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Abstract 
This report tested the possibility of using induction as a mean for transferring data and 
power so that it can be implemented as a communication medium between a terminal and 
measuring head mounted in a measuring frame. This would eliminate the need for the cable 
bunches that are used today. For testing, signal generators were used to generate  
FSK-signals and were transferred with the help of inductors to the oscilloscope for signal 
detection, this to see how the coils used in the tests behaved. Simulations of a PLL were 
performed to see how good it could handle FSK-demodulation. With the help of a PLL IC and 
the simulations a working FSK-demodulator could be assembled. This showed that the 
simulations and reality is in good agreement. The final results shows that it’s possible to 
transfer FSK-modulated data in either direction but that the desired effect isn’t possible to 
transfer because of the existing coupling factor that exist in the coils core used in the test. 
 

 
 

Sammanfattning 
I denna rapport testas möjligheterna att använda elektromagnetisk induktion för att 
överföra data och elektrisk effekt för kommunikation media mellan terminal och 
mäthuvudet i en mätram som används vid framställning av papper. Detta skulle kunna 
eliminera behovet av de besvärliga kabelbuntar som används idag. 
I testerna används signalgeneratorer för att generera en FSK-modulerad signal som 
representerar den data som överförs via spolar. Efter detektering studeras signalen på ett 
oscilloskop för att se hur de spolar som användes i testerna beter sig. 
Även simuleringar av en PLL utfördes för att se hur bra den kunde hantera FSK-
demodulering. Med hjälp av kunskaper från simuleringar och en PLL IC-krets kunde en 
fungerande FSK-demodulator byggas ihop. Det visade att simuleringarna och verkligheten 
stämmer bra överens. De slutgiltiga resultaten visar att det är möjligt att skicka  
FSK-modulerad data i båda riktningar utan komplikationer. Den önskade effektöverföringen 
visar sig dock inte vara möjlig på grund av den mycket låga kopplingsfaktorn mellan spolarna 
som användes i testet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Digital Engineering AB är ett litet företag som består av en grupp ingenjörer. De har varit involverade 
i pappersindustrin sedan tidigt 70-tal. Företaget grundades 1992 och deras huvudsyssla är 
produktutveckling, projektledning, implementering och fysisk installation av Quality Control (QCS) 
och Cross Direction (CD) kontrollsystem för pappersmaskiner.  
 

 a)               b) 
Figur 1.1: a) Mätvagn, b) Maskin i sin helhet. 

 

2 Problemformulering 
Vi fick i uppdrag av Digital Engineering Process Sweden AB (D.E.) i Hovmantorp att se över 
om det är möjligt att föra över effekt och datasignaler på en och samma ledare med hjälp av 
induktion. Problematiken skapas då de stora och tunga kabelbuntar som är kopplade till 
mätvagnen hela tiden påfrestas. De påfrestningar som förekommer är värmeutveckling, 
böjning och sträckning vilket medför stora kostnader för felsökning och reparation. I 
dagsläget så finns det olika tillämpningar för att föra över data i olika medier för industriellt 
bruk, men det D.E. önskar sig är en egen lösning för effektöverföring med hjälp av induktion. 
För att kunna skapa induktion och sända signaler och effekt från (A) till (B) så behöver man 
två spolar med järnkärna och en ledare. En terminal (A) skall då används för att skicka en 
styrsignal till mätvagnens styrdator (B). Genom att modulera en digital signal från terminalen 
till någon modulationsform så kan informationen föras över på samma ledare som 
drivspänningen använder för att försörja mätvagnen. Genom att linda en ledare runt en 
järnkärna som sedan används för att överföra den modulerade styrsignalen är det möjligt att 
addera styrsignaler utan att vara fysiskt förbundna med den andra ledaren där 
drivspänningen finns. Signalen induceras på ledaren som är en sekundärlindning. Ledaren 
med matningsspänning går genom mätvagnens primärlindning. Matningsspänningen och 
styrsignalerna induceras till mätvagnens sekundärlindning. Det är tänkt att filtrera signalerna 
innan de når styrdatorn med hjälp av LP- och HP-filter så att den lågfrekventa 
drivspänningen kan separeras ifrån den högfrekventa modulerade signalen och för att 
skydda mottagaren från den höga drivspänningen.  
 

2.1 Syfte 
Syftet är att undersöka om det är möjligt att ersätta de stora kabelbuntarna med endast en 
ledare. Målet är att effektförsörja mätvagnen med hjälp av induktion och samtidigt kunna 
skicka information på samma ledare till mätvagnens dator.  
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3 Metod för effektöverföring 

 

3.1 Koncept  
För att driva mätvagnen önskar D.E. en försörjning på ca 30V@20kHz och 1A. Det medför att 
30W effekt krävs för att försörja mätvagnen. Målet med denna deluppgift är att se om det är 
möjligt att överföra denna typ av effekt och signal med hjälp av induktion.  
 
 

 
 

Figur 3.1: Konstruktion för dataöverföring på en ledare. 
 

3.2 Laboration med två ”bra” och två ”dåliga” transformatorer 
 
 
 
 
 

Figur 3.2.1: Ett blockschema över uppkopplingen som gjordes i laborationen. 
 

En fulltransformator används för att ge galvanisk separation. Vidare kopplas en 
vridtransformator av typ. 84534.01 så det blir möjligt att variera spänningen mellan 0 V och 
230 V. Därefter kopplas primärlindningen till en ”bra” transformator ett, av typen AA-58049, 
till vridtransformatorn. Här används också en amperemeter och en voltmeter. 
Sekundärlindningen på transformatorn AA-58049 ger ut ca 24 V vid 230 V spänning på 
primärdelen, alltså blir förhållande på lindningarna ungefär 10:1 (se formeln 3.2.1). En 
mätning av spänning sker också här för att försäkra oss om att transformeringen sker på 
korrekt sätt. Sekundärsidan på transformator ett kopplas ihop med primärsidan på 
transformator två av samma typ för att transformera upp spänningen. Med voltmeter och 
amperemeter mäts hur stor förlust det blir i båda transformatorerna. Lindningsförhållande 
på transformator två blir då ca 1:10.  
I slutet kopplas en belastning, ett vridmotstånd, i serie med sekundärlindningen på 
transformator två för att det skall vara möjligt att få en ström på 500mA. På samma sätt 
gjordes en mätning med två ”dåliga” transformatorer. Dessa består av två lindningar på stort 
avstånd på en fyrkantig järnkärna. Ett problem uppstod när belastningen vreds ner så lågt att 
strömmen (I) genom resistansen skulle vara 500mA. Det som hände var att spolarna började 

vibrera kraftigare och kraftigare med tiden så försöket fick avbrytas, i stället så genomfördes 

mätningen på 234mA. En bra transformator är en transformator med bra magnetisk 

koppling mellan primär och sekundär.Förhållande mellan lindningar definieras enligt 

formeln: 

Transformator 

Mätvagnens rörelseriktning 
 

 

Signal och effekt till 

mätvagnen (B) 

Signal från terminal (A) 
och effektöverföring. 

Fulltansformator 
230 V 

Vrid-
tansformator 

Transformator 1 Transformator 2 Vridmotstånd 
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               (3.2.1) 

 
Anta att N1 har t.ex. 1000 varv på primärlindningen, då måste N2 vara: 
 

  
    

    
 

   

  
 

 
               

 
Alltså blir förhållandet mellan primär- och sekundärsidan 10:1 om man vill transformera ner 
en spänning och 1:10 om man vill transformera upp en spänning.  
 
 
Laborationen genomfördes med följande komponenter: 
 
Aggregat Transduktor AB 
Fulltransformator 230 V 
Prim. 220 V / 50Hz 
Sek. 220 V => 1 kVA 
 
Vridtransformator typ. 84534.01 
1040 VA / 50Hz 
Max 4A => 0 – 260V 
 
Vridmotstånd 1,6 kΩ 
Max effekt 630W 
Max ström 0,6A 
 
2 st FLUKE 79 III för mätning av ström (I) 
3 st FLUKE 79 III för mätning av spänning (U) 
 
2 st transformatorer AA-58049 
Prim. 230V / 48-60Hz 
Sek. 2x 24V  200V

2 st transformatorer och en järnkärna av okänd tillverkare 
Nprim 1200 varv Nsek 300 varv  
Rprim 11Ω   Rsek 0,8Ω 
Lprim 1,2H  Lsek 90mH
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3.3 Simulering och mätning med två ”bra” transformatorer 

Kända värden på transformatorn och även en del uppmätta:  
 

 
 
Simuleringen i LTSpice gjordes på samma sätt som uppkopplingen tidigare. Här nedan 
implementeras de uppmätta värden från 3.2 in i LT Spice för att undersöka om 
kopplingsfaktorn spelar roll. Kretsschemat simuleras först med en faktor k = 1, som är en 
100%-ig koppling, sedan k = 0.9 och till sist k = 0.8. Värden för R5, R6 och R8 trimmas in för 
att ungefär stämma överens med strömvärden som mättes upp i laborationen.  
 
 

 
Figur 3.3.2: Kretsschema i LT Spice över uppkopplingen som i laborationen i avsnitt 3.2  

(bra spole)
 

 
 

Bild 3.3.1: Är en transformator från Transduktor AB. 
 
Transf. No. AA-58049 
Prim. 230V    48-60Hz 
Sec. 2 x 24V 200VA 
Rprim 7,7Ω  Rsec 0,3Ω 
Lprim 6,4 H  Lsec 90mH 
 



 

5 
 

 
 

 
Figur 3.3.3: Tre simuleringar med två ”bra” transformatorer, överst då k=1 sedan då k=0,9 

och till sist när k=0,8 
 

(Resultat av simuleringar se 3.6)
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3.4 Simulering och mätning med två ”sämre” transformatorer 
Mätning här gjordes på samma sätt som i 3.2 men istället så användes lindningar med större 
avstånd mellan spolarna och järnkärnan. Även här trimmas värden i simuleringen för R5, R6 
och R8 för att ungefär ge de värden som mättes upp i laborationen. Vi väljer kopplingsfaktor 
k = 1, k = 0,9 och k = 0,8. Spolar och kärnan är av okänt fabrikat och saknar data. Information 
om spolar och Fe-kärna fick vi genom mätning av komponenterna med en  
voltmeter FLUKE 79 III och en RCL-meter PM 6303. 
 
 

 
 
 

 

 
Figur 3.4.2: Kretsschema i LT Spice över uppkopplingen som i laborationen i avsnitt 3.2  

(dålig spole) 

 
Bild 3.4.1: transformator och en järnkärna av okänd 
tillverkare 
 
Nprim 1200 varv Nsek 300 varv  
Rprim 11Ω   Rsek 0,8Ω 
Lprim 1,2H  Lsek 90mH 
 



 

7 

 
 

 
 

 
Figur 3.4.3: Tre simuleringar med två ”sämre” transformatorer, överst då k=1 sedan då 

k=0,9 och nederst när k=0,8 
 

(Resultat av simuleringar se 3.6) 
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3.5 Simulering med två bra spolar och 20kHz frekvens 
Tidigare simuleringar, avsnitt 3.2 och 3.3 simulerades med 50 Hz frekvens, alltså nät 
frekvensen. En sista simulering görs med två ”bra” spolar, högre frekvens och med 230V 
spänning för att få en bild hur mycket kopplingsfaktor (k) påverkar. Laborationen i avsnitt 3.1 
kunde inte genomföras med 20kHz spänning då det inte finns generatorer för att genomföra 
ett sådant försök, en LT Spice-simulering är det närmaste svaret vi kan få. 
 

 

 
Figur 3.5.1: Kretsschema i LT Spice över uppkopplingen som i laborationen i avsnitt 3.2  

men infrekvens är 20kHz (bra spole) 
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Figur 3.5.2: Tre simuleringar, överst då k=1 sedan då k=0,9 och nederst när k=0,8 
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3.6 Resultat 
 

Primär 1 Sekundär till Primär Sekundär 2 Transformatortyp 

231,2 V 509 mA  24,65 V 204,1 V 500 mA Bra 

231,2 V 387 mA 45,0 V 150,0 V  233 mA Dålig 

231,2 V 500 mA 40,0 V 110,0 V 361 mA Dålig (vibrationer uppstår) 

Tabell 1: Uppmätta värden med voltmeter och amperemeter från 3.2 
 

Värden från tabellen ovan användes för vidare simuleringar i LT Spice för att undersöka hur 
kopplingsfaktor (k) kan påverka induktionen beroende på typ av transformator. 
 

Faktor (k) Spänning ut (U) Ström ut (I) 

1,0 190,7 V 508,6 mA 

0,9 73,8 V 196,8 mA 

0,8 33,9 V 90,5 mA 

Tabell 2: Simulerade värden i LT Spice från 3.3 
 

 

Faktor (k) Spänning ut (U) Ström ut (I) 

1,0 152 V 234 mA 

0,9 115,2 V 177 mA 

0,8 84,3 129,7 mA 

Tabell 3: Simulerade värden i LT Spice 3.4 
 

Faktor (k) Spänning ut (U) Ström ut (I) 

1,0 194,4 V 518,4 mA 

0,9 220,7 mV 588,5 µA 

0,8 90,7 mV 241,8 µA 

Tabell 4: Simulerade värden i LT Spice från 3.5 
 

3.7 Slutsats 
Kopplingsfaktor (k) och kvalitén på en transformatorn har en stor betydelse när det gäller att 
överföra effekt. Därför kan vi redan här dra en slutsats att försöket har misslyckats p.g.a. det kommer 
finnas aldeles för stora avstånd mellan transtormatorn och mätvagnen. 
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4 Modulationstyper 
I detta avsnitt tas det upp vilka modulationstyper det finns för att bestämma vilken av 
metoderna som lämpar sig för fortsatt arbete.  
 
 

4.1 FSK 
FSK står för det engelska ordet Frequency Shift Keying och är en modulationsmetod som 
används för att kunna representera digitala signaler, ettor och nollor, med hjälp av sinus 
signaler. Genom att låta en etta representeras av en viss frekvens och en nolla av en annan 
kan sedan digitala signaler överföras på medier, ex via luft, optik, telefonledningar m.m.  
En fyrkantsvåg hade inte kunnat föras över utan att kraftigt distorderas. En FSK signal består 
av mark och space, ”mark” representerar en etta och tilldelas en viss frekvens och ”space” 
får en annan frekvens och blir då en nolla. Genom att använda flera olika frekvenser för att 
skicka flera olika FSK signaler så kan olika data överföras på samma kanal.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.1.1: En bärvåg (grön) moduleras 
med en datasignal och bildar en FSK-
modulerad signal. Röd signal 
representerar medelandet i Bitar 
[4.1.1].  
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4.2 ASK  
ASK står för det engelska ordet Amplitude Shift Keying och kan användas för att skicka 
digitala signaler med hjälp av amplitudmodulation. Meddelandet moduleras på bärvågen 
och man kommer att få en ASK signal, det vill säga amplituden varierar med medelandet. 
Man kan se meddelandet som en kran som varierar flödet för vattnet. När endast två bitar 
används kallas det för BASK, Binär-ASK. Till skillnad från FSK-signal som använder sig av 
frekvensskift så är ASK-signalens frekvens konstant. 
 

 
Figur 4.2.1: En ASK-signal vars amplitud varierar med medelandet  

som är en digitalsignal [4.2.1]. 

 
 
4.3 PSK & QAM 
PSK står för det engelska ordet Phase Shift Keying. Vid denna typ av modulation använder 
man sig av fas vridning för att representera en etta eller nolla. När det endast är två olika 
värden kallas det för BPSK (Binary  hase  hift  eying .   r en etta kan representeras vid 0    
fasvridning och en nolla vid 180    fasvridning.  m man  kar antalet punkter p  enhetscirkeln 
så kan fler bitar skickas samtidigt, t.ex. fyra punkter blir två bitar för varje fas. Detta kallas då 
för QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 
 

 
Figur 4.3.1: illustrerar konstellation över QPSK [4.3.1].
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Genom att ”sl  ihop”     och A   s  kan QAM-modulation skapas. QAM står för det 
engelska ordet Quadrature Amplitude Modulation. Precis som PSK modulation så användes 
fas vridning för att göra skillnad på en etta och nolla, men med hjälp av amplituden från ASK 
modulation kan man skapa fler signaltillstånd och på så vis kan man få signalen att 
representera flera bitar. 

 
a)                                                                        b) 

Figur 4.3.2: a) illustrerar en 8-bitars QAM-signal.  
b) illustrerar en konstellation över 8QAM [4.3.2] 
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5 Signalöverföring på enkel ledare 
 
5.1 Metod 

För att se om det är möjligt att överföra sinussignaler med hjälp av induktion så användes 
två stycken ferritkärnor av modellen B64290L0616X038 [5.1.1], en signalgenerator  
HP 33120A, ett oscilloskop DSO 6104A och kablar. Båda kärnorna lindades med tio varv var,  
se bild: 5.3.1, en ledare drogs genom båda kärnor som sedan sluts samman och bildar en 
obruten ledare. En signal med amplitud på 20Vp-p skickas in i transformator ett och tas 
emot på transformator två. Frekvensen varieras i följande steg, se tabell 5, för att se vilka 
frekvenser som skulle lämpa sig bäst att arbeta med för B64290L0616X038 modellen. I tabell 
5 visas mätvärden från FFT med 3*grundfrekvens för att ta reda på om det finns någon 
distorsion. Vad gällande spänning så är det också intressant att veta i vilket område som man 
kan arbeta i eftersom man vill ha så lite förluster som möjligt då ferritkärnan kommer att 
bete sig som ett slags filter vid högre frekvenser.  
 

 

Figur 5.1.1: Bodediagram över dämpningen från transformator ett till två 
 

5.2 Dämpning i signalöverföringen 

Försöket genomfördes på samma sätt som i föregående del 5.1för att se hur mycket 
dämpning transformatorerna orsakar när en spännings amplitud förändras. Två mätningar 
görs med två olika frekvenser, en på 10 kHz, tabell 6 och en annan på 1 MHz, tabell 7. 
Mätningen görs i 3*grundfrekvens området för att det är den första tonen efter grundtonen 
som ger mest störning. Här beräknas även Bmax för att ta reda på om ferritkärnan uppfyller 
kravet: 

-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20
-15

-10

-5

0
5

1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 Hz 

dB 

Grundfrekvens

3*grundfrekvens
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                                                    (5.2.1) 

 
Transformatorformeln är: 
 

  U1                                 (5.2.2) 

 
där A = järnkärnans tvärsnittsarea och Bmax = maximala flödestätheten. [5.2.1] 
 

5.3 Signalmätning med FSK 

Detta försök går ut på att se om det är möjligt att överföra FSK-signaler i båda riktningar 
samtidigt och om signalen fortfarande skulle vara tydlig för demodulering. Här användes två 
stycken signalgeneratorer HP 33120A, ett oscilloskop DSO 6104A, en strömprobe som 
simulerar en mottagate, och kablar. En FSK-signal sickas i vardera transformator men med 
olika frekvenser för att se om tidigare uppmätta distorsioner som i avsnitt 5.1 skulle dyka 
upp.  

 

 
Bild 5.3.1: Uppkoppling och mätning med två ferritkärnor 

 

5.4 Resultat från mätningar 

Frekvens Uin prim. Vp-p (T1) Uut sek. Vp-p (T2) Uut / 3:e ton  Uut dBV Distortion 

10KHz 12,40 V 11,38 V -12,5 dB -0,7 dB -25,0 dB 

20KHz 15,47 V 14,20 V -27,5 dB -0,7 dB -42,5 dB 

50KHz 17,73 V 16,10 V -45,0 dB -0,8 dB -61,9 dB 

100KHz 18,33 V 16,45 V -46,3 dB -0,9 dB -61,9 dB 

200KHz 18,60 V 16,40 V -50,6 dB -1,1 dB -65,8 dB 

500KHz 18,85 V 15,80 V -45,6 dB -1,5 dB -60,6 dB 

1MHz 19,13 V 14,50 V -42,5 dB -2,4 dB -56,3 dB 

2MHz 19,50 V 11,42 V -47,5 dB -4,6 dB -60,0 dB 

5MHz 19,60 V 4,70 V -52,5 dB -12,4 dB -56,3 dB 

10MHz 18,70 V 1,52 V -58,4 dB -21,8 dB -52,8 dB 

Tabell 5 Konstant amplitud, frekvens 10 kHz – 10 MHz
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10KHz    20 dB/div 

     
 

20KHz    20 dB/div 

      
 
50KHz     20 dB/div 

     
 
Ch2 Insignal Pk-Pk värden   FFT 
Ch1 Utsignal visas. 
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100KHz    20 dB/div 

      
 
200KHz    20 dB/div 

      
 
500KHz    20 dB/div 

      
 
 
Ch2 Insignal Pk-Pk värden   FFT 
Ch1 Utsignal visas. 
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1MHz    20 dB/div 

       
 
2MHz    20 dB/div 

        
 
5MHz    20 dB/div 

         
 
Ch2 Insignal Pk-Pk värden   FFT 
Ch1 Utsignal visas. 
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10MHz    20 dB/div 

       
 
Ch2 Insignal Pk-Pk värden   FFT 
Ch1 Utsignal visas. 

 
Konstant frekvens 10 kHz, amplitud 0,2 Vpp – 20Vpp

Uprimär Vp-p Usekundär (Vp-p) 3*grundfrekvens Bmax 

0,2 V 89,3 mV -88,13 dB 0,00 T 

0,4 V 185 mV -77,5 dB 0,01 T 

1,0 V 471 mV -64,4 dB 0,01 T 

2,0 V 981 mV -51,9 dB 0,03 T 

4,0 V 2,090 V -44,4 dB 0,07 T 

10,0 V 5,540 V -30,0 dB 0,17 T 

14,0 V 8,070 V -21,0 dB 0,25 T 

16,0 V 9,150 V -17,8 dB 0,29 T 

18,0 V 10,38 V -15,0 dB 0,33 T 

20,0 V 11,50 V -12,2 dB 0,36 T 

Tabell 6 (10 kHz)

 

 
Figur 5.2.1: Ett diagram som visar distorsionen vid ökad amplitud 

för 10kHz signalöverföring 
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Konstant frekvens 1 MHz, amplitud 0,2Vpp – 20Vpp 
Uprimär Vpp Usekundär (Vpp) 3*grundfrekvens Bmax 

0,2 V 165 mV -81,56 dB 0,0052 T 

0,4 V 322 mV -80,0 dB 0,0101 T 

1,0 V 811 mV -66,6 dB 0,0255 T 

2,0 V 1,620 V -59,0 dB 0,0580 T 

4,0 V 3,200 V -54,0 dB 0,1000 T 

10,0 V 7,930 V -44,0 dB 0,2490 T 

14,0 V 11,10 V -41,3 dB 0,3490 T 

16,0 V 12,65 V -39,7 dB 0,3980 T 

18,0 V 14,18 V -38,1 dB 0,4460 T 

20,0 V 15,91 V -35,3 dB 0,5000 T 

Tabell 7 (1 MHz) 
 

 
 

Figur 5.2.2: Ett diagram som visar distorsionen  
för 1MHz signalöverföring vid olika amplituder.
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Figur 5.2.3 Kopplingschema för signalmätning. 

 

 
 

Figur 5.3.1: FFT över två FSK-signaler, uppmätt med en strömprobe som simulerar en 
mottagare 

 
Den första FSK-signalen fr n transformator ett best r av ”space” p  500 Hz som 
representerar en nolla och ”mark” p  800 Hz som representerar en etta, samt en FSK-signal 
fr n den andra transformatorn med ”space” p  1,2MHz och ”mark” p  1,5MHZ.  
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6 Simulering med PLL 

I detta avsnitt görs en utförlig simulering i LT Spice på en PLL-krets för att se om det är något 
som kan användas i projektet. De flesta PLL-kretsar som vi fann på marknaden kunde 
demodulera FM/FSK-signaler, därför bestämde vi oss att använda denna moduleringsmetod. 
En PLL-krets består i sin helhet av en PFD (Phase/Frequency Detector) som detekterar fas 
och frekvens, en Charge Pump (CP) som reglerar en kontrollspänning till en VCO (Voltage 
Controlled Oscillator) vars uppgift är att generera en frekvens som matchar den yttre fas och 
referensfrekvensen.  
 

6.1 Datakommunikation med hjälp av faslåst slinga (PLL)  
En simulering i LT Spice gjordes för att försöka återskapa en fyrkantspuls på utgången (Data 

signal ut) med hjälp av en PLL krets. Ett blockschema över den faslåsta slingan illustrerar 

följande steg, vidare görs en liten fördjupning för varje enskilt steg 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

6.2 Terminal och FM/FSK-modulator. 
Tanken  r att ”data signal in” som skickas fr n en terminal till en FM-modulator omvandlas 
till en FSK signal. Periodtiden (T) för inkommande data är i detta fall T=0,1ms, det ger alltså 
en frekvens (f) på 10 kHz.  
 

 
Figur 6.2.1: Schema för en terminal som är V3 och en FM/FSK-modulator som är A14. 

 

FM-modulatorn modulerar den inkommande pulsen V3 till en FSK signal med 
sinuskaraktäristik på två olika frekvenser [V(n010)]. När den inkommande pulsens flank är 
hög (röd signal), då är utgående frekvens efter FM-modulatorn 100 kHz och när pulsens flank 
är låg då är frekvensen 140 kHz.  

FM-
Modulator 

(FSK) 

 
PFD 

 
Charge 
pump 

 
VCO 

 
LP-filter 

Kom-
parator 

Data signal in 

Data signal 
ut Figur 6.1.1: illustrerar ett blockschema över FM/FSK-

modulator, PLL, LP-filter och komparator. 

Till PFD 
Data signal in 
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Figur 6.2.2: FSK-modulerad signal (grön) och en fyrkantspuls som dataingång (röd) 

 
 

6.3 Fas och frekvens detektor 
Vidare skickas den modulerade signalen in till en PFD som är en förkortning för det engelska 
ordet Phase/Frequency Detector, alltså fas och frekvens detektor. Dess uppgift är att 
detektera en fas- och frekvensskillnad för en periodisk signal. Två stycken D-flipflop och en 
AND-grind används för att få en komplett PFD. Den första D-vippans funktion är att 
detektera en fasförskjutning på den inkommande signalen, medan den andra har som 
uppgift att detektera en frekvensskillnad. Figurer kommer från vårt arbete i kursen 
Avancerad Analog Elektronik (AAE) medans konstruktionen på hur man kan bygga en PFD 
kommer från källorna som anges under bilderna.  
 
 

      
Figur 6.3.1:   (a) konstruktion av en D-vippa med hjälp av NAND-grindnät [6.3.1],  

   (b) PFD med två D-vippor och AND-grind [6.3.2] 
   [D-vippan är en LT Spice modell och fungerar på samma sätt som i a)]. 
 
 

D-flipflop 

a) b) 
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Figur 6.3.2:  a) Två ingångar A och B har samma frekvens men annan fas (φ) 
   b) Två ingångar A och B har olika frekvens (ω) *6.3.3].
 
PFD’n använder sig av sekventiell logik och den kan anta upp till tre olika tillstånd. Det första 
tillståndet är då QA = QB = 0, det andra tillståndet är när QA = 1 och QB = 0 och det tredje då 
QA = 0 och QB = 1 och fjärde QA =  QB = 1. Figur 6.3.2  a) beskriver en fasskillnad mellan 
ingångarna A och B. När flanken för A blir hög och flanken för B är låg då är QA = 1 och den 
förblir i detta tillstånd ända tills flanken för B blir hög. Bredden på pulsen för fasskillnaden är 
proportionell till  
φA – φB, allts  ju mer fasskillnad kretsen detekterar ju bredare blir pulsen.  et samma g ller 
för figur 6.3.2  b) när A blir hög och B är låg då genereras en puls på QA men så fort pulsen 
för B blir hög då blir flanken låg för QA. Om B ligger före A då genereras en puls på QB medan 
QA förblir rak. Frekvensskillnaden för figur 6.3.2  b)  r ocks  proportionell till ω A - ω B.  
 
Fas- och frekvensdetektor fungerar som en XOR-grind, en sanningstabell här nedan  
f r φ och ω visar pulsens tillst nd f r varje l ge. 
 
 

Ingång A och B Utgång A XOR B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Tabell 8 
 
 
 
 

 
PFD 

A 

B 

QA 

QB 

a) 

 

b) 
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6.4 Chargepump 
Chargepump har som uppgift att förse VCO, som kommer i nästa steg, med en DC-spänning 
som i sin tur kontollerar oscillationen för fas- och frekvenslåsning. Charge pumpen fungerar 
på följande sätt: M1 och M4 fungerar som en strömkälla och den släpper igenom en viss 
ström beroende på vilket tillstånd kretsen befinner sig i. M2 och M3 fungerar som 
strömbrytare och det är de som bestämmer vilket tillstånd kretsen befinner sig i, just i ett 
visst läge. Det finns tre olika tillstånd, då QA = QB = 0 så är strömbrytarna M2 och M3 
avstängda och Vcont förblir konstant. Andra tillståndet är då QA är hög och QB är låg då laddas 
kondensatorn C1 med hjälp av PMOS M1 medan NMOS M4 är stängd och spänningen på 
Vcont ökar, detta kan man se i figur 6.4.2. Det sista tillståndet är då QA är låg och QB är hög då 
laddar M4 ur kondensatorn C1 medan M1 är stängd och spänningen för Vcont avtar. 
Kondensator C8 adderas till kretsen för att eliminera rippel som uppstår på Vcont och för att 
få en bättre stabilitet på DC-signalen. Den här figuren är också från kursen AAE. 
 

 
 

Figur 6.4.1: Schema över charge pump 

(CP) och lågpassfilter (LP) som är R4 

och C1 och en extra kondensator C8 

för att eliminera rippel på Vcont 
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Beräkningar för att ställa in chargepumpen, M1 – M4 och kondensatorvärde. Tillhör figuten 
6.4.1 och det här är den beräkningsmetoden som vi har använt för att kunna basera våra 
mätvärden ifrån, formlerna är tagna ur boken Behzad Razavi (2001), Design of analog CMOS 
integrated circuits. 
 
k’PMOS      =      5 µm = 40 µm 
k’NMOS      =      5 µm = 80 µm 
ID               = 2 mA (M1 – M4) 
Uth            = -0,8 V (PMOS), = 0,7 V (NMOS) 
Ugs            = -1,5 V (PMOS), = 1,5 (NMOS) 
Lp,n           = 0,5 µm 
 

                                                 ID = 
       

 
(
      

 
)      – Uth)2

             (6.4.1) 
 

   

 
(
  

 
)             2  

 

                                                            WP   102 µm  (M1, M2) 
  

                                                  
   

 
(
  

 
)              2 

 

                                                            Wn   39 µm  (M3, M4) 
 
 
f1               = 100 kHz 
f2               = 140 kHz 

                 = 0,5 till 1 
Rp              = 150 Ω 
Vcontmax     = 2,4 V ; Vcontmin    = 1,43 V 
 

                                             KVCO   
      

                 
 [Hz/V]              (6.4.2) 

 

                                                    KVCO         Hz/V 
 

                                             τ deccay   
  

          
                  (6.4.3) 

 

                                             τ deccay           
 

                                              ωn   
 

             
  [rad/s]                                            (6.4.4) 

 

                        ωn,min   1970 rad/s då        och ωn,max   984,5 rad/s då       
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                                               Cmin,max   
 

     
  [F]                                                        (6.4.5) 

 

       Cmin          och Cmax       
 
Den inkommande signalen till CP (grön, överst) är den signalen som kommer från PD till 
PMOS, när QA  r h g allts  d  φA – φB ≠ 0 d  laddas C1 upp och sp nningen p  Vcont pulsar 
uppåt (röd, nederst). Under den tiden som (grön) är hög då är signalen från FD (blå, i mitten) 
till NMOS låg alltså då är  
ω A - ω B = 0. För att Vcont (r d  ska pulsa ned t s  m ste ω A - ω B = 1 och φA – φB = 0. 

 

 
Figur 6.4.2: illustrerar inkommande signalen från PD (grön), FD (blå) och Vcont (röd) 
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6.5 LP-filter, comparator och inverter 
LP-filtret har till uppgift att filtrera Vcont spänningen till en ren sinussignal för att det ska vara 
lättare att urskilja spänningsnivåerna i komparatorn.  

 

 
Figur 6.5.1: Kretsschema på tredje ordningens LP-filter för att filtrera Vcont signalen till en 
renare sinussignal, en OP-amp används här som spänningskomparator och den har som 

uppgift att omvandla en sinus signal till en digital signal. En inverter används för att kasta 
om signalen för att matcha data ingången. (Vår konstruktion)

 

 
Figur 6.5.2: visar signalen som kommer från Vcont [V(n006)] och filtreras i en tredje 
ordningens LP-filter [V(n009)] som sedan omvandlas till en fyrkantspuls [V(n005)].  

Ljusblå signal [V(n015)] är datasignal in. 
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6.6 VCO (Voltage-controlled oscillator) 

 
Figur 6.6.1: illustrerar ett schema över VCO som är konstruerad m.h.a. tre stycken 

differentialparkretsar ihoplänkade med varandra och varierande tidskonstant C på varje 
utgång, som tillsammans utgör en ringoscillator. (Vår konstruktion) 

 
VCO står för det engelska ordet voltage-controlled oscillator som då betyder spännings-styrd 
oscillator. Det är en elektronisk oscillator som är konstruerad för att kontrollera 
oscillationsfrekvens genom den inkommande DC-spänningen från Vcont. Alltså genom att låta 
charge pumpen variera spänningsnivån på den utgående DC-spänningen från CP till VCO:n så 
kan utsignalen från VCO oscillera snabbare eller långsammare. Signalen från VCO:n matas 
vidare tillbaka till PFD. Slutligen när signalen återkommer till PFD Figur 6.1.1 då påbörjar en 
ny cykel tills både referens- och VCO-signalen är lika, när detta inträffar kan man säga att 
PLL-kretsen är i ett låst läge.  
En VCO kan användas på en del olika elektronikkonstruktioner så som FM-
modulering/demodulering (Frequency Modulation), PM-modulering/demodulering  
(Phase Modulation), funktions generatorer, elektronisk musik för att skapa varierande toner, 
klockgeneratorer för digital TV, modem, sändare/mottagare, datorer m.m.  
 
 
 
Här nedan finns lite beräkningar för differentialpair krets, strömmen som väljs här berör 
NMOS transistorerna M08, M10, M14, M16 och M26 och M28. Även här använde vi oss av 
formler som kommer från boken Behzad Razavi (2001), Design of analog CMOS integrated 
circuits och med hjälp av dessa så kunde beräkna fram våra värden för att justera VCO. 
 

  
  

 
 (

 

 
)    

  ⁄                                  (6.6.1)
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 (

   

    
)          

  
⁄

 
 

  Id   
  

 
 (

 

 
)   (UGS – UTH)²                               (6.6.2)   

   

  2 mA   0,002   (UGS – 0,7)² 
 
  UGS   1,7 V 
 
  UΔR   VDD   UGS            (6.6.3) 

 

  UΔR   5 – 1,7   3,3 V 
 

  R1   
    

   
        

 
 
De här beräkningarna avser PMOS transistorerna M5, M6, M11, M12, M23 och M24. 
Genom att först beräkna r0 parallell för båda transistorerna så kan man sedan få fram W 
(bredden) för PMOS transistorn. 
  
  AV = −gm   r0p    => AV = 2 ggr            (6.6.4) 

 

  gm   √      (
 

 
)  

  

 
                                               (6.6.5) 

 

  gm   √      (
   

    
)                                                            

   
  gm           

  

  r0p   
 

       
   

 

  r0p         
 

  R0p   
 

                 
               (6.6.6) 

 

  W   
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Här nedan beräknas oscillationen för VCO (alltså alla kondensatorer): 
 

  fosc   
 

      
              (6.6.7) 

 

  Td      * R0n * CL                                  (6.6.8) 

 

  fosc   
 

              
  

    (
 

 
)             

      
                  (6.6.9) 

 

  CL   
    (

  

    
)             

          
          

 
 

 
Figur 6.6.2 illustrerar Vcont den gröna grafen, VCO-signalen ut till PFD den blåa grafen och 

den röda pulsen som illustrerar data signal ut. 
 
VCO’n ställer in sig i förhållande till hur insignalen på Vcont ser ut. Eftersom signalen måste 
variera för varje halv period mellan 1 och 0 så kan man här se att då Vcont pulsar upp, alltså 
då VCO börjar gå från hög till låg får man en etta på utsignalen. När Vcont pulsar ner, alltså då 
VCO svänger från lägsta nivån till den högsta, får man en nolla på utsignalen.  
I figur 6.6.3 a) och b) kan man se att om signalen är den samma, om en sekvens med bara 
nollor skickas, så rättar sig VCO och PFD för bara en frekvens och Vcont förblir mer eller 
mindre på en konstant nivå. Först simuleras en frekvens på 100 kHz a) som är en sekvens 
med bara nollor och sedan 140 kHz b) som är en sekvens med bara ettor. 
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Figur 6.6.3 a): Här kan man se att det uppkommer en biterror eftersom komparatorn är 
inställd för att trigga på 1,81V. Vid uppstart av PLL så dröjer det en stund innan VCO och 

PFD rättar in sig på en önskad frekvens.  
 

 
Figur 6.6.3 b): Det samma gäller här fast frekvens in är på 140 kHz, även här förblir Vcont 

någorlunda konstant fast på en lägre nivå än i a) och det tar också en stund för PLL och PFD 
att rätta in sig på rätt frekvens. Därför förekommer det en biterror även här. 

 
Man kan då se här att när Vcont:ens DC-nivå är låg så representerar den en etta och när 
spänningsnivån är hög så representerar den en nolla efter det att signalen har filtrerats, 
passerat genom komparatorn och inverterats.
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7 Kretslösning med hjälp av (PLL)  
Försöket genomfördes först på en labbplatta med en Low Power Phase-Locked Loop av 
modellen LMC568CM [7.1] eftersom just denna typ av krets kändes bäst att lämpa sig för 
projektets ändamål. Det som är intressant är att LMC568CM kan arbeta upp mot 500 kHz 
som infrekvens, detta ger då en ganska bred variation på frekvensval för FSK-demodulation 
som utsignal. Drivspänningen är mellan 2V och 9V. LMC568CM kan demodulera FM/FSK 
signaler med upp till ± 15% deviation. Med detta menas att den maximala avikelsen på 
bärvågsfrekvensen är ±15%. Om en bärvågsfrekvens (fc) är på 180 kHz så är det lägsta 
frekvensvärdet 153 kHz och högsta frekvensvärdet är 207 kHz. Detta ger då en bandbredd 
för en FSK-modulerad bärvågsfrekvens på 54 kHz.  
 
 
      
      
      
      
      
      
      
     
   

Figur 7.1: illustrerar frekvensdeviation på ± 15% 
 
Uppkopplingen genomfördes enligt anvisningarna i databladet s.3 [7.1]. Först kopplades en 
kondensator C4 = 100 nF mellan ben 4 och jord, det är också här drivspänningen (VDD) från 
en DC-källa kommer in. Det är viktigt att placera kondensatorn så nära ben 4 som möjligt 
eftersom stabiliteten för kretsen blir mer kritisk vid högre drivspänning och högre frekvens. 
Därefter så räknar man fram en resistor (Rt) som skall ligga mellan ben 5 och 6. Det är också 
viktigt att påpeka att det finns en delare med värdet 2 inne i LMC568CM därför måste man 
räkna med den dubbla frekvensen för att få rätt Rt värde. En liten tabell utdraget från 
dokumentet [7.1] visar vilka kondensatorvärden som är lämpliga att användas tillsammans 
med resistanser, som i sin tur beror på vilket frekvensområde man använder sig av. 
 

 
Tabell 9 

 
 
 
 
 

fc fc –15% 
153 kHz 

fc + 15% 
207 kHz 

Bandbredd 
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          Fosc   
 

         
                                                     (7.1) 

 

             
 

            
 

   
              Rt         
 
Ett l mpligt Ct och Rt v rde  r d  300 pF och 6,6 kΩ. Eftersom om man väljer 
kondensatorvärdet på 62 pF så  blir resistansen 32 kΩ. Där skulle det kunna uppstå problem 
med stabiliteten eftersom 32 kΩ ligger mellan #1 och #2 enligt tabell 9. 
 
Ingången på ben 3 är där den FSK-modulerade signalen ansluts. Där kopplar man bara in en 
kondensator C3 = 10 nF i serie. Utgången på ben 2 är där Vcont-signalen befinner sig. Denna 
utgång är ideal att använda då det är just den signal som kommer till nytta för att göra om 
till data signal ut. Först och främst kopplas en kondensator C2 = 1nF in mellan ben 2 och 
jord, vidare så kopplas en resistor RDG = 1 MΩ mellan drain, gate och ben 2, d r efter kopplas 
ben 2 till gate på en NMOS transistor 2N7000 [7.2]. Den här transistorn valdes för att den 
kan drivas med låga spänningar, små strömmar och att den har en robust, pålitlig och snabb 
växlingsprestanda, vilket är till fördel vid höga frekvenser. Sourcebenet på transiston kopplas 
till en de-emphasis krets. Det används för att reducera effekten av brus vilket ger en 
förbättrat signal-till-brus förhållande. Kopplingen ser ut som på bilden nedan.  
 

 
 
Enligt dokumentet [7.1] så är den resistansen på 7,5 kΩ utbytt mot en varierbar resistans 
Pot.1 0-25 kohm, som på bilden. Eftersom  beräkningar där har gjorts med en infrekvens på 
100 kHz (vi väljer högre frekvens). Därför kändes det säkrast att ha en varierbar resistans, 
eftersom man då kan finjustera filtret för de frekvenser som man vill arbeta med. Utgången 
VOUT kopplas vidare till en komparator 

Figur 7.2: Kretsschema för Vcont 
ut till en transistor och  
de-emphasis krets för bättre 
signal-till-brus förhållande. 
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LM393N [7.3] på ben 3 för att sedan bli triggad på en förinställd spänning, som justeras med 
en potentiometer som är kopplad in på ben 2. 
Utgångssignalen från ben 1 kopplas vidare till en till komparator, som är inbyggd i samma 
kapsel, på ben 5. Ben 6 triggas in på samma vis som ben 2 med en annan potentiometer 
Pot.3 men istället på en lägre spänning. Signalen som kommer ut från ben 7 är den signal 
som är intressant då den har omvandlats till en digital signal. Hög flank representerar en etta 
och låg flank representerar en nolla. Demodulationen av FSK-signalen är nu klar och 
mätvagnen kan nu tolka informationen och utföra sitt arbete. 
 

 
Figur 7.3: Kretslösning till en färdig demodulator som omvandlar  

en FSK-signal till en digital signal (modifierat elschema i LT-spice från [7.1]) 
 
 

7.1 Resultat 
Så här ser vårt färdiga mönsterkort ut. 
 

 
 

7.1.1 Färdig prototypkretskort med 

ytmonterad LMC568CM. 
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7.1.2 Röd/svart (+5V), vit 

(pulssignal ut), grön (FSK-signal in). 

7.1.3 Sinussignalen är Vcont-

spänningen till VCO, pulssignalen är 

datasignal ut (alltså våra ettor och 

nollor). 
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8 LabView 
Ett försök gjordes med hjälp av probrammet LabView för att se om det var möjligt att överföra 
en FSK-modulerad signal från datorn, där en binär sekvens med ettor och nollor skulle skickas, till 
en USB-modul DAQ-6009 [8.1].  et g r det m jligt f r programmet att ”kommunicera med 
omv rlden” Genom att bygga vidare p  ett exempel som redan finns i programmet, kunde vi f  
fram en lösning, som kunde skapa en hyfsad bra FSK signal med hjälp av en byte av data. Men 
det visade sig ganska fort att när USB-modulen kopplades ihop med transformatorn så försvann 
signalen. Vi tror att det beror på att USB porten inte kan leverera den ström som krävs för att 
magnetisera kärnan och att det sker en mättning av kärnan. 

 
9 Avvikelse 
En simulerad kretslösning över en FSK-modulator kan ej längre hämtas från skolans dator då 
VMware saknar licens och det går inte längre att komma åt LabView. 
 
Det går inte simulera en sekvens med ettor eller nollor från signalgenerator HP 33120A men 
simulering i figur 6.6.3 kan förklara hur en sådan datasignal skulle se ut. 
 

10 Disskussion 
Projektet gick som sagt ut på att testa möjligheterna med att använda induktion för att 
överföra data mellan terminal och mätvagnen och i mån om tid även testa om effekt för att 
driva sensorerna på mäthuvudet kan överföras. Detta skulle i sin tur kunna innebära att 
behovet av kabelbuntarna som används idag kunnde elimineras. 
 

10.1 Modulation 
Vi började med att se över olika modulations tekniker som skulle kunna användas för att 
modulera den data som skulle skickas över en ledare, detta för att den signalen som överförs 
lätt ska kunna urskiljas även om störningar skulle introduceras i slingan. 
Vi valde ganska snabbt att använda oss av FSK modulering då vi under en tidigare kurs 
(Avancerad Analog Elektronik, 2ED031 på Linnéuniversitetet) har simulerat en PLL-krets 
vilket bland annat kan användas för att demodudulera FSK signaler. 
 

10.2 Järnkärnor och signalöverföring 
Vi fick låna ifrån D.E två typer av järnkärnor för att kunna utföra våra induktionstester, men 
då ett par saknar märkning så valde vi att inte utföra några tester på de utan rikta oss in på 
de kända komponenterna, eftersom vi då hade stöd från dess datablad för att kunna utföra 
vissa beräkningar. För att se hur kärnorna hanterade signalerna så utfördes en rad tester, 
dels med endast en sinus signal i ena riktningen, vilket skulle simulera data från exempelvis 
terminal till mäthuvud, sedan kopplade vi in en signalgenerator till på motsatt sida, vilket 
skulle simulera datakommunikation i båda riktningar. Vad vi snabbt kunde se med hjälp av 
oscilloskopets FFT funktion var att det förmodligen inte skulle vara några problem att 
kommunicera i båda riktningar, då vi klart och tydligt kunde urskilja de olika frekvenserna 
från varandra. 
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10.3 LabView 
Utifrån detta ville vi se om vi kunde få en dator att kommunicera med hjälp av denna 
uppkoppling. Med hjälp av programmet LabView och en USB-6009 modul samt ett exempel 
på FSK-modulering/demodulering, lyckades vi skapa ett program som kunde modulera data 
till just FSK. Detta föll dock platt då det verkade som om modulen kortslöt sig själv så fort 
den kopplades in med spolen och vi kunde inte alls använda oss av denna metod.  
 

10.4 Bygget av en fungerade krets 
Vi bestämde oss att återvända till signalgeneratorer som vi använt tidigare för att testa 
signalöverföringen, eftersom det visade sig att de kunde generera en FSK signal. Efter flera 
tester med FSK vände vi oss tillbaka till simulering av PLL-kretsen i LT Spice, för att se om vi 
kunde bygga upp en fungerande krets. Vi tittade över en PDF-dokument från LMC568CM 
kretsen och det såg lovande ut, strax där efter beställde Göran Ewing ett par stycken sådana 
och vi utförde ett par labbtester. Kretslösningen demodulerade en FSK signal och en digital 
signal utifrån detta kunde skapas. Strax där efter bestämde vi oss för att etsa fram ett 
mönsterkort och börja bygga ihop ett fungerande kretskort.  
 

10.5 Effektöverföring 
Efter att ha konsulterat med Göran Ewing om möjligheterna att även överföra den önskade 
effekten tillsammans med en datasignal började det visa sig att det förmodligen inte är 
möjligt. För att se om det skulle gå iallafall så kopplade vi upp transformatorer och gjorde 
m tningar p  tv  ”bra- ” och tv  ”d liga transformatorer”.  M tv rden blev v l lite s d r, 
eftersom en dålig en kopplingsfaktor orsakade stora effekt förluster och mycket värme 
utvecklades. Vi testade detta igen, men med de uppmätta värden som vi hade fått fram, i LT 
Spice för att se om det verkligen stämde. Det visade sig att om vi sänkte kopplingsfaktor med 
10% så tappar man väldigt mycket effekt, vilket leder till att mätvagnen inte blir 
spänningsförd. Det mest drastiska förlusten skedde då frekvensen ökades till 20 kHz, hela 
konceptet med induktion rasserade eftersom en järnkärna klarar inte av att hantera denna 
typ av effektöverföring.  
 
Det som i alla fall är glädjande i detta projektet är att man fortfarande kan använda 
induktion för att skicka data över en ledare och kommunicera med 
mätvagnen. Ett alternativ till energiförsörjning skulle kunna vara att man istället använder en 
skena där effekten överförs  till mäthuvudet med hjälp av kontakt, likt ett tåg, kanske ett 
billigare och lättare sätt att underhålla en sådan mekanism.  
Det här har varit ett ganska svårt arbete då det uppstod komplikationer under resans gång 
med att försöka lösa problematiken kring PLL-kretsen, effektöverföringen och utformningen 
av rapporten, men i och med detta så tackar vi för all hjälp vi kunde få från Göran Ewing, 
Ellie Cijvat, fysikavdelningen på Linnéuniversitetet och Sören Åström på Digital Engineering 
AB för att ha fått ta del av detta arbetet  
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