högskolan i Gävle fick tre studenter i uppgift att ut-
veckla ett datainsamlingssystem till en elektronisk näsa. Systemet som studenterna 
utvecklade felade i att strömförsörjningen var otillräcklig. De komponenter som 
valts klarade inte av de strömstyrkor som krävdes för att göra mätningar med näsan. 
När systemet matades med den strömförsörjningen sjönk spänningen som drev delar 
av systemet under 5V och det gick ej att använda. Med matning från ett spännings-
aggregat med 5V lyckades studenterna att få ut mätresultat men testade aldrig om 
systemet fungerade fullt ut genom att samla in och analysera data. Studenternas sy-
stem och vilka krav som finns på det har undersökts nedan. 
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2.3.1 Uppbyggnad av systemet 

När studenterna skulle ta fram ett nytt datainsamlingssystem till näsan fick de några 
krav som systemet skulle klara av. De krav som ställdes på systemet var följande: 

– Reducera antalet ledare för datainsamling 
– Minst 12-bitars upplösning vid A/D-omvandling 
– Minst 10 mätningar per sekund 
– Repeterbarhet 
– Ventilstyrning 

Utifrån dessa krav skapade de ett system vars uppbyggnad kan ses i Figur 3. 

 

Figur 3: Uppbyggnad av studenternas datainsamlingssystem 

Studenterna valde att bygga upp systemet genom att använda en Arduino micro, sty-
renhet i Figur 3, som samlar in data från en PIC mikrokontroller och sedan skickar 
det data till en PC. Den mikrokontroller typ som använts är PIC16F18446 [6]. 
Denna mikrokontroller har en inbyggd A/D-omvandlare med en upplösning på 12-
bitar. Mikrokontrollern var fäst på ett kretskort som kopplades till ett av sensorkor-
ten på den elektroniska näsan via en 26 pin D-subkontakt. Mikrokontrollern sam-
lade in data från sensorerna via åtta av dess pinnar, en pin för varje sensor. Data-
kommunikationen mellan styrenhet och mikrokontroller skedde över I2C, vilket är 
ett synkroniserat datasändningsprotokoll. 

Arduinon var även kopplad till ventilen på näsans rör för att styra denna att öppnas 
och stängas. En strömförsörjningsdel konstruerades och placerades i en låda tillsam-
mans med styrenheten och användes för att mata systemet med de spänningar som 
krävdes för att driva det. Arduinon och mikrokontroller kopplades samman med 
hjälp av sex ledare för datakommunikation och strömförsörjning. 
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Strömförsörjningen var uppbyggd av en 12 VAC transformator kopplad till ett 230 
VAC uttag. Transformatorn kopplades sedan in i en likriktare på ett kretskort. 
Likriktaren i sin tur kopplades till en 5V samt 12V-regulator. För att få -12V använ-
des en DC/DC konverterare.  

Den 5V regulator som användes var för svag för att klara av de strömmar som krävs 
för att driva sensorerna. När spänningen slogs på så sjönk 5V spänningen konstant 
vilket gav felaktiga mätvärdena och till sist erhölls mätvärden alls. 

För att styra ventilen användes en MOSFET-transistor kopplad till 12V samt en ut-
gång på Arduinon. Beroende på signal från Arduinon matade den ventilen med 12V 
eller 0V. Vid 12V var ventilen stängd och vid 0V öppen. 

Fläkten som sitter monterad på näsan ska alltid vara på och inget krav för att styra 
denna fanns. 

2.3.2 Datainsamling 

Med denna uppbyggnad av systemet utvecklades två program för att samla in data. 
Ett av programmen var programmet till Arduinon för att hämta data från mikrokon-
trollerna och sedan skicka det till en PC. Det andra programmet var ett LabView-
gränssnitt för att starta en mätning och för att hämta data från Arduino till PC. 

2.3.2.1 LabView-gränssnitt 

LabView-gränssnittet togs fram för att hämta data från Arduinon. Detta för att samla 
in data till PC för att kunna analysera det.  

Gränssnittet som togs fram kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4: LabView gränssnitt och data för en testmätning 
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För att starta en mätning krävs tre parametrar. Dessa är 

– Körtid: Hur länge programmet ska köras, ”Open” i Figur 4 
– Öppna ventil: Efter hur många sekunder ventilen ska öppnas, ”Start 

measure” i Figur 4 
– Stänga ventil: Efter hur många sekunder ventilen ska stängas, Stop measure i 

Figur 4 

Från dator behöver parametrarna skickas i en kommaseparerad sträng på formatet: 

Körtid,öppna ventil,stänga ventil 

I gränssnittet anges dessa parametrar i antal sekunder och när dessa tas emot av 
Arduinon från dator börjar Arduinon att begära data från mikrokontrollerna. 

I interfacet kan man även se data som samlas in i realtid. I Figur 3 har data från en 
testmätning plottats upp där den vertikala axeln beskriver sensorernas förändring i 
antal bitar och den horisontella axeln beskriver ändringen i tid i sampel.  

2.3.2.2 Arduino micro till mikrokontroller 

I programmet för att kommunicera mellan styrenheten och mikrokontrollerna an-
vänds arduinobiblioteket Wire [7]. Wire är ett bibliotek för att kommunicera mellan 
olika enheter via protokollet I2C. I2C är ett synkroniserat protokoll i master/slave 
förhållande och i detta system sattes Arduinon till att vara master och mikrokontrol-
lern till slave-enhet. Då flera enheter kan vara kopplade till samma kommunikat-
ionsslinga används adressering för att kommunicera med rätt enhet. I studenternas 
system tilldelades mikrokontrollern adressen 0X70. Till Master-enheten behöver 
ingen adress tilldelas då det är denna som initierar all kommunikation på dataslingan. 

Programmet till Arduinon som utvecklades är uppbyggt så att det hela tiden lyssnar 
på den seriella bussen efter parametrar för att starta en mätning. När dessa paramet-
rar tas emot så påbörjar Arduinon en mätning. Pseudokod för hur programmet fun-
gerar kan ses nedan: 

Vänta på parametrar från PC 
Spara värden för körtid, öppna ventil, stäng ventil 
While(pågående mätningens tid < körtid)  
  Begär data från mikrokontrollerna 
  Vänta tills värdena är mottagna 
  Skicka värden till PC 
  Vänta 100ms 
Gå tillbaka till viloläge och vänta på parametrar från PC 
Koden för Arduino finns att se i bilaga A.  

Mikrokontrollerna är programmerade så att de kontinuerligt gör A/D-omvandlingar 
från sensorerna och skickar dessa när den får en begäran av data från Arduinon. 
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2.4 Det nya datainsamlingssystemet 

För att designa det nya systemet kommer delar av det äldre att behållas. Det pro-
gram till Arduinon som har utvecklats tidigare för att samla in data ska vidareutveck-
las för att samla in data från alla sensorkort. Vidare ska LabView gränssnittet utökas 
till att möjliggöra sparande av insamlat data till csv-fil. Att dessa två program ska 
återanvändas innebär att strukturen med en styrenhet och mikrokontroller kommer 
att vara intakt. Nedan följer några specifikationer av hårdvara som är krav för att sy-
stemet ska fungera med den tidigare framtagna mjukvaran för insamling av data. 

2.4.1 Strömförsörjning 

För att driva systemet krävs 5V, 12V samt -12V. Den spänningsledare som drar den 
största strömmen är 5V ledaren. Anledningen till att denna ledare har störst ström-
konsumtion är på grund av sensorerna. Sensorerna som används har ett radiatormot-
stånd som värms upp för att sensorn ska kunna detektera gaser. Strömkonsumtionen 
i sensorkretsen har tidigare mätts upp av studenterna och visade sig vara kring 
300mA för varje enskilt sensorkort. Ledaren driver även mikrokontrollerna då dessa 
ska ha 5V som matningsspänning. Dessa har en lägre konsumtion än sensorerna och 
är i sammanhanget försumbara. 

För att driva OP-förstärkarna som sitter på sensorkorten krävs 12 och -12V. Dessa 
förstärkare kunde drivas av den tidigare strömförsörjningen som bestod av en 
DC/DC konverterare som klarade av en ström på maximalt 200mA. 

2.4.2 Kommunikation 

Kommunikationen mellan dator och styrenhet sker via USB-portarna på Arduinon 
och PC. I2C kommunikationen mellan Arduino och mikrokontrollerna sker över två 
ledare, klock- och dataslinga. 

För att använda I2C krävs att man har Pull-up resistorer, detta krävs på både klock- 
och dataslingan. Det finns restriktioner på vilka värden som kan användas som resis-
torer [8]. Om fel värden används för pull-up resistorerna finns det en risk att data-
kommunikationen ej kommer att fungera.  

Det minsta tillåtna värdet för en pull-up resistor enligt datablad på slingorna är  

        𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐−0.4
3∗103

 Ω                              (1) 

Där Vcc är matningsspänningen för Arduinon och PICarna. 

Av ekvation (1) fås att ju högre matningsspänning som används desto större värde på 
Rmin.  



 

9 

Det maximala tillåtna värdet för en pull-up resistor på slingorna är 

   𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1000∗10−9

𝐶𝐶𝑏𝑏
 Ω                                   (2) 

Där Cb är den totala kapacitansen i en av I2C slingorna. 

Av ekvation (2) kan man utläsa att ju högre kapacitans i en slinga desto lägre värde 
på Rmax. 

Då 5V används för att driva mikrokontrollern så fås minimumvärdet av pull-up re-
sistorn genom att sätta in 5V i ekvation (1). Detta ger  

                     𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5−0.4
3∗103

= 1533 Ω                                                 (3) 

För att I2C ska fungera krävs det att Rmax ej hamnar under detta värde. Detta bety-
der att den maximala kapacitansen i en av slingorna ej får överskrida 

      𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1000∗10−9

𝐶𝐶𝑏𝑏
= 1533 =>  𝐶𝐶𝑏𝑏 = 652𝑝𝑝𝑝𝑝                          (4) 

Om kapacitansen överskrider detta värde kan datakommunikationen sluta att fun-
gera då det skulle betyda att Rmax<Rmin.  

2.4.3 Sammanlänkning av kretskort 

Fyra kretskort kommer att användas för att samla in data från näsan. En kabel kom-
mer att användas mellan ett av mikrokontrollerkretskorten på näsan och Arduinon. 
För att koppla ihop dessa kan valfri kabel med sex ledare användas. För att sedan 
koppla samman kretskorten som sitter på näsan finns ett antal olika möjligheter. Det 
behövs även här sex ledare mellan varje kretskort för att samla in data och strömföra 
kretsen. Nedan följer några av de alternativ som är möjliga att använda sig av. 

• Löda fast ledare 

En möjlighet till att koppla samman kretskort är att löda fast ledarna mellan 
kretskorten. En fördel med denna lösning är att den inte kräver några extra 
komponenter utan endast lödning. Nackdelar som finns är att om en lödning 
släpper behöver man löda fast ledaren igen. Detta kan ske i samband med in 
eller urkoppling av kretskorten till ett av näsans sensorkort. 
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• Kabel-till-kretskort kopplingsplint 

Kopplingsplintar kan användas för att koppla samman två eller fler kretskort. 
Kopplingsplintarna finns i olika former och storlekar. För dessa kretskort be-
hövs en 6-pins kopplingsplint. Kopplingsplinten är uppbyggd så att en ledare 
förs in i den, sedan kläms ledaren fast via, till exempel, en skruvanordning. 
Fördelar med detta är att ledarna enkelt kan bytas ut ifall de skulle gå sönder 
och att valfria ledare kan användas. 

 

• Insulation-Displacement Connector (IDC) 

Med hjälp av en IDC kan man koppla samman kretskort med hjälp av flat-
kablar. En kabel kläms fast i klykor. När kabeln kläms fast så får IDCn kon-
kakt med ledarna. Hanarna löds fast på kretskorten medan honorna fästs i 
flatkablarna. För att koppla samman dessa för man in honan i hanen och 
kretskorten är sammankopplade. För att koppla av lyfts honan ur hanen. 
Fördelar med detta är att det går snabbt att koppla samman kretskorten. 
Nackdelar är att om någon kabel går sönder så behöver man byta ut hela ka-
beln med nya IDC-honor. 
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2.5 Datarepresentation 

Det data som erhålls från en mätning representeras i form av en mxn-matris där ra-
derna, m, representerar sensorvärdena och kolumnerna, n, motsvarar sensorerna. 
Från styrenheten till en dator skickas dessa med en samplingshastighet på 10 gånger 
per sekund. Varje gång styrenheten skickar data skickar den ett mätvärde från re-
spektive sensor med ett kommatecken emellan. När mätdata från alla sensorer 
skickats en gång sker en radbrytning och data från nästa sampel skickas.  

Hur data från en mätning efter sparande i csv-fil kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2: Data från de tre första sampel av en mätning 

 

En plottning av detta data i Matlab kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5: Rådata plottat i Matlab 

I figuren ovan kan man se resultatet av en mätning gjord på en variant av akvavit 
med alkoholhalt 38%. Varje kurva i figuren motsvarar mätvärden från en sensor. 
Skalan för den vertikala axeln är A/D-omvandlarens bitupplösning. I detta faller är 
upplösningen 212 = 4096 bitar. Den horisontella axeln är antal sampel som har sam-
lats in. I detta fallet är samplingshastigheten 10 mätningar/sekund. Mätningen 
skedde under två minuter. 

  

 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 … Sensor 31 Sensor 32 
Sampel 1 97 51 28 … 360 715 
Sampel 2 98 51 28 … 371 723 
Sampel 3 98 34 21 … 370 724 

… … … … … … … 
Sampel n 145 54 29 … 698 837 
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2.6 Datainsamlingsmetod 

Ett första steg mot klassificering är att ha en tillförlitlig datainsamling. Datain-
samlingen ska ske på ett sådant sätt att resultaten ska vara tillförlitliga. Detta kräver 
ett system för att utföra mätningar på de provexemplar som näsan ska samla in data 
från. Det krävs också att näsans sensorer kan detektera det den samlar in data från. 
Exempel på provexemplar för denna näsas sensorer är någon typ av spritdryck då 
näsan har sensorer som kan detektera etanol enligt avsnitt 2.1. 

En granskning av vetenskapliga artiklar inom området elektroniska näsor har givit en 
bild av hur datainsamlingen ska utföras [9] [10] [11]. En försluten tank ska användas 
för datainsamlingen. I denna ska provexemplar placeras för insamling av data. Tan-
ken ska ha en ingång samt två utgångar. Ingången ska vara ansluten till en ventil där 
en luftpump är kopplad. Ventilen som leder in i tanken ska styras manuellt. Luft-
pumpen används för att tömma tanken på provexemplarets aromer, detta genom en 
utgång från tanken. Den andra utgången från tanken leder till en ventil kopplad till 
den elektroniska näsan. Denna ventil styrs av datainsamlingssystemet (DAS) via tids-
angivelser i mätsystemet på en PC. Under mätningarna ska ventilen till luftpumpen 
vara sluten. Fläkten ska alltid vara påslagen, även efter mätning. Detta för att tömma 
näsan på aromer efter en mätning. 

Denna experimentuppställning kan ses i Figur 6. 

 

Figur 6: Experimentuppställning 

 

De provexemplar som ska användas vid klassificering ska vara olika spritsorter. Vid 
mätning ska temperaturen försöka hållas stabil då temperaturskillnader kan spela in 
på resultat [12]. 
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2.7 Databehandling 

Storleken av data vid en mätning beror på tiden som mätningen utförs under. Då 
data samlas in i en hastighet av 10 mätningar per sekund, och data hämtas från 32st 
sensorer, kan datamängden av en mätning komma upp i tusentals mätvärden. Be-
skrivande karakteristiker hos data kan då vara önskvärda att plocka ut för att sedan 
användas under klassificering. Nedan följer några av de karakteristiker som kan 
komma att användas för att reducera dimensionerna av data innan klassificering. 

• Filtrera data 

I elektriska kretsar kan brus eller spikar uppstå hos signalerna. För att redu-
cera detta brus kan data från mätningar filtreras. Ett typ av filter att applicera 
på data efter att det samlats in för att jämna ut signalen är ett moving me-
dian-filter. För en vektor går median-filtret igenom alla punkter och ersätter 
dem med medianen för ett bestämt antal närliggande punkter. Om det före-
kommer några större störningar på något enstaka mätvärde så filtreras även 
dessa bort. Genom denna process jämnas data ut och behåller i det stora sin 
karakteristik. För att utföra denna filtrering kan medfilt1 i Matlab användas 
[13].  

• Stig- och falltid 

Stigtid beräknas vanligtvis, om inga andra referensvärden anges, som tiden 
det tar för en signal att gå från 10% till 90% av dess slutvärde.  

Falltiden beräknas på liknande sätt med skillnaden att det är från att signalen 
går från 90% till 10% av dess slutvärde.  

• Skillnad mellan max- och minvärde 

Skillnaden mellan maximum och minimumvärde för en sensor under en 
mätning. Minimumvärdet är det lägsta värde en sensor antar under en mät-
ning. Maximumvärdet är det högsta värdet en sensor antar under en mät-
ning. För att beräkna dessa värden kan min och max användas i Matlab [14] 
[15].  

• Maxvärde 

Skillnaden mellan noll och det maximala värdet för varje enskild sensor un-
der en mätning. Maxvärdet kan beräknas genom funktionen max i Matlab.  

Genom att plocka ut någon av dessa karakteristiker så reduceras datamängden för en 
mätning till att innehålla ett värde per sensor, oavsett tiden en mätning tar, i stället 
för tio värden per sekund och sensor under tiden en mätning tar. 
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2.8 Klassificeringsmetoder 

Två klassificeringsmetoder har valts ut för att användas för klassificering av data. 
Dessa är principalkomponentanalys och K-Nearest Neighbours vilka är två metoder 
som ofta används vid klassificering av data från elektroniska näsor [16]. 

2.8.1 Principalkomponentanalys 

Metoden principalkomponentanalys (PCA) kommer att användas för att reducera di-
mensionen av data från alla mätningar för att möjliggöra analysering av data okulärt i 
grafer. PCA används för att reducera dimensionerna av en datamängd genom att 
transformera den till nya variabler vilka benämns som principalkomponenter [17]. 
PCA är en typ av oövervakad klassificering. Detta innebär att klassificeringsalgorit-
men inte har tillgång till vilken klass mätningarna har som den klassificerar. 

För att beräkna principalkomponenterna görs några matematiska beräkningar i följd. 
Dessa är 

– Centrera data kring origo 
– Skala om data att ha medelvärde 0 och standardavvikelsen 1 
– Beräkna kovariansmatrisen för data 
– Diagonalisera data för att få en ortogonal matris innehållande egenvektorerna 
– Multiplicera den diagonaliserade matrisen med ursprungliga datamängden.  

 
Efter det sista steget så representerar raderna i den matris som uppstår efter multi-
plikationen principalkomponenterna [18].  
Vad dessa steg gör är att hitta räta linjer, egenvektorer, genom data där variansen är 
som störst. Dessa vektorer är i sin tur ortogonala mot varandra vilket gör att man 
kan använda dessa vektorer som axlar för att spänna upp ett nytt rum. Dessa egen-
vektorer multiplicerat med ursprungliga datamängden, vilket resulterar i principal-
komponenterna enligt tidigare, gör att man kan rita upp data i en graf efter axlar där 
variansen är som störst. En grafisk modell kan ses i Figur 7 

 
Figur 7: Principalkomponentanalys grafisk modell 
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I Figur 7 representeras datapunkter med blå punkter. De röda linjerna representerar 
principalkomponenterna. Om man använt principalkomponenterna till att spänna 
upp ett nytt rum hade de röda linjerna använts som axlar. Principalkomponenterna 
beskriver en viss procent av data. Komponenterna sorteras efter storlek av varians i 
data. För bästa resultat bör de första två till tre komponenterna innehålla så många 
procent av data som möjligt. Detta för att kunna studera data i en graf med högst tre 
dimensioner. Ju mindre data som representeras av komponenterna som används 
desto mindre tillförlitlig blir klassificeringen.  

2.8.2 K-Nearest Neighbours 

K-Nearest neighbours-algoritmen (k-NN) är en övervakad klassificeringsmetod. 
Detta betyder att den har tillgång till vilka klasser delar av det data den ska klassifi-
cera tillhör.  

För att klassificera data med hjälp av k-NN beräknas först avståndet mellan alla data-
punkter. För att klassificera en datapunkt med okänd klass används ett antal närlig-
gande punkter, kallade grannar, vars klass redan är känd [19]. Dessa grannar är de 
punkter som har kortast avstånd till den punkt man önskar att tilldela en klass. Anta-
let grannar man använder vid klassificeringen bestäms av ett värde k.  

I Figur 8 representeras en okänd mätpunkt med en svart triangel. Vid k=1 klassifice-
ras den till den röda klassen. Detta då en granne används och den granne det är kort-
ast avstånd till är röd. Vid k=3 klassificeras till den blå klassen då de tre närmsta 
grannarna är två blåa och en röd.  

 

Figur 8: Exempel på k=1 och k=3 
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Algoritmen kan användas med olika avstånd för att beräkna närmsta granne. Några 
av dessa är Euklidiskt- , Chebyshev- och Manhattanavstånd [20].  

Euklidiskt avstånd beräknas genom att beräkna den räta linjen mellan två punkter.  

Manhattanavståndet, bilden till vänster i Figur 9, illustreras med kortaste vägen för 
en pjäs på ett schackbräde som endast kan förflytta sig ett steg i taget horisontellt 
och vertikalt på schackbrädet. 

Chebyshevavståndet, bilden till höger i Figur 9, illustreras med kortaste vägen för en 
pjäs på ett schackbräde som kan förflytta sig ett steg horisontellt, vertikalt och diago-
nalt på schackbrädet [21]. 

 

Figur 9: Manhattanavstånd (vänster) och Chebyshevavstånd (höger) 

Siffrorna i Figur 9 representerar avståndet mellan den röda diamanten till motsva-
rande ruta med siffra. För varje steg ökas siffran med ett. 
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3 Process och resultat 

I detta kapitel kommer processen för att utföra arbetet att återges samt resultaten 
detta arbete har resulterat i. 

3.1 Designval 

Ett nytt datainsamlingssystem har tagits fram för att möjliggöra mätningar från alla 
sensorer.  

3.1.1 Strömförsörjning och styrenhet 

I likhet med det tidigare systemet har en låda använts vilken innehåller styrenheten 
samt strömförsörjningen. För Pull-up resistorerna till I2C slingorna har värdet 
3.3kΩ valts. Detta värde sattes utifrån studenternas tidigare prototyp. Detta då de-
ras prototyp fungerat med detta motstånd och vid ett första test av det vidareutveck-
lade systemet användes en sensor. Senare vid inkopplande av alla sensorer fortsatte 
systemet att fungera så ingen justering av motståndet har utförts. 

Lådan har fyra ingångar samt två utgångar. Tre av ingångarna används för att mata 
systemet med ström och den fjärde för att mata och kommunicera mellan dator och 
Arduinon. Den ena utgången är en 9 pinnars D-subkontakt för kommunikation med 
näsan och den andra för att styra ventilen. Enligt avsnitt 2.3.3 kan valfri kabel med 
minst sex ledare användas för att koppla samman Arduinon och ett av mikrokontrol-
lerkorten på näsan. Valet av en D-subkontakt är att det är en standard som är lättill-
gänglig och går att ersätta om den skadas. Det gör det också enkelt att koppla in och 
ur näsan med styrenheten.   

För att uppnå en strömförsörjning som klarar av den strömmen alla komponenter 
drar har en 5V transformator med 5A kapacitet samt 2x12V med 5A kapacitet valts. 
Två separata transformatorer för 12V spänningarna har valts för att säkerställa att 
inga problem ska uppstå med att strömmarna blir för stora för komponenterna. 
Dessa tre kopplas in via tre jack på ena sidan av lådan och kopplas till kretskortet via 
kabel-till-kretskortplintar.  
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För att styra ventilen används en kabel-till-kretskortplint samt två ledare ut till ven-
tilen. Ett kretsschema över resulterande kretskort kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10: Kretsschema för styrenhet och spänningsmatning 

3.1.2 Kommunikation mellan kretskorten 

D-subkontakten från styrenheten går in till ett av kretskorten som sitter på näsan. 
De andra kretskorten på näsan är sammanlänkade med detta kretskort genom en 
kedja av bandkablar. Dessa kopplas från kretskort till kretskort genom IDC, vilken 
är beskriven i avsnitt 2.3.3. Resultat kan ses i Figur 11 och kretsscheman i bilaga B. 

 

Figur 11: Kretskorten sammanlänkade med IDC 
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3.2 Datainsamling 

För att möjliggöra datainsamling krävs det att mjukvaran utvidgas till att mäta från 
fyra sensorkort, samt att konstruera en experimentuppställning. 

3.2.1 Mjukvara 

För att möjliggöra mätningar från fyra sensorkort har arduinokoden utvidgats. De 
adresser som ges till mikrokontrollerna är 0X70-0X73. Koden för att hämta från de 
tre ytterligare adresserna är likadan som för att hämta den från 0X70 i bilaga A, med 
undantag att ”\n” ersätts med ett kommatecken för adresserna 0X70-0X72 för att 
inte avsluta ett sampel felaktigt. 

LabView-interfacet har uppdaterats för att möjliggöra sparande till .csv-fil. Inter-
facet ser likadant ut som i Figur 4. Uppdaterat blockschema kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12: LabView blockschema. Spara-blocket längst till höger 
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3.2.2 Experimentuppställning 

För att samla in data togs en experimentuppställning fram, vilken kan ses i Figur 1. 
På grund av resursbrist användes en alternativ uppställning vilken kan ses i Figur 13.  

 

Figur 13: Experimentuppställning 

Denna består av en låda där provexemplaret kan placeras. Provexemplaren har i 
detta fall bestått av två olika spritdrycker. En variant av akvavit med en alkoholhalt 
på 38% samt en variant av rom med en alkoholhalt på 35%. Provexemplaren har 
stått i ett skåp i rumstemperatur förslutna med skruvkapsyl då varierande tempera-
tur kan spela in på mätningarnas resultat, vilket redovisades i avsnitt 2.5. Sedan har 
3 CL hällts ner i ett glas som har placerats direkt under mynningen av ventilen. På 
lådans kortsida har ett hål borrats där ventilens mynning förs in. Lådan innehållandes 
provexemplar har varit försluten under alla mätningar av samma provexemplar för 
att minska yttre påverkningar.  

3.3 Klassificering 

För att klassificera data har två olika klassificeringsmetoder använts. Innan klassifice-
ring har skett har data filtrerats och reducerats till tre karakteristiker att utföra klas-
sifikationen på. 

För varje provexemplar har 20 mätningar utförts. Mätningarna har utförts under 2 
minuter, där ventilen öppnas efter 10 sekunder och stängts efter 60 sekunder. Efter 
att en mätning har genomförts har en timer ställts på 10 minuter innan nästa mät-
ning genomförs för att sensorerna ska nå sitt stabila läge.   

De första fyra mätningarna av vartdera provexemplar har ej använts då sensorerna ej 
nått sitt viloläge innan påbörjandet av datainsamling, således är det 16 st mätningar 
av vardera provexemplar som har klassificerats. Alla mätningar har gjorts under 
samma dag för respektive provexemplar. 
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3.3.1 Filtrering och karakteristiker 

För att filtrera data har Matlab funktionen medfilt1 som föreslogs i avsnitt 2.6 an-
vänts. Detta har ställts in med N=10, vilket är antal närliggande punkter som an-
vänds för medelvärdesbildningen. Hur en mätning med 32 st sensorer ser ut innan 
och efter filtrering kan ses i Figur 14. Denna filtrering har använts på all data som 
har samlats in för att reducera brus och filtrera bort spikar. 

 

Figur 14: Ofiltrerad data med spikar (uppe) och filtrerad (nere) data 

 

Tre karakteristiker av de som beskrevs i avsnitt 2.6 har använts. Dessa är stigtid i an-
tal sampel, skillnaden mellan maximum- och minimumvärde för sensorerna samt 
maxvärdet. För varje mätning har dessa beräknats för varje sensor. Detta ger för en 
mätning en 1x32 matris. Då 16 mätningar på vartdera provexemplar har utförts blir 
den slutgiltiga matrisen för en av karakteristikerna en 32x32 matris. Då alla karakte-
ristiker beräknats sammanfogas dessa till en matris med dimensionen 32x96.  

Den kod som har skrivits för att hämta ut dessa karakteristiker återfinns i bilaga C. I 
dessa kan man se att om absolutbeloppet av max och minvärde är mindre än 10 bi-
tar, vilket motsvarar 12.21mV, så sätts dess karakteristik för den sensorn till 0 då en 
sensor inte reagerat tillräckligt starkt på provexemplaret den har luktat på.   
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3.3.2 Principalkomponentanalys 

Principalkomponentanalysen har utförts på fyra olika datamängder, de som beskrevs 
i avsnitt 3.3.1. Dessa datamängder är 

– Alla karakteristiker sammanfogade i en matris, All Features i Figur 15 
– Differensen mellan max- och minvärden, Difference max-min i Figur 15 
– Maxvärden för sensorerna, Max values i Figur 15 
– Stigtider för sensorerna, Rise Times i Figur 15 

Efter principalkomponentanalysen har de tre största principalkomponenterna an-
vänts för att representera data grafiskt. Var och en av axlarna i Figur 15 represente-
rar en principalkomponent. Hur stor del procent av data en komponent innehåller 
kan ses under eller bredvid axlarna. Längst upp i var och en av de fyra graferna i fi-
guren beskrivs hur mycket data i procent som representeras av de tre största princi-
palkomponenterna. En röd cirkel representerar en mätning av akvavit och en blå cir-
kel representerar en mätning av rom. 

 

Figur 15: Resultat av principalkomponentanalys 
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För alla tre karakteristikerna sammanfogade i en matris blev resultatet att 91.8% av 
data kan representeras med tre principalkomponenter.  

För differensen i maximum och minimumvärde kan 96.8% av data representeras 
med tre principalkomponenter.   

För maximumvärden kan 99.5% av data representeras med tre principalkomponen-
ter.  

För stigtiderna kan 95.9% av data representeras med tre principalkomponenter. 

3.3.3 K-nearest neighbours 

För att klassificera med hjälp av metoden K-nearest Neighbours har mjukvaran 
Weka använts [22]. Två olika datamängder har använts för klassificeringen. Den 
första datamängden, ”Tre karakteristiker” i Tabell 3, är de tre karakteristikerna stig-
tid, differens max-minvärde samt maxvärde sammanfogade i en matris. Den andra 
datamängden, ”PCA tre karakteristiker” i Tabell 3, är den ovan nämnda matrisen ef-
ter principalkomponentanalys. Resultatet av klassificeringen kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3: Resultat av K-Nearest Neighboursklassificering 

 

Procentsatserna i Tabell 3 är ett mått på hur många fall algoritmen lyckades med att 
tilldela en mätning till rätt klass. 

Av resultatet kan man se att algoritmen lyckades med klassificering med alla tre av-
stånden för datamängden ”Tre karakteristiker”.  

För datamängden ”PCA tre karakteristiker” lyckades klassificeringen att tilldela en 
mätning till rätt klass i alla fallen med euklidiskt och manhattanavstånd. För che-
byshevavståndet lyckades algoritmen att tilldela alla utom en mätning till rätt klass. 

Datamängd Euklidiskt avstånd [%] Manhattanavstånd [%] Chebyshevavstånd 
[%] 

Tre karakteristiker 100 100 100 
PCA tre 

karakteristiker 
100 100 97.25 
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4 Diskussion 

De mål som gavs för det ursprungliga projektet uppfattar författaren som uppfyllda. 
På grund av resursbrister kunde den experimentuppställning som togs fram i teorin 
ej användas. Den resulterande experimentuppställning som användes för insamling 
av data bedöms god nog för att samla in det data som behövdes för att klassificera de 
två spritsorterna som data har samlats in. Alla karakteristiker som var framtagna i te-
orin kunde ej appliceras på dessa mätningar då ingen falltid fanns att plocka ut. Bero-
ende på vad man ska klassificera kan olika karakteristiker vara önskvärda att plocka 
ut. I detta fall med dessa två provexemplar kan man se att maxvärdena för senso-
rerna kan representeras till 99% med tre principalkomponenter samt att man oku-
lärt kan se att det finns två distinkta grupper. Hade andra provexemplar använts kan 
andra karakteristiker ha varit mer optimala. Det är tester som får utföras när man 
väl testar näsan för dess ändamål. Dessa har i nuläget ej utforskats då något använd-
ningsområde ej specificerats, utan de mätningar som har gjorts har varit för att se 
om datainsamlingssystemet fungerar samt att klassificeringsmetoderna kan skilja de 
två provexemplar vilket data har samlats in från.  

Det finns ett fåtal spikar som uppträder i data i princip alla mätningar, dessa har un-
dersökts och en förbättring kunde urskiljas efter att kod i mikrokontrollerna ändra-
des. När statiska värden skickades i stället för insamlade värden från ADCer så åter-
fanns inga spikar. Innan förändring av mikrokontrollerkoden så var mätningarna så 
fulla av spikar att data från mätningarna ej hade kunnat användas även efter filtre-
ring. Vad dessa spikar beror på är ej helt fastställt. En teori är att dessa beror på fel-
aktig kod vilken gör att mikrokontrollerna avbryts under tiden de konverterar den 
analoga till digitala signalen när Arduinon skickar en begäran av data. Författaren har 
ej de kunskaperna inom datateknik för att ändra koden vidare, men ett annat pro-
gram i dessa skulle möjligtvis kunna förbättra resultaten ytterligare. 

En nackdel med I2C är att det i huvudsak är ett protokoll för kommunikation inom 
kretsar, då det i detta fall finns ett största värde, 652pF, på kapacitansen i kretsen. 
Om kapacitansen överskrider det största värdet så slutar datakommunikationen att 
fungera. Detta ger att antalet komponenter som kan användas begränsas. Detta leder 
till att risken finns att detta datainsamlingssystem ej kan användas om man önskar att 
använda det med en elektronisk näsa med fler sensorkort, då detta leder till fler 
komponenter på slingorna vilket ökar kapacitansen i dem. Det leder också till att ka-
belns längd mellan styrenhet och kretskortet på näsan begränsas då ju längre kabel, 
desto högre kapacitans. Något man kan ändra om en längre distans eller fler sensor-
kort önskas här är att i stället för I2C kommunikation mellan styrenhet och mikro-
kontroller använda sig av seriell kommunikation, exempelvis UART. För detta krävs 
små ändringar i kretsscheman då dessa in och utgångar ligger på andra pinnar än 
SDA och SCL för I2C på PIC och Arduinon. 
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De klassificeringsalgoritmer som använts i denna rapport har visat att när det gäller 
dessa två spritsorter så har valfri karakteristik kunna väljas för att grafiskt granska 
dem med principalkomponentanalys och särskilja dem. Den enda datauppsättningen 
där det är svårt att avgöra klass på någon av mätningarna är när alla tre karakteristi-
ker används tillsammans. Vidare är det möjligt att beroende på vad man önskar klas-
sificera hitta andra karakteristiker som kan vara lämpligare. När det gäller K-Nearest 
Neighbours-klassificeringen så kan man se att Euklidisk och Manhattan avstånd är 
mest önskvärda att använda, då detta på båda datauppsättningarna gav korrekta klas-
sificeringar.  

Under framtagningen av detta system har antaganden gjorts om att mätningarna ska 
ske i laboratoriemiljö. Inga skydd för yttre omständigheter, som avskärmning för 
strålning eller vädertålighet. För att kunna använda I2C sedan tidigare har även anta-
gande gjorts att lådan innehållandes styrenhet samt strömförsörjning kan hållas nära 
näsan vid mätningar. 

I agenda 2030 finns ett delmål, 12.1, som berör hållbara konsumtions- och produkt-
ionsmönster. Den elektroniska näsan kan användas i tillverkningsprocesser för att se 
om det t.ex. är bra råvaror. Delmål 12.B är att utveckla och implementera verktyg 
för övervakning av hållbar turism. I vissa områden i världen innehåller luften i stads-
kärnorna förhöjda värden av koldioxid. I dessa områden kan den elektroniska näsan 
användas för att hålla koll på koldioxidhalter och kan således användas som ett verk-
tyg att övervaka miljön. Beroende på sensorer finns många möjligheter inom olika 
industrier för att förbättra miljöarbetet. 
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5 Slutsatser 

Av de tester som har använts för att testa ifall systemet fungerar bedöms det att sy-
stemet fungerar. I mätningarna uppstår spikar på vissa sensorer, dessa är få och kan 
filtreras bort. De klassificeringsalgoritmer som använts för att testa systemet har vi-
sat att majoriteten med 100% tillförlitlighet kan dela in de två spritsorterna i rätt 
klass. För att vidare testa systemet för specifika ändamål bör en tillförlitligare datain-
samling användas samt får man undersöka vilka karakteristiker som bör utvinnas ur 
data för klassifikation. När det gäller de två spritsorterna behövs endast stigtiden an-
vändas för att lyckas med klassificering. Vid mätning på två liknande provexemplar 
kan fler karakteristiker behöva användas.  

Systemet har ej utvecklats för att skyddas från yttre störningar, detta får tas i åtanke 
vid mätningar. Om datainsamling ska ske utanför laborationsmiljö bör extra skydd 
kring hela näsan användas, då sensorkorten ej har något yttre skydd. 
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Bilaga A 

Programkod för mikroarduino för läsning av en sensor. 

#include <Wire.h> 

 

uint16_t sensor_1,sensor_2,sensor_3,sensor_4 = 0; 

uint16_t sensor_5,sensor_6,sensor_7,sensor_8 = 0; 

unsigned long previousMillis=0; 

unsigned long currentMillis; 

 

int ventil = 10; 

const int NUMBER_OF_FIELDS = 3; // how many comma-separated fields 

we expect 

int fieldIndex = 0;             // the current field being re-

ceived 

int values[NUMBER_OF_FIELDS]; 

int opentime = 0; 

int openVent = 0; 

int closeVent = 0; 

unsigned long start = 0; 

 

 

int interval = 100; 

 

int supertemp1, supertemp2, supertemp3 = 1; 

 

 

void setup() { 

  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for mas-

ter) 

  Serial.begin(2400);  // start serial for output 

  pinMode(ventil, OUTPUT); 

  delay(100); 

} 

 

 

void loop() { 

 

  unsigned long currentMillis = millis(); 

   

    if( Serial.available()) { 
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    for(fieldIndex = 0; fieldIndex  < 3; fieldIndex ++) 

    { 

      values[fieldIndex] = Serial.parseInt(); // get a numeric 

value 

      start = millis(); 

    } 

    }      

   opentime = values[0]*1000; 

   openVent = values[1]*1000; 

   closeVent = values[2]*1000;    

   previousMillis = millis(); 

    

 

  while(millis() < start + opentime){     

    if((millis() > start + openVent) && (millis() < start + close-

Vent)){ 

      digitalWrite(ventil, HIGH); 

    }      

    if(millis() > start + closeVent){ 

      digitalWrite(ventil, LOW); 

    }     

    Wire.requestFrom(0X70, 16); 

    while (Wire.available()) { // slave may send less than re-

quested 

      sensor_1 = Wire.read(); 

      sensor_1 = (Wire.read()<<8)|sensor_1; 

      sensor_2 = Wire.read(); 

      sensor_2 = (Wire.read()<<8)|sensor_2; 

      sensor_3 = Wire.read(); 

      sensor_3 = (Wire.read()<<8)|sensor_3; 

      sensor_4 = Wire.read(); 

      sensor_4 = (Wire.read()<<8)|sensor_4; 

      sensor_5 = Wire.read(); 

      sensor_5 = (Wire.read()<<8)|sensor_5; 

      sensor_6 = Wire.read(); 

      sensor_6 = (Wire.read()<<8)|sensor_6; 

      sensor_7 = Wire.read(); 

      sensor_7 = (Wire.read()<<8)|sensor_7; 

      sensor_8 = Wire.read(); 

      sensor_8 = (Wire.read()<<8)|sensor_8;     
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      Serial.print(sensor_1); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_2); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_3); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_4); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_5); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_6); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_7); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(sensor_8);       

      Serial.print("\n"); 

}   

  while ((currentMillis - previousMillis) <= interval){ 

    currentMillis = millis(); 

  };   

  previousMillis = currentMillis; 

  } 

}  
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Bilaga B 

Sensorkort kopplat till lådan med 9 pins D-sub 

 

Kretskort med två IDC 
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Kretskort med en IDC 
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Bilaga C 

Stigtid 

function f = calc_rise_time(x) 
f = zeros(1,32); 
for k=1:size(x,2) 
    x(:,k) = x(:,k)-min(x(:,k)); 
    max_v = max(x(:,k)); 
    min_v = min(x(:,k)); 
    if (abs(max_v-min_v) <= 10) 
        f(1,k) = 0; 
    else 
       index_1 = find(x(:,k) > 0.9*max_v,1); 
       index_2 = find(x(:,k) > 0.1*max_v,1); 
       f(1,k) = index_1-index_2; 
    end 
end 
end 
 

Differens maximum och minimum 

function f = calc_diff_max_min(x) 
  
f = zeros(1,32); 
  
for k = 1:size(x,2) 
    if (abs(max(x(:,k))-min(x(:,k))) <= 10) 
        f(1,k) = 0; 
    else 
        f(1,k) = abs(max(x(:,k))-min(x(:,k))); 
    end 
end 
end 
 

Maximumvärde 

function f = calc_max(x) 
  
f = zeros(1,32); 
  
for k = 1:32 
    if (abs(max(x(:,k))-min(x(:,k))) <= 10) 
        f(1,k) = 0; 
    else 
        f(1,k) = max(x(:,k)); 
    end 
end 
end 
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PCA i Matlab samt plottning 

%% PCA with the three features 
  
rise_n_diff_n_max = [rise_times diff_max_min max_values]; 
r_d_m_16_16 = rise_n_diff_n_max([5:20 25:40],:); 
  
[coeff,score,latent,tsquared,explained] = pca(r_d_m_16_16); 
  
scatter3(score(1:16,1),score(1:16,2),score(1:16,3),75,[1 0 0]) 
axis equal 
xlabel({'1st Principal Component',num2str(explained(1,1))}) 
ylabel({'2nd Principal Component';num2str(explained(2,1))}) 
zlabel({'3rd Principal Component';num2str(explained(3,1))}) 
hold on 
scatter3(score(17:32,1),score(17:32,2),score(17:32,3),75,[0 0 1]) 
legend({'Aquavit','Rom'},'Location','southwest') 
title({'Total percentage of principal components ';num2str(sum(ex-
plained(1:3,1)))}) 
axis equal 
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