
 

 

 

 

 

 

  FACULTY OF ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT .       

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Mätsystem för elektrolys 

 

Tatiana Khudur 

 
Maj 2014 

 

 

Bachelor’s Thesis in Electrotechnique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor’s Programme in Electrotechnique 

Examiner: Magnus Isaksson 

Supervisor: Niklas Rothpfeffer, Kenth Dimberg 

 



  



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

i 

Förord 

Ett stort tack till Kenth Dimberg för all hjälp med arbetet i laboratoriet, och till Niklas Rothpfeffer och 

José Chilo för all råd och handledning i detta projekt! 

  



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

ii 

 



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

iii 

Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver en undersökning av elektriska signaler från elektrolysanalys av 

hormonerna adrenalin och noradrenalin. Syftet med undersökningen är att förenkla den 

nuvarande elektrolytiska mätmetoden av dessa ämnen. 

   Samling av signalerna utfördes med hjälp av LabView SignalExpress och analysen utfördes i 

MATLAB. Stigtiden, falltiden och maxvärdet hos signalerna analyserades och med 

korrelationskoefficienter undersöktes likheter och skillnader mellan de outspädda ämnena och 

olika blandningar av dessa. 

   Undersökningen visade att stigtid, falltid och korrelationskoefficienter inte ger tillräcklig 

information för att bedöma koncentrationen av dessa hormoner i en lösning. 

 

Nyckelord ─ Elektrolys, adrenalin, noradrenalin, LabView SignalExpress, MATLAB, stigtid, 

falltid, maxvärde, korrelationskoefficient. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Den här rapporten beskriver resultatet av examensarbetet ”Mätsystem för elektrolys”, som genomförts 

inom ramen för ingenjörsutbildningen ”Elektroteknik” vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet 

genomfördes under perioden 1 april - 12 juni 2014, resultatredovisningen inkluderad. 

 

Bakgrunden till examensarbete utgörs av dagens sätt att mäta olika ämnen genom elektrokemisk 

detektion. Den nuvarande mätmetoden består av ett antal steg. Först renas provet som ska analyseras. 

Därefter används en metod vid namn kromatografi [1] för separation av ämnen som ska mätas. 

Slutligen används elektrokemisk analys för att detektera ämnena i provet. Processen är dock 

tidskrävande och ekonomisk kostsam . 

 

Frågan som besvaras i denna rapport är om det är möjligt att förkorta tiden samt kostnaden genom att 

rationalisera mätmetoden utan att resultatkvalitén påverkas negativt. För detta ändamål har detta 

examensarbete genomförts, vars utförande och resultat redovisas nedan. Tester utfördes med 

adrenalin- och noradrenalin hormoner som är naturligt förekommande i mänskligt urin och är ett 

vanligt provmaterial. 

 

En lathund om användning av LabView SignalExpress har tagits fram för att underlätta 

datainsamlingen från den elektrokemiska mätmetoden. 
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2 Teori 

2.1 Adrenalin och noradrenalin 

Adrenalin och noradrenalin [2], även kallat för epinephrine och norephinephrine, är hormoner av 

typen katecholaminer som cirkulerar fritt i blodbanan. Dessa liknar varandra när det kommer till deras 

fysiologiska effekter, men även när det gäller deras respektive kemiska stuktur (se Fig. 1 nedan). 

Skillnaden är att adrenalin har en metyl grupp (CH3) och noradrenalin har en väteatom (H) vid 

kvävebindningen [3]. 

  

 

Fig. 1. Kemisk struktur av adrenalin och noradrenalin [3]. 

 

Under normala förhållanden är produktionen av dessa hormoner liten, men den ökar snabbt vid 

kritiska situationer, såsom psykisk stress, ilska och oro. Hormonerna förbereder kroppen på att fly 

eller slåss. Glykos- och fettsyrekoncentrationen ökar i blodet och blodtrycket samt hjärtats 

minutvolym stiger. Blodtillförsel till skelettmuskulaturen ökar och det centrala nervsystemet 

stimuleras för att bland annat snabbare bearbeta den uppkomna situationen. Hormonerna i blodbanan 

har kort överlevnadstid och bryts ner inom ett par minuter. 
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2.2 Elektrokemisk cell 

En elektrokemisk cell [4] är en anordning som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi och vice 

versa.  Denna typ av cell består av två halvceller med en elektrod och en elektrolyt i varje halvcell. 

Halvcellerna kan innehålla samma sort eller olika typer av elektrolytlösningar i form av syror, baser 

eller salter. Vid en elektrokemisk process i halvcellerna uppstår en reduktionsreaktion vid den ena 

elektroden, och en oxidationsreaktion vid den andra elektroden. Oxidationen uppstår vid den elektrod 

som tar upp elektroner och reduktionen vid den elektrod som avger elektroner. 

   För att en elektrokemisk cell ska fungera som en sluten krets, förbinds de två halvcellerna med en 

saltbrygga. Saltbryggan möjliggör jonförflyttning mellan halvcellerna, utan att elektrolyterna i de två 

cellhalvorna blandas.  

 

Det finns två typer av elektrokemiska celler: Galvaniska och Elektrolytiska celler. I Galvaniska celler 

används elektrokemiska spontana reaktioner för att utvinna elektrisk energi. Reaktionerna i 

Elektrolytiska celler är icke spontana, d.v.s. reduktions- och oxidationsreaktionerna kräver tillförsel av 

elektrisk energi för att inträffa. 

   För elektroanalys används så kallade treelektrodsystem [5]. Dessa system använder sig av en 

arbetselektrod, referenselektrod och en hjälpelektrod. Arbetselektroden har kontakt med det ämnet 

som avses mätas. Referenselektroden har en känd potential, och med hjälp av denna mäts potentialen 

som uppstår vid arbetselektroden. Hjälpelektroden har som uppgift att balansera den elektriska ström 

som uppstår vid arbetselektroden. 

 

2.3 Elektrokemisk detektor 

Digital Amperometric EC Detector av Model EC3000 [6] är en elektrokemisk detektor med hög 

sensivitet. Detektorn använder sig av amperometrisk detektionsprincip och har en färdigmonterad 

treelektrod elektrolytisk cell EC4000 av modellen Sputnik® med arbetspotential på ±2.00 V. De 

elektroder som användes är: 

 

 en referens elektrod av silver/silverklorid 

 en arbetselektrod av glasartat kol i zirkoniumoxid 

 en motelektrod av rostfritt stål. 

 

Instrumentet innehåller en digital elektronisk enhet och är försedd med en LCD-display för 

datainställning samt har en drivspänning på 115 - 230 V.  
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Fig. 2. “Digital Amperometric EC Detector, Model EC3000” [7]. 

 

2.4 Single channel flatbed recorder BD11E 

BD11E [8] är en recorder som har en differentiell input med konstant impedans och drivs med 

spänningen 115 eller 230 V. Instrumentet skriver ut en elektrisk signal från 1 mV till 20 V med en 

frekvens upp till 5 Hz. För att eliminera 50/60 Hz brus är instrumentet försett med ett 14 Hz låg-

passfilter av 6:e ordningen.  Utskriften kan utföras med 16 olika hastigheter från 0.1 mm/s till 20 

mm/s.  

 

 

Fig. 3.  Single channel flatbed recorder BD11E [9]. 
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2.5 NI USB-6008 

NI USB-6008 [10] är ett datainsamlingskort från National Instrument, som har till uppgift att överföra 

och samla analog- och digital data mellan mjukvara och hårdvara. Kortet har följande specifikationer: 

 

 8 ensidiga eller 4 differentiella analoga ingångar (med en upplösning på 11-bitar samt 12-bitar 

respektive, 10000 sampel/sekund) 

 2 analoga utgångar (12-bitar, 150 sampel/sekund) med genererad spänning på 0-5 V och en 

max ström på 5 mA 

 12 stycken digitala I/O 

 32-bitars räknare 

 Kompatibel med LabVIEW, LabWindows
TM

/CVI och Measurement Studio for Visual 

Studio.NET 

 NI-DAQmx drivrutin 

 

 

Fig. 4. NI-USB-6008 [10]. 

 

2.6 Mjukvara 

Mjukvaran LabVIEW SignalExpress [11] är ett dataloggningsprogram från National Instruments som 

används för att samla, analysera och presentera data från olika instrument genom DAQ- 

insamlingsenheter. Data kan samlas och sparas som TDMS (Technical Data Management Streaming) 

loggfiler. Detta är en teknisk datahantering som lagrar samlad information på ett effektivt och 

organiserat sätt [12]. 

 

MATLAB (Matrix Laboratory) [13] från MathWorks är en programvara för matematiska beräkningar, 

programmering och visualisering av olika slags datamaterial. Med hjälp av MATLABs verktyg 

”Signal Processing Toolbox” kan olika typer av signaler bearbetas och analyseras. Signaler kan till 

exempel visas upp i tids- och frekvensplanet, samplas, moduleras och spektralanalyseras för Fast 
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Fourier Transform och Diskret Fourier Transform. I programmet finns det även möjlighet att designa 

och använda olika typer av digitala filter, så som Finite Impulse Response filter (FIR) och Infinite 

Impulse Response filter (IIR) 

 

2.7 Signalbehandling 

En signal innehåller information om en viss företeelse och beskrivs med hjälp av amplitud, frekvens 

samt periodicitet.  För att kunna läsa av en signals parametrar så måste denna gå igenom en process 

vid namn sampling. Sampling innebär att signalen, som vid analoga fall är tidskontinuerlig, läses av 

vid vissa tillfällen (med en tidsfrekvens). För att den samplade signalen ska kunna konstrueras likt den 

ursprungliga så måste samplingfrekvensen (fs) väljas enligt Nyquist-Shannons samplingsteorem [14]. 

Teoremet talar om att en signal endast kan återskapas likt den ursprungliga om den har samplats med 

en samplingfrekvens som är större än eller lika med signalens dubbla bandbredd (fs ≥ 2B) .  

 

2.8 Frekvensanalys 

Information om en signals frekvensinnehåll tas fram med hjälp av den så kallade Fourietransformen. 

En tidsberoende signal transformeras till frekvensdomänet med hjälp av en matematisk funktion [15]. 

Signaler med begränsat antal sampel tillämpar den Diskreta Fourietransformen (DFT). Denna är dock 

väldigt tidskrävande och de omfattande beräkningarna av signalens frekvensinnehåll kan förenklas 

med hjälp av Fast Fouriertransform (FFT) [16] . 

 

2.9 Digital filtrering 

Ett filter är ett system genom vilket en passerande signal filtreras från vissa fördefinierade frekvenser. 

Analoga filter används för analoga signaler som har kontinuerlig variation av tid och amplitud inom 

givna gränser. Digitala filter tillämpas för signaler med diskret variation i tid och amplitud. Det finns 

generellt fyra typer av filter: 

 

 Lågpassfilter som filtrerar bort höga frekvenser 

 Högpassfilter som filtrerar bort låga frekvenser 

 Bandpassfilter som släpper igenom frekvenser inom ett viss frekvensband 

 Bandspärrfilter som filtrerar bort frekvenser inom ett viss frekvensband 
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Digitala filter fördelas i sin tur som Finite Impulse Response filter (FIR) och som Infinite Impulse 

Response filter (IIR): 

 

 FIR filter är faslinjära. Detta betyder att alla signalkomponenter fördröjs lika mycket. Exakt 

faslinjäritet kan fås med specifika val av filterkoefficienter. Denna typ av filter har ändligt 

impulssvar med absolut stabilitet genom icke-rekursiv realisering. 

 IIR filter är inte faslinjära. Dessa är mindre stabila och har oändliga impulssvar. De är 

snabbare i jämförelse med motsvarande FIR-filter vilket beror på att effektiviteten kan uppnås 

med färre filterkoefficienter [17]. 

 

2.10 Korrelation 

Denna rapport använder sig av både korrelation [18] samt korskorrelation [19]. Korskorrelation är ett 

mått som anger likheten mellan två signaler. Korrelation beskriver det statistiska linjära sambandet 

mellan insamlade data och utrycker detta med hjälp av korrelationskoefficienter. 

Korrelationskoefficienterna antar ett värde mellan 1 (positivt samband) och -1 (negativt samband). 

Värdet ”noll” anger inget samband. Ju närmare en korrelationskoefficient kommer till ±1 desto 

närmare ligger de insamlade datan till en regressionslinje och desto starkare är sambandet mellan 

datan . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

8 

3 Process och resultat 

Insamling av data för adrenalin och noradrenalin gjordes med hjälp av ett elektrolytiskt mätsystem 

vars uppbyggnad beskrivs nedan. Datainsamlingens tillvägagång samt analys av data och resultatet 

följer efteråt. 

 

3.1 Systembeskrivning 

En elektrolytbuffert PO4 tillförs med hjälp av pumpen ABU80 AUTOBURETTE till den 

elektrokemiska cellen EC4000 som finns inbyggd i EC3000 via en hemmagjord injektionsanordning. 

När elektrokemiska cellen stabiliserades injiceras en testlösning till denna via injektionsanordningen. 

   Vid den elektrolytiska processen bildas en elektrisk ström. Strömmen konverteras i en elektronisk 

detektor till en spänningssignal som förstärks och filtreras från brus [6] (se Fig. 5). Denna signal mäts 

som differential signal och skrivs ut av BD11E med hastigheten 0.5 mm/s. Samtidigt sker en 

signalöverföring genom NI USB-6008-kortet till datasamlingsprogrammet LABVIEW SignalExpress, 

där denna kan presenteras mer detaljerat (se Fig. 6 för en visuell översikt av kretsloppet av den 

elektrokemiska analysen). 

 

 

Fig. 5. Elektrisk mätprincip av cellen EC4000 [6]. 
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Fig. 6. Kretslopp av elektrokemisk analys. a) ABU80 AUTOBURETTE pumpar elektrolytbufferten PO4 till 

EC4000 genom b) en hemmagjord injektor för injektion av bufferten till c) EC3000 för elektrokemisk reaktion i 

cellen EC4000. d) Utsignalen från reaktionen med testämnet skrivs ut av recordern BD11E. e) Samtidigt 

överförs utsignalen genom NI USB-6008 till f) datainsamlingsprogrammet LabVIEW SignalExpress. 

 

3.2 Datainsamling 

Adrenalin och noradrenalin användes med koncentration 0.61 mg/liter respektive 0.72 mg/liter.  

Lösningarna injicerades till den elektrokemiska cellen EC4000 genom den hemmagjorda injektorn.  

För att hitta bästa signaluttryck testades tre olika arbetsspänningar (0.5 V, 0.7 V och 0.9 V) på de 

outspädda ämnena. Därefter utspäddes ämnena ut med bufferten PO4 till hälften av ämnenas 

koncentration och testades med spänningarna 0.7 V och 0.9 V (0.5 V testades inte då 

spänningsuttrycket redan var lågt med de två högre spänningarna). Utsignalens styrka varierade 

mellan de olika testtillfällen för en och samma arbetsspänning (för alla tre spänningarna) vilket ledde 

till att genomförandet av studien valdes att göras med den högsta arbetsspänningen på 0.9 V.  

 

Tolv prover av outspätt adrenalin respektive noradrenalin erhölls. Adrenalin och noradrenalin 

blandades sedan i tre olika proportioner - 1:1, 1:2 och 2:1. Fem mätningar gjordes på varje blandning. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Resultaten skrevs ut som en kontroll av BD11E-recordern och samtidigt samlades samt visualiserades 

utsignalerna via NI USB- 6008-kortet till en dator med programmet LabVIEW SignalExpress. 

Samlingen av signalerna gjordes med samplingsfrekvensen 25 Hz och 100 sampel per block. Alla 

signaler sparades som en TDMS loggfil och som en ASCII-fil via LabVIEW SignalExpress.  

 

3.3 Analys i MATLAB 

Erhållna adrenalin och noradrenalin ASCII filer öppnades och visualiserades i MATLAB (se Fig. 7).    

 

 

Fig. 7. Ofiltrerad noradrenalinkurva innehållande brus. 

3.3.1 Filtrering 

Den givna mätdatan från den elektrokemiska analysen innehöll även brus, se Fig. 7. För att identifiera 

brusfrekvensen i signalen analyserades signalerna med MATLAB’s Fast Fourier Transform algoritm 

(FFT). Analysen visade att alla signaler innehöll en topp i 0.007 - 0.009 Hz (se Fig. 8). 
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Fig. 8. Signalspektrum av noradrenalinsignalen i Fig. 7. 

 

För att filtrera bort den här störningen designades ett IIR lågpassfilter av 2:a ordningen med en 

gränsfrekvens på 0.007 Hz och 25 Hz samplingsfrekvens med hjälp av MATLAB’s FDATool 

program. Utföring av jämförelseanalysen på alla sampel kräver samma utgångspunkt och 

startförhållande för alla prover. Som startpunkt användes en stigpunkt för varje kurva. Stigpunkten på 

alla vektorer erhölls med hjälp av en skapad funktion som hittar ökningen mellan två punkter på y-

axeln. Efteråt bearbetades vektorerna för att de skulle få samma längd och start i origo (se Fig. 15 och 

16). 

 

Signalerna filtrerades även med filter med gränsfrekvenserna 0.0184 Hz och 0.05 Hz för att hitta den 

optimala filtreringen av dessa. Fig. 9-11 demonstrerar frekvensinnehållet för filtrering av en 

noradrenalinsignal med gränsfrekvenserna 0.007 Hz (se Fig. 9), 0.0184 Hz (se Fig. 10) och 0.05 Hz 

(se Fig. 11), där figurerna till vänster visar de filtrerade och ofiltrerade signalerna i frekvensdomänet 

och figurerna till höger visar de vänstra figurerna i logaritmisk skala. 
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Fig. 9. Spektrum av en ofiltrerad (magenta) samt filtrerad (blå) noradrenalinsignal med ett filter med 

gränsfrekvensen 0.007 Hz. Den högra figuren visar den vänstra figuren i logaritmisk skala. 

 

 

Fig. 10. Spektrum av en ofiltrerad (magenta) samt filtrerad (blå) noradrenalinsignal med ett filter med 

gränsfrekvensen 0.0184 Hz. Den högra figuren visar den vänstra figuren i logaritmisk skala. 
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Fig. 11. Spektrum av ofiltrerad (magenta) samt filtrerad (blå) noradrenalinsignal med ett filter med 

gränsfrekvensen 0.05 Hz. Den högra figuren visar den vänstra figuren i logaritmisk skala. 

 

Fig. 12-16 visar hur signalerna påverkas av de olika filtreringarna. Målet med filtreringen var att, 

förutom ta bort bruset, ge signalerna en gemensam stigpunkt för att lättare kunna jämföra dessa. 

Problemet var att filtreringen även hade en bieffekt i form av förskjutning och påverkan av amplituden 

hos signalerna. Filtrering av signalerna med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz (se Fig. 12) 

minskade amplituden och försköt varje signal till höger, men en gemensam stigpunkt för alla 

signalerna erhölls. Filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (se Fig. 13) gav en mindre förskjutning och 

amplitudminskning av signalerna än med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz, men den 

gemensamma stigpunkten hos alla signalerna var något sämre till följd av en försämrad brusfiltrering. 

Det tredje filtret med gränsfrekvensen 0.05 Hz (se Fig. 14) gav nästan ingen förskjutning och 

amplitudminskning av signalerna alls men filtrerade så pass dåligt att en gemensam stigpunkt ej kunde 

erhållas. Till följd av detta beslutades att filtret med gränsfrekvensen 0.05 Hz inte skulle användas. 

Båda filtrena med gränsfrekvenserna 0.007 Hz och 0.0184 Hz kom att användas för att få en större 

överblick över hur amplitudförändring och förskjutning till följd av filtrering av signalerna påverkade 

slutresultatet. 



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

14 

 

Fig. 12. Figuren till vänster visar en ofiltrerad (magenta) och filtrerad (blå) noradrenalinsignal med filtret med 

gränsfrekvensen 0.007 Hz. Figuren till höger visar adrenalin-noradrenalin signalerna filtrerade med samma 

filter som i den vänstra figuren. 

 

 

Fig. 13 Figuren till vänster visar en ofiltrerad (magenta) och filtrerad (blå) noradrenalinsignal med filtret med 

gränsfrekvensen 0.0184 Hz. Figuren till höger visar adrenalin-noradrenalin signalerna filtrerade med samma 

filter som i den vänstra figuren. 
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Fig. 14. Figuren till vänster visar en ofiltrerad (magenta) och filtrerad (blå) noradrenalinsignal med filtret med 

gränsfrekvensen 0.05 Hz. Figuren till höger visar adrenalin-noradrenalin signalerna filtrerade med samma filter 

som i den vänstra figuren. 

 

 

Fig. 15. Erhållna filtrerade signaler för outspätt adrenalin (till vänster) och outspätt noradrenalin (till höger). 

Kurvorna har samma utgångspunkt och längd. 
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Fig. 16. Erhållna filtrerade signaler för blandning av adrenalin och noradrenalin med proportionerna 1:1 (övre 

figur till vänster), 1:2 (övre figur till höger), 2:1 (nedre figur). Kurvorna har samma utgångspunkt och längd. 

 

För att se likheter och skillnader för de samplade signalerna normaliserades alla signalerna till höjden 

1 (se Fig. 17). Signalerna som filtrerades med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz har till synes en 

bättre gemensam stigpunkt än signalerna som filtrerades med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz. 

 

 

Fig. 17. Erhållna filtrerade och normaliserade signaler för outspätt noradrenalin med filter med 

gränsfrekvensen 0.007 Hz (till vänster) och med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (till höger). 
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3.3.2 Jämförelse stig/falltid 

Stigtiderna, falltiderna och maxtoppvärdena för alla filtrerade kurvorna togs fram med hjälp av 

MATLAB, där stigtid och maxtoppvärde togs fram med funktionen stepinfo() medan falltiderna togs 

fram med samma funktion efter att kurvornas startpunkter sattes som deras max-värden på y-axeln. 

Resultatet sammanställdes i Microsoft Office Excel 2007. Tabellerna nedan visar resultatet för de 

outspädda adrenalin- och noradrenalinkurvorna som var filtrerade med filtrena med gränsfrekvenserna 

0.007 Hz (se Tabell 1) och 0.0184 Hz (se Tabell 2) samt för blandat adrenalin och noradrenalin med 

proportionerna 1:1, 1:2 och 2:1 som var filtrerade med filtrena med gränsfrekvenserna 0.007 Hz (se 

Tabell 3) och 0.0184 Hz (se Tabell 4). Värdena närmast medelvärdena för respektive tabell är 

markerade med fetstil. 

 

Tabell 1. Stigtid, falltid och maxtoppvärde för de outspädda adrenalin- och noradrenalinkurvorna som var 

filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz. Värdena i fetstil ligger närmast medelvärdet i respektive 

grupp. 

  Adr. 
Stigtid[s] 

Adr. 
Falltid[s] 

Max [V] NA. 
Stigtid[s] 

NA. 
Falltid[s] 

Max [V] 

  62,310 95,690 0,989 63,070 97,420 0,333 

  61,970 95,620 0,890 64,200 97,400 0,288 

  62,620 95,690 1,013 63,100 97,390 0,252 

  61,860 95,600 0,788 64,130 97,420 0,257 

  64,620 93,700 0,892 62,660 97,330 0,256 

  64,150 94,510 0,749 63,950 97,420 0,267 

  63,750 95,130 0,807 63,320 97,370 0,226 

  63,460 95,400 0,736 64,620 97,420 0,259 

  62,230 95,650 0,658 62,990 97,250 0,233 

  63,600 95,540 0,629 63,660 97,350 0,235 

  65,050 93,980 0,650 63,610 97,100 0,191 

  64,230 94,350 0,530 64,860 97,420 0,219 

max 65,050 95,690 1,013 64,860 97,420 0,333 

min 61,860 93,700 0,530 62,660 97,100 0,191 

medel 63,320 95,070 0,778 63,680 97,360 0,251 

 

Tabell 2. Stigtid, falltid och maxtoppvärde för de outspädda adrenalin- och noradrenalinkurvorna som var 

filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz. Värdena i fetstil ligger närmast medelvärdet i respektive 

grupp. 

  Adr. 
Stigtid[s] 

Adr. 
Falltid[s] 

Max [V] NA. 
Stidtid[s] 

NA. 
Falltid[s] 

Max [V] 

  54,740 103,810 1,063 54,800 106,600 0,356 

  54,820 110,470 0,961 56,680 105,360 0,308 

  55,260 105,140 1,088 54,970 101,590 0,269 
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  54,550 104,200 0,848 56,120 107,120 0,273 

  55,530 105,110 0,946 54,360 106,480 0,273 

  55,160 105,430 0,797 58,150 101,780 0,288 

  54,770 105,990 0,858 56,000 107,250 0,242 

  54,630 106,170 0,783 60,690 102,530 0,281 

  54,350 107,420 0,707 55,030 106,890 0,248 

  55,350 106,460 0,671 57,160 107,830 0,253 

  55,540 107,360 0,686 58,650 103,680 0,208 

  54,520 107,470 0,562 62,070 101,840 0,239 

max 55,540 110,470 1,088 62,070 107,830 0,356 

min 54,350 103,810 0,562 54,360 101,590 0,208 

medel 54,940 106,250 0,831 57,060 104,910 0,270 

 

Tabell 3. Stigtid, falltid och maxtoppvärde för kurvorna av blandat adrenalin och noradrenalin med 

proportionerna 1:1, 1:2 och 2:1 som var filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz. Värdena i fetstil 

ligger närmast medelvärdet i respektive grupp. 

  Adr1NA1 
Stigtid[s] 

Adr1NA1 
Falltid[s] 

Max [V] Adr1NA2 
Stigtid[s] 

Adr1NA2 
Falltid[s] 

Max [V] Adr2NA1 
Stigtid[s] 

Adr2NA1 
Falltid[s] 

Max [V] 

  66,560 98,260 0,108 66,030 96,840 0,070 65,710 99,100 0,104 

  63,250 97,500 0,084 63,350 96,130 0,060 63,800 98,920 0,087 

  64,920 97,670 0,079 62,040 95,230 0,051 66,680 99,020 0,069 

  64,760 97,750 0,081 62,950 95,780 0,056 67,360 99,100 0,076 

  64,050 97,390 0,075 62,050 95,230 0,047 64,740 98,080 0,062 

max 66,560 98,260 0,108 66,030 96,840 0,070 67,360 99,100 0,104 

min 63,250 97,390 0,075 62,040 95,230 0,047 63,800 98,080 0,062 

medel 64,710 97,710 0,085 63,280 95,840 0,057 65,660 98,840 0,080 

 

Tabell 4. Stigtid, falltid och maxtoppvärde för kurvorna av blandat adrenalin och noradrenalin med 

proportionerna 1:1, 1:2 och 2:1 och som var filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz. Värdena i 

fetstil ligger närmast medelvärdet i respektive grupp. 

  Adr1NA1 
Stigtid[s] 

Adr1NA1 
Falltid[s] 

Max [V] Adr1NA2 
Stigtid[s] 

Adr1NA2 
Falltid[s] 

Max [V] Adr2NA1 
Stigtid[s] 

Adr2NA1 
Falltid[s] 

Max [V] 

  56,240 111,770 0,112 55,910 106,920 0,073 53,100 113,510 0,106 

  51,920 111,420 0,089 60,910 90,570 0,068 53,800 111,190 0,092 

  53,950 110,460 0,083 51,660 107,300 0,053 56,560 111,540 0,072 

  55,020 107,460 0,085 62,960 93,420 0,065 55,490 109,660 0,078 

  57,150 96,950 0,081 61,850 83,670 0,054 52,440 108,910 0,063 

max 57,150 111,770 0,112 62,960 107,300 0,073 56,560 113,510 0,106 

min 51,920 96,950 0,081 51,660 83,670 0,053 52,440 108,910 0,063 

medel 54,860 107,610 0,090 58,660 96,380 0,063 54,280 110,960 0,082 
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Medelvärdena i tabellerna 1,2,3 och 4 sammanställdes i diagram. Dessa diagram visar, för de olika 

andelarna av adrenalin i lösningen med noradrenalin, resultatet av det linjära förhållandet mellan 

stigtiderna (se Fig. 18) samt falltiderna (se Fig. 19). Stigtiden och falltiden är omvänd proportionellt 

för de utspädda noradrenalinsignalerna och har därför ej tagits med.  

   Det finns en tydlig skillnad i både stigtiderna och falltiderna för adrenalin vid de två olika 

filtreringarna. Dock är det svårt att med denna metod urskilja de båda ämnena från varandra eftersom 

värdena för de olika proportionerna inte skiljer sig mycket åt. 

 

 

Fig. 18. Erhållet diagram för det linjära förhållandet mellan stigtid för olika andelar av adrenalin i lösning med 

noradrenalin vars signaler var filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz (blå kurva) och med filtret 

med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (röd kurva). 
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Fig. 19. Erhållna diagram för det linjära förhållandet mellan falltid för olika andelar av adrenalin i lösning med 

noradrenalin vars signaler var filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz (blå kurva) och med filtret 

med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (röd kurva). 

 

3.3.3 Korrelationsanalys 

Outspätt adrenalin och noradrenalin jämfördes med de tre nämnda proportionerna. Med hjälp av 

korrelationsanalys kunde likheter och olikheter mellan vektorerna observeras. För detta valdes de 

kurvor vars stig- respektive falltid kommer närmast medelvärdet i respektive grupp (se Tabell 1,2,3 

och 4, markerade med fetstil). Korrelationskoefficienterna erhölls med hjälp av MATLAB’s funktion 

corr() (se Tabell 5). 

 

Tabell 5. Korrelationskoefficienter mellan de outspädda lösningarna av adrenalin och noradrenalin och de olika 

proportionerna av adrenalin och noradrenalin. 

 Adr1NA1 Adr1NA2 Adr2NA1 

Adr (Fc = 0.007) 0,950 0,874 0,969 

NA (Fc = 0.007) 0,996 0,961 1,000 

Adr (Fc = 0.0184) 0,958 0,510 0,936 

NA (Fc = 0.0184) 0,954 0,526 0,931 

 

Fig. 20 visar det linjära sambandet mellan korrelationskoefficienterna och andelarna adrenalin och 

noradrenalin i de aktuella blandningarna. Diagrammen visar att sambandet sjunker för noradrenalin 

vid ökad koncentration. Detta fenomen sker vid båda filtreringarna.  
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Figur 20. Erhållna diagram för det linjära sambandet mellan korrelationskoefficienter och andel adrenalin samt 

noradrenalin vars signaler var filtrerade med filtret med gränsfrekvensen 0.007 Hz (till vänster) och med filtret 

med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (till höger), taget ur Tabell 5. 

 

För att se hur signalerna för de olika koncentrationerna av ämnena samvarierar med varandra gjordes 

en korskorrelation i MATLAB mellan de outspädda ämnenas och utspädningarnas signaler. 

Korskorrelationen jämfördes grafiskt mellan de två olika filtreringarna med gränsfrekvenserna 0.007 

Hz (se Fig. 21) och 0.0184 Hz (se Fig. 22) av signalerna. Resultatet av korskorrelationen visar att 

signalerna har väldigt stora likheter mellan varandra vilket gör det svårt att skilja signalerna ifrån 

varandra. 

   Fig. 23 visar korskorrelationen mellan de korskorrelerade signalerna i Fig. 21 och 22. Denna 

korskorrelation visar en liten skillnad mellan de två filtreringarna vilket tyder på att valet av 

gränsfrekvens har endast en mindre påverkan på slutresultatet.  

 

 

Fig. 21. Figuren till vänster visar erhållna normaliserade och filtrerade signaler med filtret med 

gränsfrekvensen 0.007 Hz för både adrenalin (blå) och en blandning av adrenalin samt nordrenalin med 

proportionerna 1:1 (grön). Figuren till höger visar korskorrelationen mellan signalerna i figuren till vänster. 
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Fig. 22. Figuren till vänster visar erhållna normaliserade och filtrerade signaler med filtret med 

gränsfrekvensen 0.0184 Hz för både adrenalin (blå) och en blandning av adrenalin samt noradrenalin med 

proportionerna 1:1 (grön). Figuren till höger visar korskorrelationen mellan signalerna i figuren till vänster. 

 

 

Fig. 23.Figuren till vänster visar erhållna icke-normaliserade korskorrelation mellan de filtrerade signalerna 

för både adrenalin och blandningen av adrenalin samt noradrenalin med proportionerna 1:1 med filtret med 

gränsfrekvensen 0.007 Hz (blå) och med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz (magenta). Figuren till höger 

visar normaliserad korskorrelationen mellan signalerna i figuren till vänster. 
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4 Diskussion 

Syftet med det här arbetet var att hitta unika signalbeteenden för olika testämnen. Metoden för 

undersökning av utsignaler var begränsad till substanserna adrenalin och noradrenalin. Utsignalerna 

som erhölls under studien var inte stabila och gav olika resultat för samma koncentration och 

arbetsspänning vilket kan ha påverkat resultatet av arbetet. I Tabell 1 och 2 framkommer tydligt att 

signalerna dessutom sjunker med tiden under samma testtillfälle. Orsaken till detta är möjligtvis en 

ostabil arbetspotential för arbetselektroden i den elektrokemiska cellen EC4000. Detta kan mest 

sannolikt lösas med hjälp av en känd referenskontroll för de analyserade ämnena vid arbete med den 

amperometriska detektorn EC3000.  

 

De erhållna signalerna filtrerades med två olika filter för att se hur mycket resultatet påverkas av båda 

filtreringarna. Detta visade att stigtiden minskade med ca 10 % och falltiden ökade med ca 10 % med 

filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz för nästan alla samlade data i jämförelse med det andra filtret 

med gränsfrekvensen 0.007 Hz. 

 

Trots ostabiliteten observerades en tydlig skillnad för toppspänningarna mellan de två outspädda 

ämnena (se Tabell 1och 2). Den uppmätta stigtiden mellan dessa skiljer sig inte så mycket, men det 

finns en liten skillnad i falltiden. För de olika proportionerna av de två ämnena (se Tabell 3 och 4 samt 

Fig. 18 och 19) observerades att stigtiden och falltiden ökar linjärt för ökad adrenalinkoncentration 

men minskar linjärt för ökad andel av noradrenalin efter filtrering med filtret med gränsfrekvensen 

0.007 Hz. Vid filtrering med filtret med gränsfrekvensen 0.0184 Hz för adrenalin så minskade istället 

stigtiden linjärt för ökad koncentration adrenalin. Maxvärdena av spänningarna för de olika 

proportionerna skiljer sig inte så mycket vilket gör det svårt att skilja de olika blandningarna åt. 

   Vid korrelationsundersökningen minskade sambandet mellan de outspädda ämnena och de olika 

blandningarna vid ökad noradrenalinskoncentration (se Tabell 5 och Fig. 20) som motsäger den 

teoretiska logiken att sambandet borde öka vid koncentrationsökning som i fallet med adrenalin. För 

ett bättre resultat måste man utföra noggrannare studier med en stabilare utrustning på ämnen med 

samma koncentration samt göra tester med flera olika proportioner av adrenalin och noradrenalin. 

Även val av filter kan påverka slutresultatet.  
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5 Slutsats 

Det erhållna resultatet visade att med den elektrokemiska detektionsmetoden som beskrevs i denna 

rapport inte ger tillräckligt med information för att skärskilja adrenalin och noradrenalin i en lösning 

av dessa ämnen. Tester av flera blandningar med olika proportioner adrenalin och noradrenalin samt 

användning av en stabilare utrustning bör göras för att få ett bättre resultat. 
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Appendix A. MATLAB kod 

 

function a = KvLngd1(x) 
% Funktionen filtrerar och klipper en kurva vid stigningen och  
% klipper av vid 9000 på x-axel. 
% Sedan justeras startpunkten vid nollan 

  
y=x(:,1); 
x1 = filter(Filter1,y); 

  
a1ny = []; 
for z = 1:1:length(x1) 
    if x1(z+1) - x1(z) < 0.000007 
        a1ny = [a1ny;0]; 
    end 
    if x1(z+1) - x1(z) > 0.000007 
       break 
    end 
end 
start = length(a1ny) +1; 
stop = 9000; 
start1 = start-200; 
B = length(x1); 
stop1 = B; 
a = x1(start1: stop); 

  
[xmin, idx] = min(a); 
a = a-min(a); 

 

%*****************************************************% 

%  Signaler uppladdade till MATLAB  
s1=load ('Adr2NA1(1).txt'); 
s2=load ('Adr2NA1(2).txt'); 
s3=load ('Adr2NA1(3).txt'); 
s4=load ('Adr2NA1(4).txt'); 
s5=load ('Adr2NA1(5).txt'); 
Ts = 0.04; 
Fs = 1/Ts; 

 
% Signaler bearbetas med funktionen ”KvLngd1” 
as1 = KvLngd1(s1); 
as2 = KvLngd1(s2); 
as3 = KvLngd1(s3); 
as4 = KvLngd1(s4); 
as5 = KvLngd1(s5); 

 
% Signalernas längd undersöks 
B1=length(as1); 
B2=length(as2); 
B3=length(as3); 
B4=length(as4); 
B5=length(as5); 
vk = [B1,B2,B3,B4,B5]; 
C = min(vk); 
start = 50; % Kurvan startar på nummer 50 i vektorn 
stop = C; % Kurvan klipps av vid minsta vektorlängden  
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% Signaler klipps till samma längd 
a1k=as1(start:stop); 
a2k=as2(start:stop); 
a3k=as3(start:stop); 
a4k=as4(start:stop); 
a5k=as5(start:stop); 
t = (1:length(a1k))/(Fs); % Signalernas tidsvektor tas fram 

 

% Signalernas stigtid och maxvärde tas fram med stepinfo() 
stid_aak1 = stepinfo(a1k,t, max(a1k)); 
stid_aak2 = stepinfo(a2k,t, max(a2k)); 
stid_aak3 = stepinfo(a3k,t, max(a3k)); 
stid_aak4 = stepinfo(a4k,t, max(a4k)); 
stid_aak5 = stepinfo(a5k,t, max(a5k)); 

 
% Signalerna klipps vid maxvärdena för att ta fram signalernas falltid med  

% stepinfo() 
[a2min, idx] = max(a5k); 
P=length(a5k); 
g1 = idx; 
start = g1; 
stop = P; 
af=a1k(start:stop); 
tf = (1:length(af))/(Fs); 
S = stepinfo(af,tf, min(af)); 

 
% Signaler normaliserades till höjden 1 
akn1 = (a1k./(max(a1k))); 
akn2 = (a2k./(max(a2k))); 
akn3 = (a3k./(max(a3k))); 
akn4 = (a4k./(max(a4k))); 
akn5 = (a5k./(max(a5k))); 
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Appendix B. Lathund NI SignalExpress 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

B2 

1. Starta programmet 

2. Skapa ett nytt SignalExpress projekt genom  

att välja ”Empty SignalExpress Project” 
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3. Klicka på  för att välja typ av signal som ska 

framställas och bearbetas. 

 

4. Välj typ av signal från listan som kommer upp (se 

exemplet nedan). 
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5. När du har valt en signal från listan kommer ett fönster 

fram som möjliggör val av aktuell kanal. 

 

6. I ”Step Setup” fönstret konfigureras signalen för bl.a. antal 

sampel respektive sampelfrekvens, som ska avläsas. 
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7. Starta samling genom att klicka på knappen. 

För att följa signalen, klicka på fliken  

 

Högerklicka på ”Voltage”  och dra till 

graf fönstret. Signalen med samplingsinställt intervall i 

”Setup” fönstret kommer att visas i ”Data View”. 
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8. Gör en logg-fil för signalen genom att trycka på . 

Bocka för signalen i ”Logging Signals Selection” som 

dyker upp. Tryck . 

 

 

9. En logg-fil skapas i det nedre vänstra hörnet. 

 

 

10. Högerklicka på ”Voltage” under ”Logs” och tryck sedan 

på ”Show value” för att följa signalen under pågående 

insamling. 
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11. För att avsluta logging/insamling av signalerna, tryck på 

. För att spara samlad data som ASCII - fil, 

högerklicka på ”Voltage” under ”Logs” och välj ”Convert 

to Text”. För att exportera till Excel, välj ”Export to 

Microsoft Excel”. 
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12. Importera sparade TDMS log filer genom att välja 

a. File  

b. Import  

c. Logged Signals from TDMS Files... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatiana Khudur MÄTSYSTEM FÖR ELEKTROLYS 

 

B9 

13. En logg-fil kommer upp i det nedre vänstra hörnet. 

Signalen kan spelas upp och analyseras i ”Playback work 

area”. Klicka på importerad signal under ”Playback”. 

 

14. Importerade log fil i ”Playback work area”. 
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