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Förord 

Detta arbete har utförts på Norrtälje ElektronikPartner AB, där målet varit att skapa en Digital 

multimeter för ett inbyggt testsystem.  

 

Stort tack till alla på NEP för min utvecklande tid på företaget. Det har varit mycket intressant 

och framförallt mycket lärorikt. Speciellt tack till min handledare Ali Ghadirzadeh för all 

hjälp och stöd under arbetet. Jag vill tacka alla på företaget som varit inblandade och visat 

intresse i mitt projekt.  

 

Jag vill även tacka min familj och mina vänner för allt stöd under denna tid.   
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Abstract 

The thesis work of 15 credits has been performed to interest of Norrtälje ElektronikPartner 

AB (NEP) in Norrtälje. The aim of the thesis was to develop a prototype for an integrated 

digital multimeter, designed for one of NEP's proprietary test systems. A digital multimeter 

module according to NEP's requirement specification, such as physical size and accuracy 

should be constructed. The module should be able to measure current, voltage and resistance.  

 

The final circuit was based on the chosen analog to digital-converter, Maxim integrated´s 

Max134, which is the main component of the circuit for this instrument. A circuit diagram 

and PCB layout were made.  

 

The result of this project is a constructed DMM board. During the project's final phase testing, 

tuning and validation were performed against the established terms of reference. The module 

was then found to measure current, voltage and resistance according to desired tolerance 

level. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet på 15Hp har utförts till intresse av Norrtälje Elektronikpartner AB i Norrtälje. 

Målet med examensarbetet var att utveckla en prototyp för en integrerad Digital multimeter, 

anpassad för ett av NEP’s egenutvecklade testsystem. En digital multimeter modul enligt 

NEP’s kravspes gällande fysisk storlek samt mätnoggrannhet. Modulen skall kunna mäta 

ström, spänning samt resistans.  

 

Den slutgiltiga kretsen baserades på den valda analog-till-digital-omvandlaren, Maxim 

Integrated´s Max 134, vilket är den mest centrala komponenten i ett sådant instrument. Ett 

kretsschema och PCB konstruerades.   

 

Resultatet av detta arbete är en konstruerad DMM. I projektets slutskede utfördes därefter 

testning, injustering och verifiering mot den uppsatta kravspecifikationen. Modulen visade sig 

då kunna mäta Ström, Spänning samt Resistans enligt önskad toleransnivå.   
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 

Företaget NEP (Norrtälje Elektronikpartner AB) i Norrtälje har nyligen börjat utveckla ett 

testsystem med målet att minska kostnaderna för kunderna. Testsystemet skall vara ett 

allternativ för små och medelstora företag där grundläggande test och mätning för mindre 

volymproduktioner behövs. Med mål att minska utvecklingstiden och kostnaderna när nya 

teststationer krävs.  

 

Inom industrin används normalt separata mätinstrument för test av olika system och 

produkter. NEP finner intresset i att utveckla ett system som har dessa mätinstrument 

integrerat. Fler företag arbetar idag mot en mer automatisk teststrategi med högre möjlighet 

till spårbarhet och användarvänligt. För detta testsystem, kallat ”Embedded test system” 

behövs flertalet tesinstrument tas fram, där ett viktigt instrument är en digital multimeter 

(DMM). Detta instrument kommer utföra flertalet mätfunktioner som krävs för att systemet 

ska kunna användas i kommersiellt bruk.  
 

1.2 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett integrerat testinstrument som ska kunna mäta 

spänning, ström samt resistans, enligt NEP’s krav.  

 

Testsystemet skall bestå av ett bakplan där integrerande mätinstrument i form av separata 

moduler skall kunna användas. Examensarbetet går ut på att undersöka möjligheter som kan 

tas fram med målet att konstruera ett kretsschema samt kretskort för en DMM-modul. Arbetet 

innefattar flertalet moment. I arbetets startskede skall en förstudie utföras, och utifrån denna 

skall en kravspecifikation utformas. Därefter skall lösningar utforskas för optimal DMM 

modul, för att integreras med systemet.  
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1.3 Avgränsning: 

Arbetet avgränsas till att enbart verifiera att de funktioner som krävs fungerar, utan att mäta 

på höga spänningar/strömmar. Pga. komponenter som inte gick att beställa från företagets 

leverantörer, kunde ej kretsen monteras fullständigt och därmed kunde mätningar för att 

verifiera växelström och växelspänning ej utföras. Då företaget inte tagit fram ett fungerande 

bakplan kunde inte konstruktionen för jordseparering testas.    

 

1.4 Översikt: 

Den teoretiska delen av detta arbete beskriver nödvändig teori för att förstå resterande delar 

av arbetet. Inledningsvis kommer den digitala multimetern att presenteras för läsaren, med 

såväl historia som funktionalitet. Därefter kommer de mest relevanta komponenterna 

presenteras i målet att läsaren skall förstå den framställda konstruktionen.  

 

Vidare i kapitel 3 kommer tillvägagångssättet för detta arbete att presenteras, där arbetet 

inleds med en förstudie som resulterar i en kravspecifikation enligt NEP´s önskemål. 

Fortsättningsvis kommer flertalet möjliga lösningar presenteras och vald lösning för detta 

arbete. Därefter presenteras hur kretsen har konstruerats för att anpassas till detta specifika 

testsystem. Slutligen i detta kapitel visas det fysiska resultatet för arbetet och därmed den 

produkt som framställts.    

 
Följande kapitel, kapitel 4, visar resultatet utifrån den uppsatta kravspecifikation som sattes 

upp som riktlinje i projektets startskede.  

 

Diskussionen, kapitel 5, beskriver utifrån den uppsatta kravspecifikationen hur utformningen 

av detta arbete kommit att bli, samt hur produkten utifrån flera tester kan utvecklas för att 

kunna användas i det framställda testsystemet.     

 

Slutligen kommer förslag på förbättringar som kan göras och fortsatt arbete som krävs för att 

verifiera produkten, enligt kapitel 6.  
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2. Teori 

2.1 Historia 

Den första multimetern lanserades år 1923. Vilket förenklade då man tidigare tvingats bära 

med sig flertalet instrument för att uppnå samma funktion. Iden grundades av Donald 

MacAdie som utvecklade ett instrument där spänning, ström och resistans kunde mätas. 

Instrumentet namngavs Avometer vilket står för Amps, volts och ohms [1]. Idén var ett 

framgångsrikt koncept, vilket ledde till att flera företag konstruerade sina egna varianter och 

fick därefter samlingsnamnet multimeter. En avometer är ett analogt instrument. Det första 

digitala instrumentet, kallat DVM (Digital Voltmeter), utvecklades under 1950-talet av en 

ingenjör vid namn Andrew Kay.  

 

2.2 DMM 

En digital multimeter är ett utav de vanligaste instrument som används vid testning inom 

elektronik. Med digital multimeter menas att resultatet presenteras digitalt för användaren, 

vanligtvis via en display. 

 

En DMM består av en voltmeter, en ampermeter och en ohmmeter som är integrerade. 

Instrumentet kan beskrivas som två integrerade enheter. Den första delen är en mätenhet som 

utför den analoga delen av en multimeter. Den andra delen agerar som en kontrollenhet vilken 

styr mätenheten och efterhanterar resultatet. Kontrollenheten består vanligtvis utav en 

mikroprocessor medan mätenheten vanligtvis består av en analog-till-digital-omvandlare.  

 

” I allmänhet är en DMM tillräckligt för mätningar vid signalnivåer över 1 

mikrovolt eller 1 mikroamp, eller under 1 gigaohm” [2]. 

 

På marknaden finns mängder av olika multimeterinstrument, i form av bänkmultimetrar, 

tänger samt hanhållna. Dessa innehåller flera funktioner där de vanliga inkluderar 

spänningsmätning, resistansmätning samt strömmätning, där de kan mäta både växel- och lik- 

spänning samt ström.  En DMM kan beskrivas med hjälp av olika funktionsblock, enligt figur 

1. 
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Figur 1: Blockdiagram DMM. [3] 

 

Funktionsblocken beskrivs i följande underkapitel.   

2.2.1 Spänningsmätning 

Spänningsmätning utförs då man mäter med ett motstånd parallellt över den potentialskillnad 

som bildas mellan två punkter i en elektrisk krets. För att mätningen inte skall påverkas av 

mätinstrumentet, krävs att instrumentet har en mycket hög impedans. Detta då när en 

voltmeter är ansluten till mätkretsen, drar lite ström, vilket kan förändra den potentialskillnad 

som mäts [4]. 

 

För att mäta växelspänning används en så kallad AC-DC konverterare. Detta består av en 

elektrisk krets som likriktar växelspänningen till proportionell likspänning.   

 

2.2.2 Strömmätning 

Vid strömmätning, används en shuntresistor med lågt precisionsmotstånd för att omvandla 

strömmen till en spänning som A/D-omvandlaren sedan kan avläsa. Detta då motståndet ger 

ett spänningsfall som är proportionerlig mot strömmen. Då strömmätning utförs, önskas ett 

instrument med så liten resistans som möjligt så att den inte påverkar strömmen i kretsen [4].  

 

Då strömmen omvandlas till en spänning som mäts, går som i fallet med spänningsmätningen 

denna spänning genom en AC-DC-omvandlare.  
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2.2.3 Resistans mätning: 

Vid resistansmätning, bildas en seriekrets mellan en referens-spänningskälla, ett 

referensmotstånd och det okända motståndet som skall mätas. Den spänning som kommer 

från mätinstrumentet genererar en ström som flyter genom de två motstånden. Detta kallas för 

konstant ström metod. Då strömmen är konstant, kan värdet för det okända motståndet, 

genom att mäta spänningen över det okända motståndet beräknas [5].   

 

Resistansmätning finns i två varianter, 2-tråds eller 4-tråds, där 2-tråds är vanligast. Mätning 

med 4-tråd ger mycket noggrannare resultat vid mätning på låga motstånd. Vid mätning på 

låga motstånd, med 2-tråds läge, uppstår ett problem. Detta då ett spänningsfall över den 

totala resistans i kretsen, referensmotstånd och okänt motstånd bildas, orsakat av 

testströmmen. Något som leder till att spänningen över det okända motståndet inte är den 

sanna. Ett problem som minimeras i 4-wire läge och därmed är bättre för resistansmätning på 

mindre motstånd [6].    

 

2.3 Analog till Digital omvandlare 

En analog-till-digital konverterare (ADC) är som tidigare nämnt en viktig komponent för 

DMM. En Analog-till-Digital-omvandlare används för att digitalt representera en analog 

signal, enligt figur 2.  

 

 
Figur 2: Analog-till-digital-omvandlare. 

 

Även om principen för alla A/D omvandlare är den samma, så finns flertalet olika arkitekturer 

av dessa, d.v.s. hur de beräknar fram det binära värdet. Vilken typ av ADC som skall 

användas är en avvägning av vad som är viktigt i ens produkt. Exempelvis är Flash den ADC 

som kan erbjuda högst hastighet, då till kostnad av sämre noggrannhet. En av de vanligaste 

arkitekturerna vid användning i digitalt mätinstrument är Dual Slope. Denna introducerades 



 

6 
 

under 1950-talet och kunde utföra mätningar med mycket högre noggrannhet än tidigare A/D-

omvandlare [7].   

 

En dual-slope ADC fungerar på så vis att den först integrerar en okänd ingångsspänning under 

specificerad tid TINT. Nu startas en räknare, vars uppgift är att räkna klockpulser under en 

TINT. Under tiden TINT hinner utsignalen från den interna integratorn nå ett visst värde från en 

specificerad referens. Efter tid TINT, de-integreras signalen, med detta menas att signalen får 

motsatt polaritet och går tillbaka mot den specificerade referensen under tidsintervallet TDE-

INT, se figur 3. Då TINT och referensspänningen är konstanta, är resultatet från TDE-INT 

ingångsspänningen, presenterad i binär form [8].       

 

 
Figur 3: Dual-Slope ADC.  [9] 

 

2.4 Mikrokontroller 

De flesta moderna elektroniska produkter vi har i vårt hem innehåller någon typ av 

mikrokontroller, t,ex kyl, mikrovågsugn och TV, för att nämna några. 

 

Mikrokontrollern är en krets som innefattar alla funktioner som en vanlig mikroprocessoren 

innehåller, med tilläggsfunktioner som minne (RAM & ROM), I/O-pinnar, räknare och 

klocka. Detta för att agera som en liten dator komprimerad i en krets.  

 
Mikroprocessorns funktion innefattar att med hjälp av det binära talsystemet utföra stora 

algoritmiska matematiska beräkningar. Mikroprocessorn består av transistorer, halvledare och 
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ledare, integrerade på ett och samma chip, vars uppgift är att generera elektriska instruktioner 

[10].    

 
Den första mikroprocessorn lanserades utav Intel 1971, med beteckningen 4004. Intel 4004 är 

en 4-bitars mikroprocessor som enbart hade 45 instruktioner. Utvekligen gick snabbt, vilket 

medförde fler möjligheter. Idag finns mikroprocessorer i ett brett spektra av valmöjligheter, 

med varierande prisklasser. [11] 

 

2.5 Relä 

Ett relä är en elektronisk switch som använder en elektromagnet för att flytta en switch från 

ett läge till ett annat. Användningsområdet för ett relä är när två elektriska kretsar behöver 

seppareras. Reläer finns i många utföranden, då med olika antal poler samt switchmöjligheter. 

Ett exempel är DPST relä, vilket står för ”Dual Pole Single Throw”. Det innebär att den har 2 

poler (switchar) som ändras samtidigt. Ett annat exempel är DPDT, vilket står för ”Dual Pole 

Dual Throw”, enligt figur 4.    

 

 
Figur 4: DPDT relä. 
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3. Genomförande & Resultat 

Figur 5 beskriver flödet för hur detta arbete presenteras och de moment som utförts. 

Strukturen för de arbetssätt som tillämpats i detta arbete följer strukturen enligt flödesschemat 

nedan.  

 

 
 

Figur 5: Flödesschema 
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3.1 Kravspecifikation 

Arbetet inleddes med en förstudie för att definiera vilka krav NEP har för denna DMM-

modul. För att fastställa vad den färdiga produkten slutligen skall kunna mäta och dess 

noggrannhet upprättades en kravspecifikation (Appendix A). Denna baserades på en 

marknadsanalys av etablerade leverantöres kretsar och produkter. I kravspecifikationen listas 

funktioner som skall finnas, vilka områden som skall mätas, upplösning i mätning samt även 

temparaturförhållanden för de interna kretsarna. 

 

När kravspecifikationen var upprättad och godkänd av NEP, påbörjades arbetet med att ta 

fram lämplig lösning. 

  

3.2  Framtagning av lösning 

I arbetets starskede undersöktes flertalet lösningar. Den första kretsen som utvärderades var 

National Semiconductors, add3501, vilket är en ADC som stödjer en DMM på 3 ½ siffrors 

upplösning [12]. Fördelen med denna krets var att referenslösning fanns att tillgå. Då kretsen 

ej fanns hos någon av NEP existerande leverantörerna, blev kretsen dyr i relation till sin 

prestanda.  

 

Därefter utvärderas tc7107 från Texas instruments. Vilket är en 40 pinnars IC krets med 

inbyggt stöd för att driva en LCD. Fördelar med denna krets är att kostnaden är relativt låg, 

har bra prestanda och många referensdesigner fanns att tillgå. Kretsen kvalificerade sig dock 

inte, då den inte klarade av temperaturkraven samt det faktum att den hade 20 pinnar för LCD 

display och inget mikroprocessorinterface [13]. 

 

Som tredje krets utvärderades Maxim Integrated´s Max1132, men då denna ADC installation 

är komplex och hade varit för tidskrävande för detta arbete, så kvalificerade även inte denna 

krets. Kostnaden för chipet var även högre än tidigare jämförda kretsar. Fördelen med denna 

krets är dock att den har högre noggrannhet [14]. 

 

Den fjärde kretsen som utvärderades var Maxim Integrated´s Max134, vilket är en integrerad 

analog-till-digitalomvandlare för en digital multimeter med upplösning på 3 ¾ siffror. Kretsen 

är ämnad för att användas tillsammans med en mikroprocessor. Denna krets består av flertalet 
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block såsom A/D omvandlare, ingångssteg med områdsomkoppling (range switch), krets för 

resistansmätning, aktivt filter, oscillator och ett användargränsnit mot mikroprocessorn. En 

fördel med denna krets är att den minimerar antalet externa komponenter [15]. 

 

Utvärdering visade att då fokus är på kostnad, tid och storlek föll valet på Maxim Integrated´s 

Max134. Innan arbete med schemat påbörjades verifierades vald lösning, med hjälp av ett 

referenskort som användes för att utvärdera dess funktionalitet.  

 

3.2.1 Verifiering av vald lösning 

Figur 6 visar utvärderingskortet för MAX134. Kortet innehåller en mikroprocessor, Max134, 

en display, ingångar för mätning, funktionsswitch och drivs via batterier. För att verifiera 

funktionaliteten för vald ADC utfördes mätningar på spänning, ström och resistans. Dessa 

jämfördes sedan mot FLUKE175 för att undersöka noggrannhet i mätning, vilket sedan 

jämfördes mot de krav som ställts enligt uppsatt kravspecifikation.  

 

Under utvärderingsprocessen och analys av olika resultat, upplagades flertalet ändringar som 

skulle krävas för att dels förbättra prestandan, och dels för att anpassas till testsystemet 

systemet:  

 

- En CAN buss skulle användas för att styra de olika funktionerna som ska användas.  

- För att klara av att kommunicera via tänkt interface skulle en mikroprocessor med hög 

prestanda krävas.  

- För att fastställa att de krav som ställts uppfylls, krävs möjlighet att kunna mäta en högre 

ström än vad utvärderingskortet kan mäta, genom att använda en till ingång med ett lågt 

shuntmotstånd av hög precisionstyp.  

- Utveckla en form av automatisk switch som kan ändra position efter önskad mätfunktion.  

- Strömförsörjning från företagets bakplan skulle användas.  

Dessa åtgärder skulle försäkra att den digitala multimetern skulle klara de krav som ställts för 

denna produkt. Dels med mätområden, mätfunktioner och säkerställa anpassningen mot 

företagets bakplan. 
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Figur 6: Max 134 utvärderingskort vid spänningsmätning. 

 

3.3 Schema 

Då analysen av kretsen visades positiv, inleddes arbetet med att designa ett kretskort, där 

första momentet är att skapa ett schema för modulen. I denna fas preciseras vad för 

komponenter som behövs samt värde på dessa. I schemat specificeras vart, samt hur 

komponenterna skall vara kopplade för att fungera enligt tillfredställande funktionalitet.  

 

Kretsschemat skapades i programmet Orcad cadence, se figur 7. Här tilldelas varje 

komponent ett så kallat ”footprint”, vilket menas att man utifrån storlek på komponent, 

specificerar placering och storlek för lödpunkter vid användning av ytmonterade komponenter 

och hål för hålmonterade komponenter. Dessa lagras sedan mot företagets databas för att 

användas i arbetet med mönsterkortslayout. Detta säkerställer att den specifika komponent 

som valts kopplas på specificerat ställe och kan därmed placeras på bästa möjliga plats vid 

kommande arbetsmoment.    
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Figur 7: Orcad Cadence, Schema-editor. 

 

3.3.1 Inkoppling av mätfunktioner  

Vald A/D-omvandlare, Max134, har internt kretsar för områdesomkoppling, via 

shuntresistorer som sänker insignalen. Områdesomkopplaren leder till att resultatet av en 

mätning kan presenteras i högsta möjliga upplösning, vilket säkerställer att användaren får ett 

så noggrant resultat som möjligt. För spänningsmätning kopplas insignalen via en 10MΩ 

resistor in på en ingång hos A/D-omvandlaren, enligt datablad för kretsen. Ingången har då en 

hög inimpedans som inte påverkar resultatet avsevärt. Med denna inkoppling kan spänning 

mellan 0-4kV mätas med olika områden och därmed olika upplösningar, vilket är mer än vad 

som ställts som krav. För att mäta låga spänningsvärden finns även en separat ingång för 

400mV-området, vilket ger en upplösning på 100µV [15]. 

 

Vid resistansmätning krävs en extern referens, något som ADC’n har en separat ingång för. 

Denna referens kan användas i två lägen, 50 eller 60H. När den arbetar i 60Hz läge krävs 

545mV och 655mV i 50Hz läge [15]. För referensingången används en separat IC krets, max 

6190, som är en spänningsregulator, som ger ut 1,25V. Uppkopplingen för denna löses enligt 

datablad för utvärderingskortet. Uppkopplingen tillåter användaren att välja, då utspänningen 
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tillsammans med en precis ”resistansdelare” bestående av 2 resistorer ger 545mV som 

standardvärde. Medan en potentiometer även ger möjlighet till att trimma spänningen till 

önskat värde [16]. Schemat för den externa referensen visas i figur 8.  

 
Figur 8: Extern referens 

 

Vid resistansmätning används de tidigare nämnda shuntresistorerna, som även används vid 

spänningsmätning, som referensmotstånd. Då referensspänningen är konstant och vi känner 

till värdet på referensresistorn, kan värdet på det okända motstånder verifieras. Mätområdet 

för denna funktion är 0-40MΩ. Hur kretsen är uppkopplad visas i Appendix B.  

 

Den ingående strömmen omvandlas via en shuntresistor till en spänning. Denna spänning går 

in via en resistor till en ingång på A/D-omvandlaren. För att klara av att mäta högre strömmar 

än 400mA, som visas enligt utvärderingskortet, behövs en till utgång som via en shunt resistor 

på 0,1 ohm, gör de möjligt att mäta 4A.  Då användaren inte med säkerhet vet vilken ström 

som mäts slås dessa två vanliga ingångar ihop med hjälp av ett DPDT relä, som frikopplar 

shunt resistorn vid mätning på 400mA skalan, vilket görs via en resistor på 1 ohm. När reläet 

är i default position körs mätningen på Ampere skalan. Med hjälp av ohms lag beräknas de 

shuntmotstånd som ger möjlighet att mäta ström upp till 4A, enligt ekvation 1. 

 

R= 1   𝑥   0.1
1  +   0.1 

 = 0.09    (1) 

I = 0,40/ 0,09  = 4,44 A. 
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För att skydda systemet kompletteras det med en säkring på 5A för att undvika att skada 

systemet. Här valdes att sätta en säkringshållare med glassäkring så det är lättillgängligt för 

användaren att byta.  

 

Om den mätta strömmen skulle vara i mA skalan aktiveras reläet och frikopplar shuntresistorn 

på 0,1Ω, detta för att undvika att systemet blir hög-ohmigt under tiden reläet bryts. Lösningen 

visas i figur 9.     

 

 
Figur 9: Ingångskrets strömmätning. 

 

Då en digital multimeter som tidigare nämnt enbart internt kan mäta likspänning, krävs att den 

växelspänningen som vill mätas omvandlas till likspänning. Detta utförs med hjälp av en 

extern AC-DC omvandlare. AC-DC omvandlaren som konstruerats är en average-sensing, 

RMS kalibrerad krets, vilket betyder att utgången är proportionell mot det AC värdet. Vilket 

konstruerats enligt datablad för kretsen [15]. 

 

3.3.2 Automatisk switch 

Då systemet ska styras med hjälp av mikrokontrollern kan ej den traditionella 

funktionsswitchen användas till denna modul. Istället används fem stycken reläer av DSPT 

typ, vilket är vad som behövs för att likna den manuella switch som används för de flesta 

multimetrar. För att aktivera ett relä från mikroprocessorn krävs en strömförstärkning. Detta 

löses genom en krets som ökar strömmen från mikroprocessorn, vilket utförs med hjälp av 

darlingtontransistorer. En darlingtransistor fungerar som två bipolära transistorer i serie, vilket 

genererar en strömförstärkning. Den lösning som presenteras på utvärderingskortet är en 

manuell switch som har 3 poler och 4 lägen. Där en pol används för att aktivera ingångar, en 

pol som kopplar shuntresistorer till önskvärt läge och sista polen meddelar MCUn, vad som 

mäts [16]. I detta fall krävs bara 2 poler men 5 lägen, då mikroprocessorn i detta system styr 

ADC’n, och på så sätt redan vet vad som mäts. På kortet kopplas även en diod in på varje relä 
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som spänningsskydd. Valet blev då LEDs som även meddelar användaren vilket relä som är 

aktiverat, vilket kan underlätta kontrollering vid utveckling.   

 

Den automatiska switchen fungerar på så vis att användaren meddelar vad som skall mätas. 

Bakplanet tar sedan emot kommandot, vilket sedan skickas via CAN bussen till 

mikrokontrollen på DMM modulen. Utifrån kommandot aktiverar mikroprocessorn det relä 

som ska slås på och utför mätningen. Då mikrokontrollen inte kan generera den ström som 

krävs för att aktivera ett relä, krävs en krets som kan ström förstärka signalen in. Valet blev 

ULN2803A som innehåller åtta darlingtontransistorer i en DIP krets. 

 

3.3.3 Kontrollenhet 

Den mikroprocessor som används i detta system är STM32F107, vilket är en ARM-baserad 

mikrokontroller på 32-bit [17]. Denna var sen tidigare vald av företaget för dess möjlighet att 

kommunicera med mängder av interface, t,ex CAN-interfacet som sedan styr DMM modulen. 

Denna har även möjlighet att arbeta tillsammans med den valda ADC, som kräver 14 

programmerbara pinnar.  

 

3.3.4 Strömförsörjning 

”MAX134 kan drivas från både ett vanligt 9V batteri, alternativt en ±5 Volts källa” [15]. För 

den slutgiltiga produkten, önskas matning från CAN bussen. Manuellt kan då bestämmas 

vilken källa som skall användas för spänningsmatningen, genom att ställa tre ”jumpers”. 

CAN-bussen avger en spänning på 24V. Spänningen på 24V sänks till 5V med hjälp av en 

spänningsregulator. Från denna kopplas en DC-DC omvandlare för att skilja jorden mellan 

DMM-krets och bakplanet, se figur 10. Från denna kan en ström motsvarande ca 250mA tas 

ut, vilket är mer än tillräckligt för de valda komponenter. För att generera en negativ spänning 

(motsatt polaritet) används en krets som inverterar den ingående spänningen, dvs till -5v.      
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Figur 10: DC/DC koppling för att skilja källor. 

      

Då kretsen är matad från bakplanet uppstår en risk att användaren vid mätning placerar mät-

probarna så att en spänning skickas ut på bakplanets jord, vilket potentiellt skulle kunna 

förstöra bakplanet. Därför behövs jordseparering mellan DMM Modulen och bakplanet, för 

att inte bränna kortet. 

 

3.4 PCB Layout  

När schemat var färdigt och kontrollerat, startade mösterkortsarbetet. Kretskortet delades upp 

i flera funktionsblock där komponenter med hög EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) 

placerades på så långt avstånd från ADCn som möjligt. Resultat blev ett 4-lagerskort enligt 

figur 11. När layouten färdigställdes, beställdes mösterkortet. För layouten användes PCB 

programmet PCB editor. Det slutliga komponent antalet för denna DMM modul blev 125 st. 
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Figur 11: 3D bild av Kretskortslayout, gjort i Orcad PCB editor. 

 

 
Figur 12 visar det färdiga mönsterkortet efter leverans. Då allt fungerar tillfredställande skall 

DMM-modulen klara av att mäta spänning ström och resistans enligt uppsatt mål, se 

Appendix 1. Efter att kortet levererats monterades det enligt schemat. För att underlätta 

montering och för att lättare följa upp schemat är footprintsen för komponenterna numrerade, 

vilket kan ses i figur 12 nedan.  

 

 
Figur 12: Mönsterkort. 
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3.5  Konstruktion av produkt 

Kortet monterades sedan och alla komponenter löddes på plats, se figur 13. De flesta 

motstånden var av 0805 typ, alternativt 0603.

 
Figur 13: Slutgiltiga utseendet av DMM-modulen som framtagits. 

 

3.5.1 Programmering 

Då den valda ADC kräver styrning av mikrokontroller, krävs programmering för att styra dess 

funktioner samt aktivera de reläer som krävs. Arbetet utfördes av NEP. Då kommunikationen 

till MCU´n via bakplanet ej är utvecklat ännu, löstes detta genom att mikrokontrollen 

temporät går i ”Loopback–funktion”.  

 

A/D omvandlaren tar emot kommandon med hjälp av fyra stycken 4-bitars databussar. Dessa 

är dubbelriktade, vilket menas att varje port både skriver och läser resultat. Databussarna 

bestämmer även vilka funktioner som ska vara aktiverade. Ett exempel är att en bitström på 

1111 på adress 0, aktiverar funktionerna HOLD; HIGH FREG, BEEPER och SLEEP [15]. 
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3.6 Test och Verifiering 

Vid första inkoppling gav kortet mycket avvikande mätresultat, något som efter felsökning 

visade sig vara en kondensator som varit felplacerad och feldimensionerad för integrationen i 

A/D omvandlaren. Vilket resulterade i att signalen initialt bottnade. Då felet identifierats 

monterades den rättvärdiga kondensatorn och systemet gav mer förväntade värden.  

 

Modulen visades vara väl fungerande, med en viss felmarginal på mätningarna.  

För att analysera resultatet av arbetet, utfördes flertalet mätningar.  

 

3.6.1 Mätmetod 

För att få ett stabilt mätningsresultat utfördes 10 mätningar på samma värde där medelvärdet 

beräknades och skrevs ut i tabellen. Då ytterligare tester skall utföras av företaget, för att 

undersöka möjligheter till vidareutveckling, gjordes ej tester på höga spänningar och 

strömmar.  

 

Mätningar på växelström och växelspänning har ej kunnat utföras pga. avsaknad av 

komponenter.  

 

Den första mätningen som utfördes var spännings-funktionen, vilket jämförts mot 

Multimetern FLUKE 175. Resultatet av mätningarna visas i diagram 1 nedan.   

 

 

Diagram 1: Resultat av spänningsmätning. 

Fluke 175 2,998 3,993 4,992 6,240 7,010 7,990 9,030 10,02 11,03 12,05
DMM-Modul 2,960 3,939 4,947 6,174 6,934 7,901 8,935 9,909 10,89 11,91
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Utifrån det uppmätta resultatet upprättas även ett diagram av det procentuella felet mellan 

Fluke 175 och DMM-modulen. X-axeln i diagram 2 representerar uppmätt värde med Fluke 

175 och y axeln representerar det procentuellta felet för DMM-modulen.  

 

 
 

Diagram 2: Procentuellt fel av spänningsmätning. 

 
 

I steg två av verifieringen, testas resistansmätning och jämförs mot Multimetern FLUKE 175. 

Enligt tidigare metod, resultat enligt tabell 1. 

 

Fluke 175 (Ω) DMM-Modul (Ω) 

0,900 0,880 

10,10 10,11 

55,50 55,54 

99,70 99,56 

559,0 559,6 

984,0 981,3 

4,990k 5,016k 

10,00k 10,03k 

50,82k 50,88k 

99,70k 100,0k  
 

Tabell 1: Resultat av resistansmätning. 

1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015

Procentuellt fel DMM-modul 
spänningsmätning 

Procentuellt fel DMM-
modul spänningsmätning
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Slutligen utförs även mätningar på ström enligt samma metod och jämförs mot tidigare nämnt 

instrument, enligt diagram 3. Sedan visas det procentuellta felet i diagram 4.  
 

 
 

Diagram 3: Resultat av strömmätning.  

 
 

 
 

Diagram 4: Procentuellt fel av strömmätning.  

 

Fluke 175 3,01 10,01 40,03 101,00 206,20 444,00
DMM-Modul 3,42 10,68 42,37 100,10 248,70 415,60
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 4. Slutsats och diskussion 

Då tanken var att presentera en första upplaga av en digital multimeter, anpassad för detta 

testsystem, anser jag att examensarbetet nått dess mål och är väl värt att fortsätta utveckla. De 

tester som utförts visar att den utvecklade modulen efter justering, enligt mig mäter rimliga 

värden. För att produkten skall kunna användas i kommersiellt bruk behöver den utvecklas 

och fler tester behöver utföras. Även då den inte mäter med tillräcklig noggrannhet för att 

kunna säljas, har kretsen de funktioner och områden som ställts som krav enligt 

kravspecifikationen, med undantag för strömmätning på 10A vilket kan uppnås med ett 

mindre shuntmotstånd.  

 

För att få en mer noggrann multimeter, kunde valet ha fallit på tidigare nämnda Max1132, då 

den är snabbare och har högre upplösning. Det hade dock krävt mer tid än vad som kunnat 

spenderas på dessa 10 veckor.  

 

Högre precisionskomponenter kunde ha monteras, vilket skulle leda till att mätningarna med 

största sannorlikhet blivit mer noggranna. Därmed kan DMM modulen kalibreras för att nå 

bästa prestanda. För detta krävs dock att modulen ej är ”tidsberoende”, och temperaturdrift 

behöver undersökas mer noggrant.     

 

Inkopplingen för batteri, kopplades fel, då A/D omvandlaren matas med +9V från batteriet 

svarar den även mikroprocessorn med en för hög spänning vilket gör att mikroprocessorn då 

kan förstöras, detta löstes dock genom att koppla batteriets pluspol mot regulatorn avsedd för 

CANbussen, vilket gör att den matas med +-5V.  

 

Då schemat för denna modul baserats på det utvecklingskortet, finns flertalet ändringar att 

utföra. Den tidigare nämna kondensatorn på 4,7nF skulle i första hand kunna bytas mot en 

högpressions kondensator. Valet av komponeter baserades till stor del ur databladet för 

ADC’n, samt för datablad för utvecklingskortet. I dessa används motstånd av 1% 

noggrannhet, med högre pressionskomponenter skulle mätningar bli mer noggranna och 

lättare att kompensera för i modulens  mjukvara.   
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5. Vidareutveckling/Rekommendation  

Vid fortsatt arbete av denna modul, rekommenderas i ett förta stadiet byta ett antal 

komponenter mot mer högpressionskomponenter. Fler tester och mätningar finns att utföras 

då temperaturberoende inte hunnit utvärderats. Systemet har ej heller kunnat testas mot 

bakplan, där brus kan vara ett potentiellt problem, i fallet att DC-DC omvandlaren inte är 

placerad med tillräcklig distans från ADC’n. Något som även skulle kunna minska problem 

med brus är att byta ADC kretsen till en ytmonterad av samma slag, då ytmonterade kretsar 

inte är lika känsliga för brus.  

 

Något som även borde slutföras är att montera de saknade komponenterna för AC-DC 

omvandlaren, då växelström och växelspänning inte kunnat mätas.    
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7. Appendix A 
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Lang/spr 

Tim Fahlström Ali Ghadirzadeh  25/40 Eng/Sv 
 

 
DMM – Module  

Report 
Requirements specification in function, regarding NEP Digital Multimeter module. 
Application  
Requirements specification to be used for the development, design, manufacturing and 
testing. This is to ensure that standards are met in all aspects of the process. 
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1. Revision history 

 
Revision Release Date Created by Description 

A 2014-04-04 Tim Fahlström First released edition  
B 2014-04-29 Tim Fahlstrom Second release edition 

 

2. Requirements 

2.1 Required functions:  
• AC/DC voltage  
• AC/DC Current  
• Resistance  

2.2 Technical requirements:   
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2.3 Internal Requirements:  
• The board has to fit as a module into the NEP embedded test system. 
• Should be able to control it by a PC through CANbus.  
• The input circuit should be able to automatically change the range of the 

measurement, but you should also be able to do this manually. 
• The size of the module should be 160X100mm.  
• The microcontroller should be STM32F107  

3 Part list 

The main parts needed, to be able to make an accurate DMM are:   
• Microcontroller  
• Analog to Digital converter  

4 Test 

During the thesis work, testing and verification should be made, based on the 
requirements specified.  
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7.1. Appendix B 
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