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Sammanfattning 

Företaget Somedic Senselab AB erbjöd möjligheten att som examensarbete 
vidareutveckla deras produkt Algometer, ett instrument för att mäta smärttrösklar hos 
individer med fibromyalgi eller andra sjukdomar vilka kan ge en förändrad uppfattning 
av smärta. Smärttröskeln definieras där som det tryck vid vilket ett på huden applicerat 
långsamt ökande tryck övergår från att upplevas enbart som ett tryck till att även ge en 
smärtupplevelse.  

Syftet med arbetet är att utveckla såväl hård- som mjukvara för anslutning av en 
tryckgivare till enkortsdatorn Raspberry Pi. Raspberry Pi är kopplad till touchskärm för 
användargränssnitt, datainmatning och datavisualisering, samt hanterar algoritmer för 
återkoppling och dokumenterar mätresultat. För att ge Raspberry Pi en mätbar elektrisk 
signal, använder sig kraftgivaren av 4 stycken töjningsgivare i en bryggkoppling. Trycket 
som kraftgivaren utsätts för är proportionell till resistansförändring i töjningsgivare som 
är klistrade på fyra olika punkter på kraftgivaren. Trycket mäts som en kraft, men är 
kalibrerat i tryck på en yta om en kvadratcentimeter, normalt inom området 100 kPa till 
2000 kPa. Denna rapport redogör för mätning av mekaniska storheter, hur man går 
tillväga, vilka kopplingar som är viktiga för noggrant mätresultat samt en del av 
programmeringskoden för mätinstrumentet och användargränssnitt.
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Summary 

Somedic Senselab AB firm offered the opportunity to develop their product Algometer, a 
measuring instrument to measure pain thresholds, an Instrument for measuring pain 
thresholds in individuals with fibromyalgia or other diseases that can give a changed 
perception of pain. The pain threshold is defined there as the pressure at which a slowly 
increasing pressure applied to the skin transitions from being experienced only as a 
pressure to also give a pain experience.   

The aim of the thesis is to develop both hardware and software for connection of a 
pressure transducer to the single board computer Raspberry Pi. The Raspberry Pi is 
connected to a touchscreen for user interface, data entry and data visualization, manages 
feedback algorithms and as well as documents measurement results. The force transducer 
uses 4 strain gauges connected in Wheatstone bridge configuration to achieve an 
electrical signal for Raspberry Pi to measure. The force transducer measures the pressure 
as a pressure proportional to the resistance change in the strain gauges that are glued to 
four different points on the transducer. The pressure is measured as a force but is 
calibrated in pressure on a square centimeter area, usually within the range of 100 kPa to 
2000 kPa. The thesis also focuses on how to measure mechanical quantities, which 
connections are important for accurate measurement results and moreover a part of the 
programming code for the measuring instrument and the user interface.     
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Abstrakt 

Arbetet är baserat på utveckling av mätinstrumentet Algometer som används för att mäta 
smärttrösklar hos individer. Mätinstrumentet är baserat på enkortsdatorn Raspberry Pi 
och en kraftgivare som mäter tillämpad tryck. Raspberry Pi hanterar algoritmer för 
återkoppling, mätresultatdokumentation samt användargränssnitt. Kraftgivarens 
konstruktion består av trådtöjningsgivare som är proportionell till den applicerade trycket. 
Arbetet framlägger konstruktion, rekommenderade kopplingar för att mäta storheter, samt 
en del av programmeringskoden för mätinstrument och användargränssnitt.  

Den slutgiltiga produkten är ett mätinstrument som har användargränssnitt på en 7 tum 
touchskärm där alla mätresultat och andra funktioner kan åstadkommas. 

Nyckelord: Mätinstrument, Smärttrösklar, Instrumentförstärkare, Kraftgivare, 
Användargränssnitt, Raspberry Pi, Wheatstone-brygga. 
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Förord 

Jag börjar med att säga att arbetet gav mig mycket bättre uppfattning av hur brett 
elektroteknik är och vad som kan åstadkommas med kombination av andra område som 
medicinteknik. Genom arbetet lärde jag mig hur man kan mäta olika storheter och vilka 
punkter som är viktiga att tänka på när man bygger ett mätinstrument. 

Jag vill tacka min handledare Bo Johansson för all hjälp och vägledning. Han var den 
personen som stöttade mig då jag inte kom någonvart. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Studien är baserad på en vidareutveckling av ett befintligt medicin-tekniskt instrument 
hos företaget Somedic Senselab AB.  
Instrumentet skall utvecklas så att det är möjligt att bestämma och dokumentera 
smärttrösklar hos individer med ökad respektive minskad smärtkänslighet. Individer som 
har sjukdomen Fibromyalgi upplever ökad smärtkänslighet, kronisk smärta, 
karakteriserad av allmän smärta, ömhet, sömnbesvär och tydlig utmattning (Kosek, 1996, 
abstract). Det förekommer även ökad respektive minskad smärtkänslighet som kallas för 
hyperalgesi respektive hypoalgesi. Hypo- respektive Hyperalgesi kan uppstå t.ex. genom 
en nervskada vilket kan ge båda ökad och minskad smärtkänslighet. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utveckla ett fungerade medicinisk-tekniskt-instrument som 
används för bestämning och dokumentation av smärttrösklar vid mekaniskt tryck. 
Mätningar skall utföras med hjälp av en kraftgivare inom tryckområdet 100 kPa till 2000 
kPa, dvs mellan 10 N till 200 N över en area på en kvadratcentimeter. Kraftgivaren skall 
även integreras i ett handhållet verktyg. I konstruktionen ingår även ett optiskt 
återkopplings-element, vilket ger användaren information om att avgivet tryck är det 
korrekta. Mätresultat skall presenteras på en skärm som drivs av Raspberry Pi 
enkortsdator, mätresultaten skall lagras i en databas. 

Målen kan punktvis sammanfattas som följande: 

• Konstruktion av Kraftgivare 
• Mätningar av kraftgivarens egenskaper, känslighet, linjäritet, stabilitet 
• Konstruktion av mätinstrumentet – Förstärkning, referens, återkoppling och 

mätdatainsamling  
• Presentera mätresultat i realtid på Raspberry Pi  
• Lagring av mätresultat i databas 

1.3. Avgränsningar 

Fibromyalgia innefattar ökad smärtkänslighet i kroppen. Lundberg (1992, 12) redovisar 
olika metoder för att mäta smärtkänslighet t.ex. – Termisk stimulans, Tryck stimulans. 
Den metod vilken här har valts är Tryck stimulans, mekaniskt tryck.  

Mätningar kommer endast göras på en kraftgivare konstruerad av Somedic Senselab. 
Som utgångspunkt för kraftgivaren används en ”ringgivare” utvecklad av Somedic 
Senselab. Det är en ny och tidigare inte provad version, framställd med 3D-teknik i stål.    
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2. Teori 

Här redovisas relevant information för kraftgivaren, mätinstrumentet och enkortsdator 
Raspberry pi.  

2.1. Trådtöjningsgivare 

Här går man igenom vad en trådtöjningsgivare är samt vilka funktioner och uppbyggande 
den har.  

2.1.1. Hur funkar det? 

När ett föremål blir utsatt för mekanisk påverkan, dvs när något pressar mot föremålet, så 
deformeras det. Hur mycket ett föremål blir deformerat vid mekanisk påverkan kallas på 
engelska Strain. Strain (sv. töjning) är förhållandet mellan den påverkade längden, hur 
mycket det töjs, och den tidigare opåverkade längden (National Instruments, 2016), se 
figur 2.1.1. 

  
Figur 2.1.1. Strain är förhållandet mellan förändring i längden och den opåverkade 
längden (National Instruments, 2016).  

Töjningen i ett material uttrycks som ett relativtal 𝜀 = ∆$
$

.  

Det finns fyra olika deformationer vid mekaniska påverkan; axial, böjning, vridning och 
skjuvning. De allra vanligaste är axial och böjning deformation. Axial töjning mäter hur 
mycket föremålet töjer sig eller trycks ihop när den blir påverkad av en horisontell kraft. 
Böjningstöjning mäter hur mycket det töjs på ena sidan av föremålet när den blir 
påverkad av vertikal kraft (se figur 2.1.2).

   
Figur 2.1.2. Axial Strain mäter hur mycket föremålet töjs. Böjning Strain mäter hur 
mycket föremålet töjs på ena sidan (National Instruments, 2016).  
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Trådtöjningsgivare bygger på principen att givaren antingen töjs eller sammanpressas vid 
mekanisk påverkan.  

2.1.2. Resistiva Trådtöjningsgivare  

Trådtöjningsgivare (eng. ”Strain Gauge”) är givare som vid mekanisk påverkan idealt 
deformeras reversibelt. Trådtöjningsgivare är ett exempel på en passiv omvandlare, som 
konvertera mekanisk påkänning till förändring i elektriskt motstånd (Cooper, 1970, 
s.408). Trådtöjningsgivarens elektriska motstånd varierar beroende på hur mycket den 
töjs, dvs hur mycket kraft den blir påverkad av. De allra vanligaste givarna är uppbyggda 
av en tunn metalltråd monterat som ett gallermönster mellan två tunna plastfolier 
(Carrier). I senare konstruktioner är tråden en etsad folie, laminerad på folien, likt ett 
tryckt kretskort. Galler mönstret ökar känsligheten i givaren vid parallell påkänning. I 
ändarna på tråden sitter anslutningsbleck som kopplas till andra givare eller en 
förstärkare. Vidare klistras givaren på ett föremål (testspecimen) som vid deformation 
kommer ge elektriskt motstånd förändring i givaren.  

    
Figur 2.1.3. Givaren fast på ett föremål. Elektriska motståndet i givaren ändras när 
föremålet upplever mekanisk påkänning (National Instruments, 2016). 

Elektriska motståndet i en ledare bestäms framförallt av resistivitet i ledaren som 
betecknas med den grekiska bokstaven 𝜌. Sambandet mellan Elektriska motstånd och 
resistivitet ges av (Wikipedia, 2017);  

𝑅 = 𝜌 × $
(
          (2.0) 

𝜌 = Materialets resistivitet 

L = Materialets längd 

A = Tvärsnitt arean på ledaren  

Töjning på ledaren leder till ökad längd ∆L	i längden (se figur 2.1.3), i samband med den 
opåverkade längden 𝐿* och samtidigt en minskning i dess area. Det gör följande 
elektriska motstånd i ledaren: 
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𝑅 = 𝜌 × $
(
= 𝜌 × $+,∆$

-(/0∆/)2
       (2.1) 

Täljaren ökar samtidigt som nämnaren minskar vilket ger ett större resistansvärde (ekv. 
2.1). Vid kompression minskar längden på ledaren och arean ökar – vilket ger följande 
elektriska motstånd i ledaren: 

 𝑅 = 𝜌 × $
(
= 𝜌 × $+0∆$

-(/,∆/)2
       (2.2) 

När täljaren minskar samtidigt som nämnaren ökar, resulterar det i ett mindre 
resistansvärde (ekv. 2.2).  

På liknande sätt har Cooper (1970) matematiskt redovisat hur mycket elektriska 
motståndet i ledaren ökar vid töjning respektive minskar vid kompression. Wikipedia 
(2018) demonstrerar med hjälp av bilder hur töjning leder till mindre area i ledaren och 
hur kompression leder till större area i ledaren. Det är rekommenderat att läsaren tittar på 
Wikipedias figur för att få bättre förståelse.    

Deformationen i givaren, som orsakar förändringen i elektriska motståndet ∆𝑅, är hur 
man mäter storheten av den mekaniska påverkan. Förändringen i motståndet ∆𝑅 mäts 
med hjälp av Wheatstone brygga (Cooper, 1970, s.409).  

Karaktäristiken av en trådtöjningsgivare beskrivs av känsligheten (S för eng. sensitivity), 
även kallad för Gauge Faktor. Gauge Faktor är förhållandet mellan förändringen i 
elektriska motståndet och förändringen i längden uttryckt enligt formel 2.3 

Gauge Faktor =  
∆4/4
∆$/$

= ∆4/4
6

       (2.3) 

 R = Gauge metalltrådresistans  
∆R = Förändring i Gauge metalltrådresistans 
L = längden av Gauge metalltråd vid ingen påverkan 
∆𝐿 = Förändring av Gauge metalltråd längd 

Dem allra vanligaste trådtöjningsgivare har Gauge faktor (GF), känslighetfaktor, på 2 
(Cooper, 1970, s.410). 

Töjning mätningar i praktiken brukar sällan vara högre än några millistrain (𝜀 = ∆$
$
=

1009 ). Det innebär att man vill vara noggrann med mätningar av värden, då det är små 
förändringar i motstånd värdet (National Instruments, 2016). T.ex. anta att vi har ett 
föremål som upplever Strain på 𝜀 = 500	 × 	10−6 och med GF på 2 ger oss en förändring i 
det elektriska motståndet på  ∆4

4
= 𝐺𝐹	 × 𝜀 = 2	 × 	500	 ×	10−6 = 0.1%. För en 

trådtöjningsgivare som har 120 ohm motstånd, innebär det en förändring på 0.12 ohm. 

Det vanligaste materialet i metalliska givare är konstantan (Lindahl, Sandqvist, 1996, 
s.93). Fördelen med detta materialet är att känslighetfaktorn S är oberoende av 𝜀. Detta 
innebär att linjäriteten hos givaren är utmärkt (Lindahl, Sandqvist, 1996, s.93).  
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Metalliska givare upplever en viss hysteres, när de belastas allra första gången. Detta 
innebär att givaren kan ge upphov till linjäritetsfel på någon procent. Hysteresen 
försvinner helt när givaren har belastats och avlastas några gånger (Lindahl, Sandqvist, 
1996, s.93). 

För att mäta små förändringar av motståndet i givaren används konceptet av en 
Wheatstone Brygga.  

2.2. Wheatstone-brygga 

 
Figur 2.2.1. Wheatstone-brygga 

Brygg kretsar används vanligtvis för att mäta resistansen, kapacitansen, induktans, 
impedans, frekvens och andra parametrar i en krets (Cooper, 1970, s.155). Det innebär att 
man kan mäta småsignalförändringar i en krets som är följden av små resistans 
förändringar i kretsen. Småsignalerna kan mätas med en Wheatstone-brygga enligt figur 
2.2.1. Wheatstone-brygga kan användas för att mäta väldigt små resistansvärdes 
förändringar, så små som milli-ohm.   

Bryggan är kopplad enligt figur 2.4.1. med fyra motstånd i form av en diamant och en 
voltmeter (G) mellan punkt c och d för att mäta potentialskillnaden. Det sägs att kretsen 
är i balans när potentialskillnaden över (G) är 0 V. Det uppstår när spänningen över R1 är 
lika med spänningen över R3, dvs från c till a och d till a (Cooper, 1970, s.156). Det 
medför att bryggan är i balans när; 

𝐼D𝑅D = 𝐼E𝑅E         (2.4) 

För att spänningen över G skall vara noll måste följande villkor gälla: 

𝐼D = 𝐼9 = 	
FGH

4I,	4J
         (2.5) 

 𝐼E = 𝐼K = 	
FGH

42,	4L
         (2.6) 
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Genom att kombinera ekvation (2.4), (2.5) och (2.6) och skriver om, fås följande 
ekvation; 

4I
4I,	4J

= 42
42,4L

          (2.7) 

Ekvationen (2.7) ger;  

𝑅D𝑅K = 𝑅E𝑅9          (2.8) 

Ekvationen (2.8) är grundläggande ekvationen för balans i bryggan.  

Känslighet för förändring i spänningen över G är viktigt för bryggans noggrannhet. 

För att minska mätningsfel i kretsen ska man tänka på följande punkter:  

• Tillräcklig känslig voltmeter 
• Förstärkare brukar användas för att förstärka spänningen över G vilket leder till 

noggrannare mätbar signal 
• Att effekten i kretsen inte orsakar värmeutveckling i motståndet, vilket kan ge 

annat motståndvärde och oundvikliga felaktiga mätresultat. Strömmen i en givare 
brukar vara i storleksordningen 20–60 mA.  För att undvika mätfel bör man räkna 
på den maximala tillåtna effektförlusten i kretsen (𝐼E𝑅) i förväg. Det är 
betydelsefullt när man ska mäta små resistansändringar i kretsen, då måste 
strömmen begränsas. 

 
2.2.1. Wheatstone-brygga för trådtöjningsgivare  

Som tidigare nämnt kan Wheatstone-brygga användas för att mäta en liten 
resistansförändring i kretsen. Trådtöjningsgivarens motstånd ändras när den upplever 
mekanisk påkänning, töjs eller hoppressas, vilket resulterar i förändring i motståndet. 
Förändringen i motståndet är endast några milli-ohm, och för att åstadkomma noggrant 
mätvärde används Wheatstone-bryggan (Electronicshub, 2015). 

Utgå från att byta ut R4 i figur 2.2.1. med en trådtöjningsgivare och att resten av 
motstånden uppfyller villkoren för att kretsen ska vara i balans (ekv. 2.6). När det inte 
finns en kraft som påverkar givaren är kretsen i balans, G visar 0 V.  

När givaren får en mekanisk påkänning som leder till töjning eller sammanpressning i 
givaren, kan motståndet i givaren öka eller minska (Electronicshub, 2015). Det skapar en 
obalans i bryggan – Vilket innebär att G i sin tur visar spänningsdifferential som 
motsvarar trycket som uppstår. Sammantaget innebär det att den spänningsdifferentialen 
är beroende på hur mycket tryckgivaren belastas (ElectronicsHub, 2015). 
Spänningsdifferential från bryggan är uttryckt i millivolt per volt på ingången (Vin) 
(Omega, 2018).  
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𝑉N = 𝑉GH O
4L

4L,4J
− 42

4I,42
P        (2.9) 

Antal givare som kopplas till bryggan är beroende på applikation. Det är rekommenderat 
att koppla fyra givare, dels för töjning och dels för kompression. I den konfigurationen 
kompenseras temperaturförändringar i givaren (Omega, 2018).  

Med fyra element i Wheatstone-bryggakonfiguration, kopplas två givare i varje gren. En 
gren för töjning och andra för sammanpressning. För att föreställa oss hur det kan kopplas 
byts R1 och R4 mot trådtöjningsgivare som töjs vid tryck respektive R2 och R3 mot 
trådtöjningsgivare som komprimeras. Närliggande trådtöjningsgivaren R1 och R3, ger 
upphov till obalans i bryggan som är proportionell till skillnaden i trycket. Motsatta 
trådtöjningsgivare R2 och R4, ger upphov till samma obalans i bryggan, som är 
proportionell till skillnaden i trycket, men med omvänt tecken (Omega, 2018). Det 
innebär att uppmätt spänningsdifferential i bryggan är fyra gånger större än vid mätning 
med ett givarelement kopplad. Utöver att konfigurationen kompenserar 
temperaturförändring i givaren, ger detta noggrannare mätvärde.     

2.3. Applikationer för trådtöjningsgivare 

Trådtöjningsgivare används för att mäta storleken av storheten som inverkar på givaren. 

2.3.1. Mätprinciperna 

Tryck definieras som kraften per areaenhet som verkar i varje punkt inuti i gaser, vätskor 
och på fasta kroppars ytor (Wikipedia, 2018). Tryck kan definieras som 

𝜌 = 	 Q
(
           (2.10) 

där 𝜌 är trycket, F är kraften och A är tvärsnittarean. SI-enheten för tryck är pascal (1 Pa 
= 1 newton per kvadratmeter, 𝑁 𝑚ET ).  

Då kravspecifikationer för algometerns arbetsområde är inom kvadratcentimeter, 
definieras tryck (Pascal) som 

𝜌 = Q
U2 =

Q
D*VLWU2 à 10	𝑘𝑃𝑎WU = 	 Q	([)

(	(WU2)
     (2.11) 

Definitionen innebär att en kraft fördelad över en liten area ger mycket större tryck än om 
samma kraft fördelas över en större area.  

Den större delen av elektriska mätgivare för kraftstorheter utnyttjas av sambandet att ett 
föremål som undergår kraft, utsätts för små dimensionsförändringar, vilka kan mätas med 
givare av de typer som används för längdstorheter, främst töjningsgivare (Lindahl, 
Sandqvist, 1996, s.140). 

Kraftstorheter kommer i olika former, dvs i fasta kroppar och i gaser. I fasta kroppar är 
det den mekaniska spänningen som spelar roll. En kraft kan vara uttänjande eller ha en 
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sammanpressad effekt på det föremål den verkar på. Det är oftast ”drag” -kraft respektive 
”tryck”-kraft (Lindahl, Sandqvist, 1996, s.140). 

Ett exempel är att tänka sig en metallstav som utsätts för en dragkraft F i sin 
längdriktning vilket resulterar i att påkänningen blir jämnt fördelad över stavens hela 
tvärsnitt A. Staven töjs. 

2.3.2. Kraftgivare av töjningstyp  

Kraftgivare förekommer i tre grundformer, balk-, ring- och stavgivare. Deras 
grunduppbyggnad demonstreras i figuren nedan.

 
Figur 2.3.1. Visar kraftgivarformen, tagen från Sandqvist, Lindahl s.143. 

Ringgivare har användningsområde som sträcker sig från storleksordningen 10 N och upp 
till storleksordningen 10\ N. Om F är en dragkraft, utsätts töjningsgivarna i mitten för 
negativ töjning och de två andra för positiv. Vid tryckkraft blir det tvärtom, 
töjningsgivaren i mitten får positiv töjning och resterande får negativ töjning (Lindahl, 
Sandqvist, 1996, s.143). Se figuren nedan.   

 
Figur 2.3.2. Ringgivarens form i vila och deformation när tryckkraft är applicerad. 
Notera hur respektive töjningsgivare töjs. 

För prima mätnoggrannhet från kraftgivare med töjningsavkänning används 4 
töjningsgivare. Hälften av dessa är kopplade så att de utsätts för positiv töjning och resten 
för negativ töjning, vid given kraftriktning. De kopplas i bryggan så att 
resistansändringarna i samtliga kommer att påverka obalansspänningen i samma riktning 
(Lindahl, Sandqvist, 1996, s.145). 
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2.4. Förstärkarkoppling 

2.4.1. OP-förstärkare 

OP-förstärkaren, operationsförstärkare, är analog elektronikens mest allomfattande 
byggsten. Med några resistor och OP-förstärkare kan man bygga önskad 
signalförstärkning, vars signalförstärkningen bestäms endast av kvoten mellan de 
ingående resistansvärdena (Lindahl, Sandqvist, 1996, s.17).  

 
Figur 2.4.1. Icke inverterare OP-förstärkare  

𝐴^ =
_`a
_bc

= 42,4I
42

        (2.12) 

Den ideala operationsförstärkaren är en differentialförstärkare med oändlig förstärkning, 
oändlig inresistans och utresistansen noll. Den höga inresistansen medför att det inte går 
någon ström på ingången och den låga utresistansen bidrar till att utspänningen inte 
sjunker även om förstärkaren belastas (Molin, 2009, s.46). Operationsförstärkare kan 
användas i flera olika kretsar som utför bl.a. matematiska operationer på elektriska 
signaler, t.ex. addition, derivering, integrering och beloppsbildning (dvs signallikriktning) 
(Lindahl, Sandqvist, 1996, s.18). 

2.4.2. Instrumentförstärkare  

Inom mätgivartekniken är det mycket vanligt att förstärka önskade små 
skillnadsspänningar som är överlagrade stora oönskade gemensamma spänningar. Detta 
används t.ex. när man önskar att förstärka obalansspänningen från en mätbrygga 
(wheatstonebrygga) (Lindahl, Sandqvist, 1996, s.19).  

Vid differentiella mätningar används en speciell förstärkarkoppling med tre OP-
förstärkare som kallas för instrumentförstärkare. Den typen av koppling som visas i 
figuren nedan har som fördelar hög inresistans och mycket god CMRR. Förstärkningen 
kan varieras genom att endast variera R1 (Lindahl, Sandqvist, 1996, s.19).  

OP-FÖRSTÄRKARE Hamza    |   April 28, 2018

Operational 
Amplifier

R2 

R1

Uin Uut
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Figur 2.4.2. Instrumentförstärkare 

De två operationsförstärkare i ingångsteget resulterar i hög inresistans (idealt sett oändlig) 
i instrumentförstärkaren. Likspänningar (common mode) undertrycks samtidigt som när 
strömmen I blir noll, när U1 = U2. Detta leder till att spänningen över R2-R1-R2, som är 
inspänningen till differentialsteget på utgången, också blir noll. Förstärkningen för 
common mode inspänningen i första steget blir således lika med ett (Molin, 2009, s.56).   

𝐼 = 	
𝑈E − 𝑈D
𝑅D

 

𝑈9 = 𝑈D − 𝑅D𝐼  
𝑈K = 𝑈E − 𝑅E𝐼 à 𝑈9 − 𝑈K = 𝑈D − 𝑈E − 2𝑅E𝐼 = 𝑈D − 𝑈E − 2𝑅E

_20_I
4I

= (𝑈D −

𝑈E)(1 + 2
42
4I
) 

𝑈fg =
4L
4J
(𝑈9 − 𝑈K) =

4L
4J
(1 + 2 42

4I
)(𝑈D − 𝑈E)       (2.13) 

Den differentiella spänningen kommer däremot att förstärkas i första steget. Enligt 
definitionen är symmetrisk spänning kring noll volt då differentiell inspänning ger U2 = -
U1. För att förstå begreppet bättre delas R1 i två resistorer, R1/2 + R1/2, leder till att 
mittpunkten på R1 av symmetriska skäl få potentialen noll volt. Dessutom kommer den 
undre och övre halvan av första steget att bli lika med den icke inverterande 
grundkopplingen. Förstärkningen från U1 till U3 respektive från U2 till U4 blir lika stor 
och lika med ekvation 2.14 (Molin, 2009, s.57). Att t.ex. förstärka signalen 3 gånger 
måste R2=R1 enligt ekvationen nedan.  

_J
_I
= _L

_2
= 42,4I/E

4I/E
= E42,4I

4I
= 1 + 2 42

4I
    (2.14)   

Eftersom common mode förstärkningen i första steget är 1 så är det praktiskt att lägga 
den största delen av differentialförstärkningen i första steget, vilket leder till man får en 
bra CMRR. Förstärkning ett (1) i andra steget är rekommenderad och fastställs genom 

OP-FÖRSTÄRKARE Hamza    |   April 29, 2018
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R3=R4. Val av resistor i andra steget är inte kritisk då största delen av förstärkningen 
ligger i första steget (Molin, 2009, s.57).  

2.5. Enkortsdator och flödesschema 

2.5.1. Raspberry Pi 

Raspberry pi är enkortsdator som körs på Linux. GNU/Linux är ett operativsystem som är 
består av fri programvara. Linux består i största delen av central programvaran från 
GNU-projektet, kärnan Linux samt annan programvara från flera tusentals andra projekt. 
Linux är ett bra exempel på hur långt fri programvara och öppen källkod har kommit 
(Wikipedia Linux, 2018). Raspberry pi har utifrån Linux principen skapat eget 
operativsystem Raspbian (Raspberry, 2018). 

2.5.2. Flödesschema  

Algoritmen för mätinstrumentet kan utföras genom funktioner som uppfyller ett krav eller 
väntar på att ett krav har uppfyllts. 

 
Figur 2.5.1. Flödesschema på hela algoritmen.  
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Flödesschemat i figur 2.5.1 visar i vilken ordning programmet utförs. Programmet börjar 
med att kontrollera huruvida grafapplikationen (pyqtgraph) visas, det måste förekomma 
en Y- respektive X-axeln som mätvärden kan ritas på. Om kravet är uppfyllt fortsätter 
programmet med att undersöka om tröskelfunktionen är uppfylld, se figur 2.5.3 nedan. I 
detta stadie börjar programmet läsa av givaren och kontrollerar sedan om referenslinjen 
har börjat öka med tiden. Om referenslinjen inte ökar, går programmet tillbaka och startar 
om. Om referenslinjen ökar, börjar programmet lägga till mätvärden från givaren (A-graf) 
på grafen. B-slope är en referensgraf som används för att jämföra med trycket applicerat 
på mätobjektet. Differensen mellan referenslinjen och mätvärden används som 
återkoppling-element för att användaren skall kunna öka/minska trycket till rätt ökande 
tryck, se figur 2.5.2. Det kan förekomma att användaren missar mätobjektet vilket leder 
till avvikande mätvärden, således bestäms mätfelfunktion för att upptäcka sådana mätfel. 
Kravet för samplingshastighet är 10 samples/sekund, därför ska programmet läsa ett 
mätvärde per 100 ms. Efter avläst mätvärdet undersöks kravet om det har gått 30 
sekunder: om ja, får användaren 3 val, däremot om det är nej fortsätter programmet och 
tiden ökar som vanligt. Observera att det är samma tidsreferensen för B-slope som ökar 
med tiden. 

2.5.3. Funktioner 

Återkoppling från Algometer observeras genom LED lampor på 74HCT138. 
Fastställande av vilka LED som ska lysa är beroende på differensen mellan mätvärde och 
den ökande referenslinjen (B-slope). Återkopplingsfunktionen bestäms enligt figur 2.5.2. 

  
Figur 2.5.2. Flödesschema för återkopplingsfunktionen för Algometer. 
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Mätningen ska påbörjas när algometern är applicerad på mätobjektet och inte när den 
ligger stilla, t.ex. på bordet. Det kan bestämmas genom att vid start beräkna medelvärdet 
av x antal avlästa mätvärde och jämföra med en tröskel. Tröskeln är ett bestämt värde. 
Nuvarande mätvärde subtraheras med medelvärdet som ger en differens som kan vara 
större eller mindre än tröskelvärdet. Flödesschema i figur 2.5.3. visar Tröskelfunktionen. 

  
Figur 2.5.3. Flödesschema för tröskelfunktionen, när mätvärden börjar läggas till på 
grafen.  

Flödesschemat för tröskelfunktionen söker i största delen efter ifall kraven är uppfyllt. 
𝑀U och  𝑀G är medelvärde respektive nuvarande mätvärde. Funktionen börjar med att 
läsa in mätvärde från A/D omvandlaren x antal gånger, sedan beräknas medelvärdet och 
sätts in i variabel  𝑀U. Innan programmet jämför variablerna registreras nuvarande 
mätvärde i variabel  𝑀G. Sista steget är att bestämma differensen mellan variablerna. Om 
kravet är uppfylld läggs mätvärden till på grafen. Om kravet inte är uppfyllt sätts 
referenslinjen till 0, starttid som tid och programmet loopar. 

Det kan förekomma att användaren missar mätobjekten under mätningen, vilket ger 
felaktigt mätning. Av den orsaken bestäms en funktion som indikerar mätfel. Funktionen 
kontrollerar ifall ett krav är uppfyllt. 𝑀Uij är variabeln som är Maximum mätvärde, 
variabeln uppdateras varje gång det uppstår ett nytt maximum. 𝑀G är nuvarande 
mätvärde, som tidigare nämnt. 𝑀G uppdaterar 𝑀Uij. Viktigaste kravet är att kontrollera 
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om mätfel har uppstått, som i sin tur har två utfall: om ja, slutar grafen uppdateras med 
nya mätvärde. Om nej, går programmet tillbaka till bestämning av  𝑀Uij. Figuren nedan 
visar flödesschemat för mätfelfunktion. 

 
Figur 2.5.4. Flödesschema för mätfel.  

Kontroll av mätfel kommer i funktion efter 10 sekunder in i mätningen. Detta är för att 
undvika småfel som kan uppstå i början av mätningen. Genom att jämföra om 𝑀Uij/2 är 
större än nuvarande mätvärde  𝑀G kan funktionen upptäcka såvida mätfel har inträffat. 
𝑀Uij är ett maximummätvärde bestämd av nuvarande mätvärde, om 𝑀Uij/2 är större än 
nuvarande mätvärde  𝑀G innebär det att något fel har uppstått under mätningen. Att 
nuvarande värdet har minskat så drastiskt kan det med all sannolikhet betyda att 
användaren har missat mätobjekten eller stördes under mätningen. När grafen slutar rita 
får användaren bestämma ifall hen vill spara grafen, utfallen är att grafen sparas som png 
fil och sedan starta om mätningen, eller direkt starta om mätningen. 
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3. Klinisk användning av Algometer 

Under detta avsnitt redovisas klinisk användning av algometer i en studie.  

3.1. Fibromyalgi mätningar 

Fibromyalgi är en kronisk smärta som har en okänd etiologi och karakteriseras av allmän 
smärta, ömhet och sömnbesvär (Kosek, 1996, s.7). Kosek (1996) har gjort en klinisk 
undersökning på patienter med fibromyalgi (FM). Undersökningen utförs på 31 patienter 
mellan 25–60 år, medelålder på 44,1 år (Kosek, 1996, s.13). 

Undersökningen täcker bl.a. utvärderingar av tryck smärt-, känsel uppfattning- och 
termisk uppfattnings tröskel (Kosek, 1996, s.14). Arbetet är baserat på mekaniskt tryck. 
Därför prioriteras endast utvärdering av smärttröskel vid tryck medan andra exkluderas.     

Undersökningen täcker lokalisering av smärtkänslighet vid tryck hos FM patienter 
(Kosek 1996, 12). Trycksmärta (eng. Pressure pain) utvärderas utifrån smärttrösklar – 
PPTs (Pressure pain thresholds). ”We hypothesized that if pain and tenderness in FM 
were mainly caused by muscle pathology, then PPTs would be preferentially lower over 
muscle tissue.” skriver Kosek (1996, 12). Kosek (1996, 12) menar att FM patienter som 
upplever smärta och ömhet förväntas ha lägre smärttröskel, ökad smärtkänslighet. ”If, on 
the other hand, FM patients have a dysfunction of endogenous pain modulation, a 
general increase in pressure pain sensitivity affecting all tissues would be expected.” 
Kosek (1996, s.12) menar att ifall patienter har inre dysfunktionell smärtskiftning, leder 
det till en allmän ökad smärtkänslighet i hela kroppen. 

Kosek (1996, s.14) använder sig av en tryck apparat för att mäta smärtkänslighet hos 
patienter då kroppen utsätts för tryck. Apparaten är en tryckalgometer tillverkad av 
företaget Somedic Sales AB. Tryckalgometern består av pistolhandgrepp och metallstång 
med tryckkänslighet, som är en trådtöjningsgivare som är stångspetsen, är sedan kopplad 
till en förstärkare, spänningskälla och skärm som visar mätvärden (se bilaga 1). 
Stångspetsen är ett gummi plan yta på 2 mm, istället för metall som kan orsaka 
smärtstimuli pga. vassa kanter. Skärmen visar trycket i kPa och skalan för ökat tryck. 
Skalan gör det möjligt för användaren att försöka bibehålla konstant ökat tryck (10–50 
kPa/s). ”The algometer was demonstrated and the subjects were instructed to push a 
button as soon as the pressure sensation turned into a painful sensation, whereby the 
current pressure value was frozen on the digital display.” Kosek (1996, s.14) beskriver 
hur mätning med algometer utfördes. När patienten börjar känna smärta när trycket ökar 
skall den trycka på knappen som då sparar trycket (i kPa) som visas på skärmen. Direkt 
efter varje mätning användes 100 mm visuell analog skala (VAS), där patienten beskriver 
smärtan som upplevdes från ”ingen smärta” till ”värsta möjliga smärta” på visuell analog 
skala. 
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Trycksmärttröskel (PPT) mätningar utförs över två sidor på kroppen, en ökande 
smärtkänslighet och en minskande smärtkänslighet. Mätningar på smärttröskel 
fastställdes med en algometer. Sidorna mättes i jämn, sekventiell ordning. Fem PPTs 
bestämdes för varje sida. Huden var bedövad med ett allmänt bedövningsmedel för hud 
(EMLA) på ena sidan och en vanlig kontroll kräm (t.ex. Nivea) var applicerad på andra 
sidan. Gick vidare med att fastställa PPTs mätningar när man har tagit bort 
bedövningsmedel och krämen (Kosek 1996, s.16). 

3.1.1. Eva Koseks Resultat 

Tryck smärttrösklar (PPTs) var lägre på underarmens nerv jämfört med smärttrösklar på 
bensidan respektive på ’ren’ muskel sida (t.ex. Biceps). Dessa förhållanden förändrades 
inte efter applicering av bedövningsmedel (EMLA). Smärttrösklar på bensidan och ’ren’ 
muskelsida hade samma PPTs (Kosek 1996, s.19, figur 1). 

 
Figur 3.1.1. Mätresultat på smärttrösklar (PPTs) innan och efter kräm (Kosek 1996, s.20).  

Hudkänslighet för obehaglig värme och strålningar minskade markant vid användning av 
EMLA kräm men PPTs skiljde sig inte från PPTs vid användning av vanlig hudkräm 
skriver Kosek (1996, s.19). Det var ingen skillnad mellan PPTs-värden för innan och 
efter applicering av EMLA kräm, förutom ett lägre PPT-värde på bensidan efter EMLA 
kräm resonerar Kosek (1996, s.19).  

Kosek (1996, s.22) sammanfattar att FM patienter hade lägre PPTs på alla sidor jämfört 
med hälsosamma individer. FM patienter hade dessutom mycket lägre PPT i området där 
patienten upplevde mest smärta jämfört med motsvarande kontralateral sidan, se figur 
3.1.2.   
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Figur 3.1.2. Mätresultat på patienter som upplevde minimal samt maximal smärta under 
mätningar (Kosek 1996, s.22) 

Slutsatsen från undersökningen kopplad till nuvarande arbetet kan summeras till att 
tryckalgometern används för att undersöka smärttröskel hos patienter. Mätningar med 
algometern ger övertygande smärttröskel (PPTs) baserat på hypotesen från (Kosek 1996, 
s.12). Författaren förväntade sig minskad smärttröskel hos FM patienter, vilket hen fick i 
resultat efter mätningar med tryckalgometer. 

    3.2. Hyper- och Hypoalgesia mätningar 

Definition: 

Hyperalgesia – Ett tillstånd av sänkt smärttröskel, alltså ökad smärtkänslighet, som 
uppstår i en skadad vävnad (primär Hyperalgesia), även i oskadade områden (sekundär 
Hyperalgesia).  

Lundberg (1992) utför studieundersökning på smärta och hyperalgesia på mänsklig hud. 
Syftet med arbetet var att genom tidigare forskning sammanställa bättre förståelse om 
smärta och hyperalgesia (Lundberg, 1992, s.7).  

Lundberg (1992, paper 5, s.1) beskriver applicering av irriterande kemikalier vilket är 
senap olja och kapsaicin1. Testen utfördes på 20 hälsosamma vuxna, 9 kvinnor, 11 män, 
ålder 22–52, inklusive författaren som har fått tillåtelse (Lundberg 1992, paper 5, s.4).  

Mekanisk simulering avgränsades till endast hud som är behandlat av kapsaicin och 
senap olja. Paper 5 studien undersöker endast primär hyperalgesia vid mekanisk 
påverkan. Smärttrösklar (PPTs) bestämdes genom användning av en tryckalgometer 
(Somedic AB, Stockholm) med en sond på 1 cm i diametern (Lundberg, 1992, paper 5, 
s.4). Vidare beskriver Lundberg (1992, paper 5, s.4) att man pressade algometern 

                                                             
1 “Kapsaicin är fettlösligt, färglöst, doftlöst och vaxartat ämne. Det är orsaken till den upplevda hettan hos 
växarter i släktet Capsicum (Chillipeppar).” https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapsaicin 
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perpendikulär mot huden och ökade trycket manuellt i en takt på 30 kPa/s. Patienterna var 
informerade att trycka på en knapp när de började känna smärta, när knappen trycktes 
sparades PPTs och kunde avläsas.  

3.2.2 Lars Lundbergs Resultat 

Författaren utför mätningar före och efter applicering av irriterande kemikalier på 
underarmen. Lars (1992, paper 5, s.7) beskriver följande; ”There was also a dramatic 
drop of pressure pain thresholds in the treated skin area. On average thresholds dropped 
from 531+-50 kPa prior to mustard oil application to 270 +- 37 kPa immediately after 
mustard oil had been removed (p<0.01, paired t-test) (Fig. 1). However, 5 minutes later 
pressure pain threshold had returned to 497 +- 50 kPa which was not significantly 
different from baseline (p>0.2, paired t-test).”. Sammanfattningsvis menar Lundberg 
(1992) att smärtkänslighet ökad när man applicerade senapolja (270 +- 37 kPa) jämfört 
med innan man applicerade, då var smärtkänslighet lägre (531 +- 51 kPa).  

 
Figur 3.2.1. Mätresultat från tryck algometern och smärt väckande-borste under 
applicering av senapolja i 5 min (Lundberg 1992, paper 5, s.7).

 
Figur 3.2.2. Mätresultat från tryckalgometern och smärt väckande-borste under 
applicering av kapsaicin (Lundberg 1992, paper 5, s.8).  

Ytterligare en undersökning på smärtkänslighet där tryckalgometern används för att 
bestämma smärttrösklar. Detta förstärker mätinstrumentets egenskaper för att mäta 
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smärttrösklar, dvs det ger pålitliga smärttröskelmätningar. Specifikationer för 
mätinstrumentet nämns i undersökningarna - där de viktigaste specifikationer är referens 
för konstant ökning av trycket som i sin tur är ansluten till ett återkopplingselement som 
meddelar användaren om givet tryck ökar konstant. Mätresultatet från undersökningen 
kan användas som referensvärden.  
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4. Metod 

Här gås igenom kraftgivarens konstruktion, försökuppställningsmetod och kretskortets 
komponenter – instrumentförstärkare och återkoppling-element.  

4.1. Kraftgivare 

Kraftgivaren som användes är utvecklad efter ringgivare-konstruktion. Kraftgivarens 
konstruktion framställdes med 3D-teknik i stål. Syftet med konstruktionen är att 
kraftgivaren inte ska gå sönder när den överbelastas. Det undviks med pelarna i mitten 
från respektive sida. Det innebär att kraftgivaren har en maximumkraft, den kraften är då 
pelarna slås ihop. På detta sättet blir det enklare för givaren att gå tillbaka till rätt 
obelastad form (Handledare, Somedic).  

 
Figur 4.1.1. Kraftgivarens form med 1 töjningsgivare element implementerad. 

4.2. Pneumatisk kraftcylinder   

Somedic Senselab AB har tidigare utvecklat en egen metod för att mäta tryckpåkänning 
som kraftgivaren utsätts för. Metoden bygger på pneumatisk cylinder som är en arbetande 
komponent i pneumatiskt system. Den arbetande cylindern omvandlar lufttrycket till 
mekaniskt arbete, dvs kraft, se bilaga 2. Lufttrycket i cylindern styrs genom en 
kompressor. Lufttrycket som påverkar på cylindern regleras genom att sätta på och stänga 
av kompressorn, se bilaga 3. Maximala lufttrycket är när cylindern har flyttats från ena 
ändan till andra, dvs från position 0 till 1. Kraften som den pneumatiska cylindern 
framställer beror av lufttrycket. För att mäta kraften från den pneumatiska cylindern 
används en våg, instrument för viktbestämning, se bilaga 1. Vågen är sedan kopplad till 
en förstärkare som visar vikten på en LCD skärm. Det är nödvändigtvis och obligatoriskt 
att kalibrera viktbestämningsinstrumentet innan kraftmätning för att minska mätfel från 
kraftcylindern. Att kalibrera innebär att man justerar rätt storhet i förstärkaren, att avläst 
storhet värde från förstärkaren stämmer överens med vikten belastad på vågen. 
Kalibrering realiseras genom att lägga en känd vikt på vågen och på förstärkaren avläsa 
samma kända vikt, se bilaga 4. 
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Kraftgivaren ställs på vågen som i sin tur står på tjocka runda plattor som lyfter upp 
kraftgivaren till anpassad höjd för att kraftcylindern ska kunna trycka på kraftgivaren. 
Höjd placering är uppsatt så att kraftcylindern inte når maximala position men istället 
hälften av den positionen – detta leder till att trycket på givaren ökar när lufttrycket i den 
pneumatiska kraftcylindern ökar. Vidare upplever vågen samma kraft som givaren är 
utsatt för. Andra stadiet är att mäta resistansförändringar i givaren vid mekanisk 
påkänning. Detta verkställs genom att ansluta två tunna kablar från kraftgivarens resistiva 
töjningsgivare till milli-ohm multimeter. Milli-ohm multimeter är anpassad för att 
detektera små resistansvärden i en resistor, eventuellt komponent, se bilaga 5. Hypotesen 
är att kraftgivaren skall ge en resistorförändring i trådtöjningsgivaren när den utsätts för 
deformation – storleken på resistorförändringen skall vara proportionell till kraften 
applicerad på kraftgivaren. Små resistorförändringar i trådtöjningsgivaren avläses från 
milli-ohm multimeter. Slutkonstruktionen är att kraftgivaren, ansluten till multimetern, är 
fastställd på vågen som är ansluten till förstärkaren. Därigenom kontrolleras den kraften 
som appliceras på kraftgivaren och avläser resistansförändringen i givaren från 
multimetern.  

4.3. Kretskort 

Företaget har framställt ett tvåsidigt kretskort med komponenter på respektive sida. 
Under detta kapitel beskrivs komponenternas funktioner och syfte. 

4.4.1 Förstärkning  

Signalen som mäts är väldigt litet, inom mikrovoltområdet. Därför används en förstärkare 
för att komma upp till ett värde som programvaran kan läsa av. Förstärkaren som är 
inbyggd på kretskortet är en instrumentförstärkare. Det är en INA125 hög precisions 
instrumentförstärkare (BurrBrown, INA125, 2009).  

  
Figur 4.4.1. Kretsschema för Instrumentförstärkare. 

Figuren ovan visar förstärkning av kraftgivarens differentiella spänning. Kraftgivarens 
differentiella spänning som uppstår vid obalans är ansluten till J14 (-Vin) och J13(+Vin). 



 

 22 

Matningsspänningen till Wheatstonebryggan med töjningsgivare är från J11(+Vref) och 
J12(-Vref). Storleken på spänningsreferensen kan bestämmas genom att justera J20-1, 
J20-2 och J20-3, dvs val av pin 16, 15, 14 ansluten till +Vref ger motsvarande referens 
10-, 5- och 2.5 V över respektive Wheatstonebrygga gren. Genom att ändra på R1 
motståndet mellan pin 8 och 9 kan man ställa in storleken på förstärkningen, se figur 
4.4.1 eller datablad sida 10 för motstånd för respektive förstärkning (BurrBrown, 
INA125, 2009). 

Sista förstärkningen sker genom ett vanligt OP förstärkning på 10 gånger. Dessutom 
förekommer RC (R3 & C7) koppling för att minska bruset och lågfrekventa störningar i 
signalen.  

Signalen från givaren avläses genom J4 (Out) efter sista förstärkningssteget. J5 (Bal) ger 
möjligheten att anpassa offset spänningen på utgången.    

4.4.2 Återkopplingselement – 74HCT138 

Återkopplingselementet består av en CMOS komponent med 3 till 8 line decoder 
demultiplexer. 74HCT138 chip består av tre ingångar A0, A1 samt A2 som accepterar 
binära bitar respektive (Diodes, 74HCT138, 2013). Ingångarna kan framställa 8 olika 
utgångslägen. Däremot behövs endast 5 olika lägen. Bitarna till ingångarna bestäms av 
Raspberry Pi som beräknar differensen mellan mätvärde och referensvärde. Lägen 
tillsätts beroende på differensen, därigenom skapas en återkoppling. 

  
Figur 4.4.2. Kretsschema för återkopplingselement. 

Pin 6 är matningsspänningen som kan matas in från Raspberry Pi. Pin 1, 2 och 3 är A0, 
A1 och A2 men på kretskortet och kretsschemat är de markerade som A, B och C.   
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5. Programvaran 

Enkortsdatorn Raspberry Pi 3 Model B användes för att visualisera mätvärden från 
givaren, dokumentera mätresultat och fastlägga återkopplingen. 7 tum Touchskärm av 
Raspberry pi användes för applikationen (Element14, Raspberry pi Touch screen, 2018). 

Raspberry pi kan programmeras med olika programmeringsspråk, bl.a. Python som 
används för detta projekt. Raspberry pi har flera digitala pinnar som används för bl.a. 
seriell kommunikation och SCLK (Serial clock) (Raspberry Pi, products, 2018). Däremot 
saknar enkortsdatorn analoga pinnar, vilket är en nackdel om syftet är att läsa av analoga 
signaler. Det innebär att Raspberry Pi kan inte, jämfört med arduino, direkt läsa av 
analoga signaler. Pi 3 Model B har totalt 40 pinnar som kan användas för 
strömförsörjning, kommunikation och anslutning av t.ex. Touchskärm.  

 
Figur 5.0. Bild på Raspberry pi 3 Model B. Originalkälla Windows Development Center 
(Windows Dev Center, 2017). 

I den fysiska världen förekommer analoga signaler såsom ljud, ljus och temperatur till 
exempel. Däremot är större del av samhället digitaliserad. Detta innebär att man har mer 
och mer övergått från analogt till digital. För att omvandla analoga signaler till digitala 
signaler används analog till digital omvandlare, förkortat till A/D omvandlare. A/D 
omvandlare gör om analoga signaler till digitala bitar, dvs 1: or och 0: or. Det gör det 
möjligt för hårdvara som Raspberry Pi att läsa av analoga signaler. I detta projektet 
valdes Adafruit ADS1115 16-Bit ADC (Analog-to-Digital Converter) omvandlare pga. 
följande egenskaper: 

• Strömförsörjning: 2.0 till 5.5 V  
• Programmerbar samplingshastighet: 8 till 860 samples/sekund 
• Intern Låg-Drift Spänning Referens  
• Intern Oscillator 
• Intern PGA (programmerbar förstärkare) 
• I2C Interface: Pin Selectable-Adresses 
• Fyra single-ended eller två differentialer ingång 
• Programmerbar Komparator  
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Syftet är att uppnå 10 sample/s med A/D omvandlaren - vilket är möjligt att uppnås med 
ADS1115. Utöver det finns möjligheten att justera förstärkningen i programvaran för att 
anpassa till storleken på signalen vi mäter, se tabell 3 i databladet (Texas Instruments, 
ADS1115, 2009).  

Programmeringsspråket Python v.3.4.2 används för att läsa av mätvärden från givaren. 
Python är skapad för att underlätta programmering för personer som har svårigheter med 
programmering och för att locka fler människor till programmering. Pythons webbsida 
erbjuder flera exempel, handledning och projekt som andra har gjort. För att förstå hur 
Python fungerar gjordes flera handledningar på hur språket utför olika funktioner, 
metoder och loopar. Programmeringsspråket har hög kapacitet och tillgång till flertal 
olika bibliotek att välja mellan, första-partibibliotek respektive tredje-partibibliotek 
förekommer också. 

PyQtGraph är ett tredje-partibibliotek som är utvecklad av Luke Campagnola och är 
fördelat under MIT-open sourcelicens (Campagnola Luke, Pyqtgraph). PyQtGraph 
bygger på ett annat bibliotek, PyQt4. PyQt4 är ett GUI (Graphical User Interface) 
bibliotek som används för att visa applikationer genom python.  PyQtGraph är inte lika 
mycket utvecklad som matplotlib, som också används för att redovisa data. Matplotlib 
biblioteket är rekommenderat av python för att visualisera data, men biblioteket har dåligt 
prestanda och seg avläsningshastighet (baserat på försök). PyQtGraph är däremot 
utvecklad med prestanda, avläsningshastighet och realtidvisualisering i fokus för att få en 
effektiv applikation. Biblioteket är anpassad för att användas i matematiska, 
vetenskapliga och ingenjörs applikationer. Dokumentationen för biblioteket är begränsad, 
därför är det rekommenderat att gå igenom exempel som ingår med biblioteket och 
dokumentationen som finns tillgänglig på hemsidan. Genom det får man grundläggande 
förståelse för olika funktioner, struktur och syntax som kan utvecklas vidare för att 
uppfylla önskad syfte. 

PyQt4 användargränssnitts applikationer kan skrivas som kod i python men även skapas 
genom Qt4 creator som är en designapplikation(Qt, qt documentation archives, 2017). 
Qt4 creator designer kan installeras direkt på Raspberry Pi. Qt4 designer ger möjligheten 
att enkelt skapa användargränssnitt med olika tillägg såsom knappar, mätare samt 
förbindelse av olika programmeringsalgoritmer. Användargränssnittsapplikationer 
skapade genom Qt4 programmet tolkas i C++ programmeringsspråket, vilket kan 
formateras om till Python genom att skriva följande kommandon i terminalen:  
 
Pyuic4 designfilen.ui -o filnamn.py 

Python har inbyggd databasmodul som går under namnet sqlite3. Databasen bygger på 
SQL (Structured Query Language) principen som är ett programspråk som gör det 
möjligt att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. 
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6. Genomförande 

Här redogörs det hur man har gått tillväga för att uppnå målet med projektet. Klargörande 
av försöksuppställning, montering av töjningsgivaren på kraftgivaren, anslutning av 
kraftgivaren till kretskortet, Raspberry pi anslutning, programmeringskod och 
användargränssnitt presenteras.   

6.1. Pneumatisk Kraftcylinder försöksuppställning 

Försöksuppställning ställdes upp enligt avsnitt 4.3 under metod. Första steget är att 
kontrollera om våginstrumentet respektive förstärkaren är rätt kalibrerade. 
Genomförandet påbörjas genom att öka kraften på givaren genom att sätta på och stänga 
av kompressorn – det resulterar i att lufttrycket i kraftcylindern kommer att öka, vilket 
leder till ökad tryckkraft på givaren. Därigenom upprepas stegen så att lufttrycket i 
kraftcylindern ökar. 

Efter att ha uppnått ett godtycklig maximal tryckvärde börjar man att minska trycket. Att 
gå från hög till låg tryck görs för att mäta om givaren reagerar på samma sätt som när 
man ökar trycket. Försöket genomfördes två gånger för att bekräfta att givaren är linjär 
och att hysteresen är försvunnen. 

6.2. Uppkoppling av kraftgivaren 

Material:  

• 4 x 1k W trådtöjningsgivare, känslighetfaktor 2 
• Lödningsstation 
• Kablar 
• Ledningstrådar 
• Loctite lim för mätobjekt 

Sammansättning av trådtöjningsgivarna på kraftgivaren skall kopplas som en 
Wheatstone-brygga, där två givare töjs och två givare sammanpressas vid tryck (se 
avsnitt 2.2.1.). Två trådtöjningsgivare klistras utanpå kraftgivarens ringform på var sin 
sida, resten klistras inuti kraftgivarens ringform på var sin sida också. Det innebär att 
givare som är klistrade utanpå kommer töjas och givare inuti kommer sammanpressas vid 
mekanisk påkänning. Nästa steg är att ansluta samtliga givare som en Wheatstone-
brygga. 
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Figur 6.2.1. Wheatstone-bryggakonfiguration för trådtöjningsgivare på kraftgivaren. 

Två givare som är monterade utanpå kraftgivaren ska vara kopplade enligt R1 respektive 
R4, eftersom de töjs när en kraft är applicerad på kraftgivaren. Töjningsgivare monterade 
inuti kraftgivaren ska kopplas som R2 och R3 i figuren ovan, eftersom de sammanpressas 
då kraftgivaren utsätts för kraft. 

Utspänningen från instrumentförstärkaren, som innehåller signalen från givaren kan ha en 
spänning som är större eller mindre än 0. Offsetspänningen är den spänningen som måste 
läggas på ingångarna för att utspänningen skall bli noll – det framställs genom att ansluta 
en potentiometer till J5 (bal) och variera tills utspänningen J4 är noll.  

Nod a (se figur 6.2.1) kopplas till J11 (+Vref) samt nod b till J12 (-Vref) på 
instrumentförstärkaren INA125 som är monterad på kretskortet. Därefter ansluts c och d 
till J13 (+Vin) respektive J14 (-Vin) – det är den differentiella spänning som uppstår i 
bryggan vid obalans. 

Vidare är det att ansluta återkopplingselement från kretskortet till Raspberry Pi. 
Återkopplingen bestäms av bitar som skickas till ingångarna på pin 1,2 och 3 på 
återkopplings-elementen. Kombinationen av bitarna besluter färgen på LED-lamporna på 
utgångarna Y0 till Y4. Följande tabell visar kombinationen för olika färger. 

Tabell 1. Kombination av bitar för återkoppling.  

 
 

 

 

 

 

 

Pin 
A  

Pin 
B 

Pin 
C  

Färg 

0 0 0 RÖD 

1 0 0 ORANGE 

0 1 0 GRÖN 

1 1 0 BLÅGRÖN 

0 0 1 BLÅ 
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Den slutgiltiga produkten blir en kraftgivare ansluten till en instrumentförstärkare och 
återkopplingselement som är monterade på ett kretskort, se figuren nedan. 

 
Figur 6.2.2. Bild på Kraftgivaren ansluten till tvåsidigt kretskort.  

6.3. Raspberry Pi anslutning 

Signalen från givaren genom förstärkningen på kretskortet kopplas till A/D omvandlaren 
som i sin tur är kopplad till Raspberry Pi. A/D omvandlarens SCL pin ansluts till 
Raspberry Pi gpio pin 3 och SDA till gpio pin 2. Raspberry Pi pin 2 (5V) och pin 6 (jord) 
är matningsspänningen till omvandlaren. 

 
Figur 6.3.1 Koppling till Raspberry pi (gjort med fritzing).  

Touchskärm som används har totalt 5 pin anslutningar; GND, 5V, SDA, SCL, INT. DSI 
band kabel förekommer för att anslutas till DSI display på Raspberry Pi. Anslutningen för 
touchskärmen sker genom att ansluta från skärmen till Raspberry pi enligt följande: 5V 
till pin 4, GND till pin 3, SDA till pin 27 (reserverad SDA pin) och SCL till pin 28 
(reserverad SCL pin).    
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6.4. Programmeringskoden 

Funktioner i Python definieras genom syntax def <namn> (). En funktionen utförs genom 
att kalla <namn>().  

Inom Python förekommer class syntax. Class kan vara en metod som innehåller olika 
funktioner, krav eller variabler. Metoden kan utföras överallt i koden, allt inom metoden 
kommer att utföras enligt strukturen. Class Metoden definieras enligt (Python, Classes, 
2018). 

Definiering av grafen är inlagd i en class metod som får en uppdatering varje loop. 
Variablerna i metoden som uppdateras är endast Y-axeln och X-axeln eftersom det är 
mätvärden respektive tiden. Resten är statiska element, såsom namn och storlek på 
grafen. 

  

Koden börjar med att definiera vilken typ av grafapplikation som önskas inom class. 
Därefter initieras grafens utseende, bakgrund och förgrund. Funktionen __init__ gör det 
möjligt att skapa variabler inom metoden för att referera till och uppdatera i resten av 
koden. Pg.GraphicsWindow.__init__ innebär att variablerna, syntax och funktioner nedan 
refererar till grafen. Vidare bestäms olika funktioner för grafen, axeln, storlek och 
utsträckning. Tidsaxeln varierar beroende på tryck/s som önskas, programmet har K=30 
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som begynnelsevärde och tid 60 s på x-axeln som kan justeras genom Interface. 
Essentiella syntax inom metoden är uppdatering av axlarnas data – vilket är self.curve1  
& self.curve2 för mätvärde plottning respektive referensvärde plottning. Indikationen self 
betyder att man refererar till grafapplikationen inom metoden. Qtimer är en timer som har 
flera funktioner där utav att uppdatera en funktion efter antal sekunder. 
Timer.timeout.connect(self.graf) uppdaterar en funktion när timer.start() är falsk, då det 
är på noll. Det är möjligt att bestämma hur ofta man vill uppdatera en funktion genom att 
tillsätta tid i ms inom parentesen på timer.start(). 

  

Funktionen def graf(self) uppdaterar samtliga funktioner inom koden. Den kontrollerar 
mätfel funktionen (maxerror), uppdaterar grafen med mätvärde och referensvärde 
(update) och bl.a. återkoppling. Sammanfattningsvis är det en loop som loopar och 
undersöker samt uppfyller olika krav inom programmet. 

 

När knapp Start har tryckts påbörjar mätningen. Om kalibrering inte har gjorts innan man 
startade mätningen övergår programmet till databasen för att hämta senaste referens, 
kalibreringsvärde, för nuvarande mätning. Kalibreringsvärde är lagrade i en referensfil 
kallad för’ref.csv’. Kalibreringsvärde sätts till variablerna valref, medelref, kparef. Kparef 
är kpa referensen, vikt som användes som referens vid kalibrering av värdet valref.  
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Funktionen windowloop är tröskel funktionen som beräknar medelvärdet av 10 mätvärde 
och sedan jämför med nuvarande värdet. För att hämta 10 mätvärde finns det for loop 
som loopar 11 gånger (0 räknas som en loop), läser av mätvärde och adderar till det i 
matematiska variabel sum. Resultatet blir att summan ökar för varje mätvärde och efter 
10 mätvärde beräknas medelvärdet. För att programmet ska hinna upptäcka samt jämföra 
nuvarande värde med tröskel ”threshold” tillsätts time.sleep(0.1) som är en fördröjning på 
100 ms.  

 
Funktionen def update(self) ovanför uppdaterar mätvärden och referensvärden på grafen. 
Referenslinjen är en rätlinje referensvärde som ökar med tiden, den definieras av rätlinje 
ekvationen y = K*x  där K är tryck i kPa per sekund som bestäms av användaren och x är 
tiden sedan mätningen påbörjades. 
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Återkoppling funktionen kontrollerar differensen mellan mätvärde och referensvärde 
(kPa/s) sedan tillsätter motsvarande LED färg i kombination av tre bitar enligt tabell 1. 

 

Button funktionen utförs när patienten börjar uppleva smärta och trycker på knappen för 
att bestämma smärttröskeln. När knappen är tryckt stannar grafen, återkopplingsLED:en 
släcks och mätresultatet sparas i en databas.   



 

 32 

6.5. Qt4 designer creator  

 
Figur 6.5.1. Qt Designer Meny.  

Qt designerfönster har menyer för t.ex. knappar, tabeller och andra manick till vänster 
under ’Widget Box’. Signaler och egenskaper för olika manick ligger i högra fältet.  
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7. Resultat 

Redovisning av mätningar, programfunktioner och användargränssnitt.  

7.1. Mätningar Kraftgivare med ett element 

Försöksuppställning som gjordes med hjälp av pneumatisk kraftcylinder som applicerad 
kraft på kraftgivaren. Under varje försök så ökade man kraften, i kg, på givaren, och när 
maximum har vunnits börjar noll punkten från den maximum och sedan minska. 

R-kvadratvärde definierar sambandet mellan två variabler. R-kvadrat ligger mellan 0 och 
1, närmare 1 desto bättre är sambandet.   
Tabell 2. Resultat av första försöket, ökande respektive minskande.   

 
Figur 7.1.1. Mätvärde för ökande respektive minskande kraft enligt data i tabell 1. 
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351,985 0 0 
352,03 16,2 165 
352,05 24,7 252 
352,06 35,3 360 
352,075 50,1 510 
352,09 65,8 670 
352,108 90,3 920 
352,123 137,5 1400 
352,144 163 1660 
352,15 191,5 1950 
352,185 245,5 2500 
352,202 273 2780 
352,23 305,4 3110 
352,254 351,5 3580 
352,276 397,7 4050 
352,324 471,4 4800 
352,341 501 5100 

Motstånd 
(ohm) 

Kraft 
(N) 

Tryck 
(kPa) 

352,253 372,2 3790 
352,169 257,3 2620 
352,118 179,7 1830 
352,075 114,9 1170 
352,034 60,9 620 
352,015 27,5 280 
352,01 16,7 170 
352,001 14,9 152 
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 Tabell 3. Resultat från andra försöket, ökande respektive minskande kraft.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.1.2. Linjäritet på givaren från tabell 2 för ökande respektive minskande kraft.  
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Test 2

Ökar Minskar

Motstånd 
(ohm) 

Kraft 
(N) 

Tryck 
(kPa) 

351,822 0 0 
351,845 34,6 350 
351,843 40,3 410 
351,858 55,4 564 
351,868 70,7 720 
351,887 101,1 1030 
351,892 110 1120 
351,901 120,8 1230 
351,929 166,9 1700 
351,947 196,4 2000 
351,98 245,5 2500 
352,011 294,6 3000 
352,041 343,7 3500 
352,076 392,8 4000 

Motstånd 
(ohm) 

Kraft 
(N) 

Tryck 
(kPa) 

351,82 0 0 
351,832 18 183 
351,842 34 346 
351,855 53,8 548 
351,872 78,6 800 
351,883 93,9 956 
351,897 115,9 1180 
351,914 141,4 1440 
351,933 169,9 1730 
351,938 176,8 1800 
351,968 222,9 2270 
351,993 261,2 2660 
352,019 301,5 3070 
352,037 330 3360 
352,06 368,3 3750 



 

 35 

7.2. Mätningar Kraftgivare med 4-element i Wheatstone brygga 

Resultat från försökuppställning med pneumatisk kraftcylinder applicerad till komplett kraftgivare 
med fyra element kopplade i Wheatstone brygga koppling.  
Tabell 4. Mätvärde från försök 1, ökande respektive minskande. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.1.3. Kraftgivarens linjäritet, mätvärde från tabell 3 för ökande respektive minskande kraft. 
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VDC (mV) Kraft (N) kPa 
9,31 0 0 
9,563 19,6 200 
9,697 28,5 290 
9,793 35,3 360 
9,944 48 490 
10,03 54 550 
10,173 63,8 650 
10,263 70,7 720 
10,71 106 1080 
10,885 117,8 1200 
11,05 131,6 1340 
11,383 156,1 1590 
11,911 196,4 2000 
12,58 247,5 2520 
13,11 287,7 2930 

VDC (mV) Kraft (N) kPa 
9,348 0 0 
9,56 15,7 160 
9,655 22,1 240 
9,831 35,3 360 
9,981 47,1 480 
10,248 66,8 680 
10,522 86,4 880 
10,761 105,1 1070 
10,983 120,8 1230 
11,457 156,1 1590 
11,936 192,5 1960 
12,458 233,7 2380 
12,881 268,1 2730 
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Tabell 5. Mätvärde från försök 2, ökande respektive minskande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.1.4. Kraftgivarens linjäritet från andra försöket för ökande och minskande kraft.  

 

7.3. Effekten i töjningsgivaren (värmeutveckling) 

Wheatstonebrygga har 2 grenar (eller ben) som har två trådtöjningsgivare på varje gren, 
se figur 6.2.1. 

4 st 1k W Trådtöjningsgivare i Wheatstonebrygga med matningsspänning 5V:  

y = 0,1273x + 9,4063
R² = 0,9998

y = 0,1289x + 9,4095
R² = 0,9997

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200 250 300 350

VD
C 

(m
V)

Kraft (N)

Kraftgivare försök 2
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VDC (mV) Kraft (N) kPa 
9,376 0 0 
9,657 21,6 220 
9,752 27,5 280 
10,04 49,1 500 
10,142 56 570 
10,337 70,7 720 
10,551 87,4 890 
10,721 100,1 1020 
10,831 109 1110 
11,065 126,7 1290 
11,222 139,4 1420 
11,388 152,2 1550 
11,685 174,8 1780 
11,93 194,4 1980 
12,266 220 2240 
12,651 250,4 2550 
13,257 298,5 3040 
13,616 326 3320 

VDC (mV) Kraft (N) kPa 
9,384 0 0 
9,582 14,7 150 
9,661 20,6 210 
9,761 27,5 280 
9,833 32,4 330 
10,01 46,1 470 
10,087 53 540 
10,25 63,8 650 
10,385 73,7 750 
10,556 85,4 870 
10,798 104,1 1060 
11,26 138,5 1410 
11,61 166 1690 
11,87 185,6 1890 
12,077 201,3 2050 
12,546 238,6 2430 
12,936 270 2750 
13,606 324 3300 
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I = 	
𝑈
𝑅
=

5
1000

= 5	mA → 𝐼o/pH =
5
2
= 2.5	mA 

Strömmen genom töjningsgivarna i respektive gren är 2.5 mA. 

Strömmen genom respektive givare: 

𝐼o/pH = 	2.5	mA 

Strömmen genom en töjningsgivare är 2.5 mA.  

Effekten i respektive töjningsgivare:  

Prstuvw = I × U = 2.5 × 1009 × 2.5 = 6.25	mW 
Prvwz = 	 Prstuvw × 2 = 12.5	mW 
P{|{u} = 	Prvwz × 2 = 25	mW 

Effekten i varje givare är 6.25 mW, 12,5 mW i varje gren och totalt 25 mW över hela bryggan.  

7.4. Användargränssnitt 

Under detta avsnitt visas en del av funktionerna hos mätinstrumentets användargränssnitt. 

 
Figur 7.2.1. Mätning fönster (startsida). 

När mätinstrumentet startar på raspberry pi visas figur 7.2.1. som startsida. På startsidan 
finns en LCD display längst upp bredvid EXIT knappen som visar nuvarande mätvärde. 
Längst ner till höger finns justering av tryck/sekund där grafen anpassar sin tidsaxel efter. 
Resterande knappar har följande funktioner: 

• Trycker man på ’EXIT’ knappen så avslutas programmet.  
• Trycker man på ’Data’ knappen går man vidare till visning av databas, se figur 

7.2.2.  
• Trycker man på ’Create Data’ knappen går man vidare till ’Create Patient’ 

fönster, se figur 7.2.3.  
• Trycker man på ’Kalibrering’ knappen går man vidare till visning av 

kalibreringssida, se figur 7.2.4.  
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Figur 7.2.2. Tabell för smärttrösklar hos patient. 

Genom att trycka på ’Load’ knappen uppladdas databasen i tabellen. ’Go back’ knappen 
trycks för att återvända till startsida. 

 
Figur 7.2.3. Skapa nytt fönster. 

Skrivna namn och personnummer i motsvarande fälten sparas i en databas där 
personnummer är SQL primary key.  

 
Figur 7.2.4. Kalibreringssida. 

Kalibreringssida med instruktioner. ’Ingen last’ skapar ett referensvärde för variabeln 
’medelref’ samt lagrar värdet i databasen. Användaren skriver in referensen som används 
vid kalibrering i fältet ovan ’Lägg referens’ knappen. Referensvärden sparas i databas och 
mätningen använder referensen när ’Lägg referens’ knappen är tryckt.  
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Figur 7.2.5. Error funktionen 

Mätfel som kan uppstå under mätningen leder till att grafen slutar rita och ett nytt fönster 
kommer upp som ger användaren möjligheten att spara grafen och starta om mätningen 
eller endast starta om mätningen.  
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8. Diskussion 

Här diskuteras olika stolpar som noterades under arbetets gång, eventuella för- och 
nackdelar.   

8.1. Limning av töjningsgivare på kraftgivare formen 

Att limma fast trådtöjningsgivare på rätt punkter på kraftgivarformen är ingen enkel 
uppgift. Det är viktigt att trådtöjningsgivarna har mittpunkten i mittpunkten av 
deformationen som uppstår i kraftgivarformen för att kompensera mätfel när den belastas 
sidled. Tanken var att ha en professionell limning, att det görs externt, men eftersom det 
var brist på tid gick man vidare med att göra det internt. Felkällan upptäcktes under ett 
experiment med komplett mätinstrumentkoppling, från kraftgivaren till Raspberry pi för 
visualisering av mätvärde. 

8.2. Störningar i signalen 

När offsetspänningen på signalen skulle justeras med potentiometer upptäcktes en 
störning i signalen som var lik en sinuskurva. Störningen kunde dämpas genom att 
parallell-koppla två avkopplings-kondensatorer i parallell med potentiometern, en 
elektrolyt respektive keramik kondensator, se figur 6.3.1. Keramikkondensator (220nF) 
användes för att dämpa högfrekventa störningar i signalen från kraftgivaren samt 
elektrolytkondensator (10µF) för att dämpa lågfrekventa störningar i signalen. 

8.3. Kalibrering av kraftgivaren – mätinstrumentet  

Kalibreringen sker genom att innan man börjar mäta går till kalibreringssidan för att 
kalibrera mätinstrumentet. Det är att ange nollpunkt, referensvärde och referensvikt. 
Nollpunkt (medelref) bestäms genom att beräkna medelvärdet av 10 avläst mätvärde, 
sedan registreras värdet och lagrades i databasen för kalibreringsvärden. Referensvärde 
(valref) är det avlästa värdet när vi tillägger en vikt (kparef) på kraftgivaren, på samma 
sätt registreras värden och lagras i databasen kalibreringsvärden. 

Kraftgivaren hade ett mätfel på omkring 3–6% felmarginal. Det observerades under flera 
försök som skulle vara likt vid klinisk användning. Dessutom noterades även signalen 
från givaren vid vila, inget tryck applicerad, som visade ett värde mellan -1 och 2 kpa – 
dvs omkring noll kpa. 

Kalibreringsdatabas finns för att man enkelt ska kunna ta tidigare kalibreringsvärde och 
direkt påbörja mätningen – då används senaste kalibreringsvärden i databasen för 
mätningen.  

8.4. Mätningar från försökuppställning 

Första försök Kraftgivare med 1-element  



 

 41 

Första försöket, med 1-element monterad på kraftgivaren, resulterade i olinjäritet kallad 
för hysteres. Det var ett resultat som var förväntad av givaren när den belastas allra första 
gången, eftersom det nämndes under teoridelen för trådtöjningsgivare. Diagram 7.1.1 
visar olinjäriteten (svart) hos givaren när den precis har blivit belastad för första gången, 
R-kvadratvärdet är 0,9804. När trycket börjar minska istället (röda), börjar det uppstå 
bättre linjäritet påvägen ner, R-kvadratvärdet är 0,991 vilket innebär att vi har mycket 
bättre samband än vid ökning. Det betyder att hysteresen har försvunnit eftersom vi har 
fått linjäritetet. 

Andra försök Kraftgivare med 1-element 

Diagram 7.1.2 visar mycket bättre linjäritet och samband mellan resistansförändring och 
trycket på kraftgivaren, dvs R-kvadratvärdet är mycket närmare 1 vilket betyder att 
sambandet är mycket bättre än tidigare försök. Det ger slutsatsen att givaren är linjär. 

Första försök Kraftgivare med 4-element 

Diagram 7.1.3 visar kraftgivarens linjäritet när belastningen ökar, vid ökande belastning 
blev R-kvadratvärde 0,999 vilket är ett prima resultat och indikerar att det är mycket bra 
samband. Minskning av trycket ger R-kvadratvärde 0,998.  

Andra försök Kraftgivare med 4-element 

Även under andra försöket kunde man tydligt dra slutsatsen att kraftgivaren är linjär.  

8.5. Temperaturutveckling i töjningsgivaren 

Temperaturen i givaren kompenseras pga. Wheatstonebrygg-kopplingen. Däremot kan 
det uppstå temperaturutveckling i töjningsgivaren om strömmen genom inte begränsas till 
max 20 mA. Beräknade strömmen genom töjningsgivare blir, med 5 Vin, 2.5 mA. 
Effekten över töjningsgivare är 6.25 mW. Det innebär att temperaturutveckling i givaren 
är begränsad och är osannolikt att det påverkar. 

8.6. Signalen från givaren 

En komplett kraftgivarkoppling, wheatstonebrygga till instrumentförstärkare med 5 Vin, 
gav en spänningsförändring på ca 6 mV/N. Med hänsyn till diagram 7.1.3 och 7.1.4 utan 
förstärkning visar i genomsnitt 0,0128 mV/N. Det innebär att signalen har förstärkts ca 
500 gånger till 6 mV/N. Kravspecifikationen för givaren är att visa ett värde mellan 100 
kPa till 2000 kPa. Med 6 mV/N blir totala spänningen 1.2 V vid 2000 kPa. Det leder till 
att man måste justera A/D omvandlarens förstärkning till rätt signalnivån, vilket gör 
förstärkning 4 till lämpligast för den signalnivån. 



 

 42 

8.7. Bugs i mjukvaran 

Ett förekommande bug som uppstod var på databastabell sidan. När man laddar upp 
mätresultatet från databasen till tabellen försvinner vertikal axeln och kolumnrubrik sätts 
till 1, 2 och 3 istället för Namn, personnr och smärttröskel som det är bestämt. 

8.7. Vidareutveckling 

Rapporten visar grunden för att konstruera en mätinstrumentet med användargränssnitt 
för att mäta och dokumentera smärttrösklar. Det har varit möjligt att gå från en stor 
apparat till en liten enkortsdator som gör alla beräkningar, återkoppling och registrering 
av mätvärde. Mätinstrumentet utvecklas ständigt och nya funktioner läggs till. Några 
exempel på vad som kan utvecklas: 

• Att utveckla vidare databasen med Microsoft Access.  
• Tillsätta ny layout på gränssnittet som visar kroppens olika mätpunkter samt 

smärttrösklar för varje patient. Även stapeldiagram som tydligt visar 
mätpunkterna och smärttrösklar. 

• Undersöka möjliga bug/fel i koden. 
• Vidareutveckla användargränssnitt. 
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9. Slutsats 

Algometern modellen är enkel att använda, den har många funktioner och tar inte mycket 
plats. Mätinstrumentets storlek är en touchskärm på 7 tum, till den tillkommer en 
kraftgivare. Kraftgivaren och återkopplings-elementen är integrerad i ett handhållet 
verktyg som är ansluten till Raspberry Pi som i sin tur kommer vara monterad på 
skärmens baksida. På skärmen visas användargränssnittet som är anpassat till storleken 
på skärmen. Mätningen visas i realtid och visualiseras genom Raspberry Pi.   

Mätinstrumentet är ännu i ett grundläggande stadium som förhoppningsvis kommer 
utvecklas vidare. Programmeringskoden för mätinstrumentet är inte en öppen källkod och 
redovisas därför inte fullständigt i rapporten, med hänsyn till företaget. Differensintervall 
för återkopplingskoden är inte helt pålitlig då det inte har kört tester för vilken intervall 
som är lämplig för återkopplingsdifferensen. Användargränssnittet har under vissa 
tillfällen inte funktionerat som önskat, då det har uppstått bug i koden som behövs 
undersökas manuellt. Kretskortet som innehåller elektroniken för mätinstrumentet skall 
uppgraderas eftersom man har upptäckt störningar i signalen som kunde dämpas med 
avkoppling.   

Företaget Somedic Senselab AB har en kundkrets inom forskning, läkemedelsindustri och 
kliniska institutioner (sjukhus). Algometern har hög validitet som är baserad på tidigare 
klinisk användning och forskning. Under rubriken klinisk användning (s. 15) bekräftas 
Eva Koseks och Lars Lundbergs hypotes för smärttrösklar genom användning av 
algometer. Den Internationella organisationen för studerande av smärta (IASP) har 
publicerat studieresultat från användning av känslighetsprofiler för att mäta smärttrösklar. 
IASP bekräftar att resultatet av den insamlade data innebär att användning av 
känslighetsprofiler är ett lämpligt instrument för att diagnosticera neuropatisk smärta 
(PAIN, Peripheral neuropathic pain, 2017). Det bekräftar att Algometer är en av de 
lämpligaste metoderna för att mäta smärttrösklar.    
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 I 

Bilaga 1 

Bilder visar mätinstrument som omvandlar kraftgivarens signaler till kPa och redovisas 
på skärm. SLOPE är hur mycket kraften (kPa) ska öka per sekund, justeras till önskad 
kPa/s. Återkopplingen visas på kolumn skärmen till höger om kPa värde. Knappen på 
bilden längst ner till höger används för att patient ska trycka på den när den upplever 
smärta. Algometer som har en kraftgivare integrerad är bilden längst ner till vänster.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 II 

Bilaga 2 

Somedic Senselab AB egen pneumatisk kraftcylinder konstruktion. Kraftgivaren är 
fastställd på en våg som i sin tur är kopplad till förstärkare.  

 
Visar kraftmätning uppställning med pneumatisk cylinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 III 

Bilaga 3 

Kompressor för att öka/minska lufttrycket i pneumatisk cylinder. Lufttrycket kontrolleras 
genom att trycka på on/off knappen.  

 
Kompressor till pneumatisk kraftcylinder.  

  



 

 IV 

Bilaga 4 

Förstärkaren visar vikten, eventuellt kraften, på vågen. Förstärkaren måste först kalibreras 
innan mätningen påbörjas.  

 
Förstärkaren visar mätvärde från vågen på LCD-skärmen.  

  



 

 V 

Bilaga 5 

Milli-ohm multimeter visar trådtöjningsgivarens resistivitet. Resistiva töjningsgivare på 
kraftgivaren har motståndet 350 ohm. Multimetern visar trådtöjningsgivarens mostånd 
vid vila. 

 
Milli-ohm multimeter visar resistivitet i trådtöjningsgivaren.  
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