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Sammanfattning 
Två tryckförstärkare har konstruerats för att förstärka signalerna från tryckgivare som 
registrerar trycket i vätskan som omger ryggmärgen (cerebrospinalvätskan (CSF)). 
Förstärkarna är anpassade för att passa in i ett övergripande system för likvordynamiska (LD) 
undersökningar (Andersson et al 2005). Balansering av tryckgivarna samt tryckgivarnas och 
signalöverföringens funktion kontrolleras av systemets programvara. Patientsäkerheten är av 
högsta vikt i ett system som detta eftersom en felaktig tryckmätning kan vara direkt 
livshotande. Ett LD-instrument består schematiskt av en infusionspump, tryckmätning samt 
ett reglersystem för att kontrollera trycket i spinalkanalen. Arbetet resulterade i ett två-
kanaligt tryckförstärkarkort anpassat för 19” rack. Förstärkning och exitationsspänning är 
anpassad för Becton Dicinsons engångstryckgivare. 
 
 

Abstract 
The task was to design and manufacture Two pressure amplifiers was designed for 
amplification of the signals from pressure transducers registering the pressure in the spinal 
canal. The amplifiers are adapted to fit into an overall system for liqvordynamic (LD) studies 
(Andersson et al 2005). The system software is able to balance the pressure transducers and to 
evaluate the pressure transducer function and signal transmission function. Patient safety is of 
paramount importance in a system such as this because a faulty pressure measurement can be 
directly life-threatening. An LD instrument consists schematically of a infusion pump, a 
pressure measurement and a control-system for controlling the pressure in the spinal canal. 
The work resulted in a two-channel pressure amplifier board designed for 19 "racks. The gain 
and excitation voltage is adapted for Becton Dicinsons disposable pressure transducers. 
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1. Inledning 
Cerebrospinalvätskan (CSF) är den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen 
(spinalkanalen) i ett slutet system med produktion och utflöde. Vid störningar i CSF-
systemets flödesdynamik så kan patienten drabbas av sjukdomen normaltryckshydrocefalus 
och därigenom få ett något förhöjt intrakraniellt tryck (ICP), vidgade ventriklar (vätskefyllda 
hålrum i hjärnan), gång- och balansproblem, demens och urininkontinens. Det förhöjda 
trycket kan bero på ett ökat utflödesmotstånd, och för att mäta detta så kan en LD-analysator 
användas. Den mäter och analyserar CSF-systemets flödesdynamik. En LD-analysator består 
förenklat av två tryckgivare, en peristaltisk pump för infusion eller dränering av vätska samt 
en dator för mätning, styrning, beräkning och presentation av resultat. De två tryckgivarna 
används för att mäta infusionstrycket (IP) samt trycket i spinalkanalen (ICP).  
 
Neurocentrum i Umeå och Institutionen för klinisk neurovetenskap har en lång erfarenhet av 
likvordynamiska (LD) mätningar. Förre professorn i neurologi, Jan Ekstedt, påbörjade 
forskning kring sjukdomen hydrocefalus och cerebrospinalvätskesystemets flödesdynamik på 
70-talet, och då konstruerades också den första prototypen till en LD-analysator i Umeå 
(Ekstet J, 1977, 1978). Den apparat som detta examensarbete ingår i är den fjärde 
generationens LD-analysator och den är utvecklad i Umeå i ett samarbete mellan 
Neurocentrum och Medicinsk teknik - FoU.  
 
Det finns flera olika metoder för att analysera utflödesmotståndet, de vanligaste är 
konstantflödesmetoden (Katzman et al, 1970, mfl.) och konstanttryckmetoden (Ekstet J, 
1977). I Umeå så är det främst konstanttryckmetoden som används. För att utföra en 
patientundersökning sätts två kanyler in i spinalkanalen i ländryggen så att de kommer i 
kontakt med CSF. Den ena används för infusion av vätska samt mätning av IP och den andra 
används för mätning av ICP. (Andersson et al 2005) En patientundersökning startar med att 
ICP får stabiliseras under 15 min och medelvärdet under de sista 5 minuterna anses vara 
patientens vilotryck. Utifrån vilotrycket ökas sedan ICP genom att vätska pumpas in i 
systemet. Tryckökningen sker i sex steg om 0,4 kPa och för varje nivå mäts det medelflöde 
som pumpen måste ge för att hålla trycket konstant. Varje trycknivå är sju minuter lång. 
Under undersökningen skapas en tryck-/flödeskurva av de sex mätpunkterna från respektive 
trycknivå, och lutningskoefficienten hos regressionslinjen utifrån dessa ger ett mått på CSF-
systemets utflödeskonduktans. Normalt ligger vilotrycket hos denna patientgrupp under 2,4 
kPa och ICP höjs inte över 5,5 kPa under undersökningen. Om trycket blir för högt eller för 
lågt så kan en livshotande situation uppstå, därför är tryckmätningen och tryckregleringen 
kritisk för patientsäkerheten. Min del i framtagandet av denna utrustning var att konstruera 
och bygga tryckförstärkare för de två tryckkanalerna. En detaljerad kravspecifikation gav en 
bra vägledning och avgränsning i arbetet. Risktänkande var en viktig del i arbetet men den 
övergripande riskanalysen på systemet som helhet låg utanför detta arbete.  
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2. Kravspecifikation 
 

• Två tryckkanaler skall byggas. 
• Tryckkanalerna skall vara anpassade för Becton Dicinsons engångstryckgivare av 

standardtyp avsedda för patientbruk.  
• Givarna har ha en känslighet på 37,5 µV/V/kPa. 
• Tryck upp till ± 25 kPa skall kunna mätas. 
• Bandbredden skall vara DC – 20 Hz. 
• Utsignalen skall vara analog. 
• De skall vara byggda för att passa i 19” rack med en treradig europakontakt för 

anslutning till det övriga delarna i systemet. 
• Båda kanalerna skall vara på samma kretskort. 
• Tillgängliga spänningar är ± 15 V och + 5 V. 
• Balansering av tryckgivarna skall ske externt genom kommando från befintlig mjuk- 

och hårdvara. 
• Möjlighet skall finnas för mjukvaran att kontrollera att tryckgivarna är anslutna, 

fungerande samt att kalibreringen stämmer. 
• Ingen justerbar förstärkning behöver finnas då kalibreringskonstanter kan läsas in i 

mjukvaran. 
• Systemet är patientanslutet så kravet att gällande regler för patientsäkerheten följs är 

väsentligt. Dessa krav finns i Europanormen för medicintekniska produkter SS-EN  
60601-1 och i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11. 
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3. Utförande 
 

3.1 Konstruktion 

Planering 
Det första som görs vid konstruktionen är ett blockschema utifrån de specifikationer som 
finns tillgängliga. Tankemässigt så delas förstärkarna in i sju block (bild 1). 
Eftersom engångstryckgivare skall användas så innebär det att för varje patient så skall 
givarna bytas ut. Detta resulterar i en risk för skadliga statiska spänningar på ingångarna, 
vilket hanteras genom införandet av ett ingångsskydd (block 1). Givarna måste ha 
exitationsspänning och signalerna måste förstärkas med en differentialförstärkare (block 2). 
Var gränsen för patientisolationen ska ligga kan variera med konstruktionen, jag har valt att 
lägga den direkt efter differentialsteget för att minimera antalet komponenter i den 
patientisolerade delen. Block 3, 4 och 7 är de delar som står för patientisolationen. Block 3 är 
analoga isolationsförstärkare, block 4 är en DC/DC omvandlare som strömförsörjer den 
isolerade delen och block 7 är optokopplare för isolering av kalibreringskontrollen. I block 5 
finns förstärkning, filter och analoga kretsar för balansering och block 6 innehåller logik m m 
för balansering.  
 

 
Bild 1. Blockschema på tryckförstärkare. 

 
 
Krav på isolationen 
Den första fråga som måste analyseras är vilka säkerhetskrav som måste tas hänsyn till enligt 
standarden. Tryckgivarna ansluts med vätskekatetrar till CSF-systemet och det innebär att det 
kan anses finnas en elektrisk direktkontakt mellan hjärnan och tryckgivarna, därmed måste 
höga säkerhetskrav ställas på ingångarna. Enligt SS-EN 60601.1 skall läckströmmarna 
begränsas till 10 µA vid ett första fel, vilket kan vara nätspänning på patienten. Minsta 
avståndet för krypströmmar måste vara 8 mm och luftgapen mot icke isolerade delar måste 
vara minst 4 mm samt att spänningståligheten för gemensam-mod-spänningar måste vara  
3,5 kV.  
Konstruktion 
Efter genomgång av de stora tillverkarnas produkter så valdes en isolationsförstärkare från 
Burr & Brown, ISO121(ISO 121). Den har specificerad spänningshållfasthet på 4950 VDC 
och 3500 VAC, läckströmmen vid 240 VAC, 60 Hz är max 0,5 µA rms och den har en fast 
förstärkning på ett. För den isolerade strömförsörjningen så valdes THI0522 (THI 0522)från 
Traco, eftersom den är godkännd enligt EN-60601-1 för medicinska isolationsapplikationer 



 8 

och utspänningarna var  ±15 V. Den matas med singel 5 V och utspänningen är ±15 V, 2 W. 
Opto-kopplare finns i många modeller men det måste vara en som finns i en kapsel med 0,4” 
mellan benraderna för att 8 mm krypavstånd skall kunna säkras på kretskortet. 
 
Enligt databladet på tryckgivarna så skall exitationsspänningen vara 2,5 V, det ger en utsignal 
på 37,5 µV * 2,5* 25 kPa = 2,344 mV från tryckgivaren vid 25 kPa. En förstärkning på 2000 
ggr ger då en utsignal på 4,69 V vilket är lämpligt om efterföljande AD-omvandlare är 
inställd på ±5 V. 
 
Ingångssteget visas till höger i bild 2. INA 125 från Texas Instruments (INA125) är en 
instrumentförstärkare med inbyggd spänningsreferens och kretsar för exitationsspänning i 
samma kapsel vilket gör den mycket lämplig som ingångssteg. På den patientisolerade sidan 
saknades nu bara skyddet på ingångarna. Här valdes ett EMI-filter från Murata, EMIGUARD®, 
DSS710223S12 (DSS710223S12). Det har ett LCL EMI filter i kombination med en varistor 
som börjar leda över 12 V. På så sätt erhölls både ett skydd mot ledningsbundna störningar 
och ett överspänningsskydd. Detta fungerade bra på signalingångarna och som extra skydd 
sattes en dubbel transorb på exitationsspänningen.  
 

 
Bild 2. Ingångssteget, till och med patientisolationen. 

 
För bandbegränsningen så filtrerades signalen med ett 20 Hz Bessel-filter. 
Samplingsfrekvensen är 100 Hz så det behövdes inget brant filter för att förhindra aliasing, 
därför användes bara ett andra ordningens filter. Att valet föll på ett Bessel-filter beror på att 
tryckförändringarna kan vara transienta och ett faslinjärt filter som Bessel skapar inte 
oscillationer på utsignalen vid transienta insignaler. För komponentberäkningarna till filtret 
används ”FilterPro” 3.1 från Texas Instruments (FilterPro).  
 
Balansering av utsignalen gjordes i slutet av förstärkarkedjan, bild 3. Det kunde utan problem 
göras i slutet eftersom dynamiken blir stor när matningsspänningen är så hög som ±15 V och 
signalen ligger inom ±5 V.  För att balansera givarna används en spänningskomparator 
ansluten till utsignalen som indikerar om utsignalen är större eller mindre än noll. 
Balanseringen bygger på en SAR-algoritm (successive approximation register) som balanserar 
utgången på OP3 till 0 V, bild 3. De ingående delarna är en liten mikroprocessor från 
Michrochip (PIC12C672), en dubbel 12 bitars D/A-omvandlare från Texas Instruments 
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(DAC7612), en komparator från Fairchild (LM311) samt två OP-förstärkare från Texas 
Instruments (TL074) för analog signalanpassning. Under planeringen av denna konstruktion 
fanns det två viktiga frågor att besvara för att få rätt prestanda på balanseringskretsen och de 
var hur stort nollfel på utsignalen kan tillåtas när balanseringen är klar och hur stor 
felspänning ska kretsen kunna balansera bort. Enligt beräkningen ovan så blir utsignalen 25 
kPa/4.69 V = 5,3 Pa/mV, här anses att ett nollfel på 5 Pa är försumbart. Därför så kan ±1 mV 
accepteras som offset-fel vid 0 kPa. Enligt databladet på tryckgivarna så ska nollfelet för 
tyckgivarna vara max ±2,5 kPa, det innebär att utsignalen kan bli max  
469 mV vid en total förstärkning på 2000 ggr. 
 
Enligt bild 3 så ger D/A-omvandlaren. 0-5 V ut, i detta fall så måste spänningen kunna bli 
både positiv och negativ. OP1 och kretsarna runt den omvandlar 0-5 V till ±2,5 V och det är 
den spänning som skall användas för att balansera bort utspänningen från OP3 vid 0 kPa. Den 
positiva förstärkningen i OP3 är tre gånger, så en inspänning på 166 mV balanserar bort -500 
mV ut från OP3. Dämpning av ±2,5 V i OP 2 med standardvärden på resistanserna ger ±188 
mV ut från OP2, bild 3. Till detta kan läggas att komparatorn har givits en hysteres på 0,5 mV 
för att säkerställa ”rena” omslag.  
 
Principen för balansering är att när processorn får ett kommando att balansera genom en låg 
puls på ”Noll IP/ICP” så körs en algoritm som känner om utspänningen är för låg eller för hög 
och sedan försöker eliminera den med en utspänning från D/A omv. med motsatt polaritet. 
Algoritmen består i huvudsak av en loop som känner om komparatorn är hög eller låg och 
beroende på detta så ökas eller minskas dataregistret i D/A-omvandlaren. Först sätts D/A- 
omvandlaren i sitt mittenläge (2048), komparatorn detekterar då om utsignalen är för hög eller 
för låg. Om signalen är för hög så minskas D/A omvandlarens utregister med 1024, nästa varv 
ökas eller minskas det med 512 och sedan med 256 osv ned till 1. På detta sätt så är 
balanseringen klar på bara 11 varv i loopen. Programmet är skrivit i PIC-Basic, bilaga 1. I 
detta fall finns inga krav på snabbhet i balanseringen, därför finns långa fördröjningar på varje 
nivå så att filtren hinner stabilisera sig.   
 

 
Bild 3. Principschema över balanseringskretsen. 

 
Förstärkningen av signalen sker i differentialförstärkaren och i OP3, bild 3. Vi har här en 
förstärkning på minus två gånger i OP3 och det innebär att vi önskar -1000 gånger i 
differentialsteget. Förstärkningen i INA125 bestäms av ett motstånd Rg, det beräknas enligt 
formeln G= 4+(60k/Rg). Det teoretiska värdet på Rg (G=1000) blir då 60,24 ohm, ett 
standardvärde nära detta är 59,6 ohm. Då får vi en förstärkning på 1011 ggr och den totala 
förstärkningen blir 1011 *2(OP3) = 2022 ggr, d.v.s. 1,1 % över nominell förstärkning. För att 
minimera temperaturdriften är det viktigt att valt Rg har en låg temperaturkoefficient. 
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För att systemet skall kunna göra en kontroll av att givaren är ansluten samt att hela 
signalkedjan fungerar skall givaren balanseras så utsignalen blir noll volt och sedan kopplas 
ett motstånd parallellt med ena ”benet” i givarens brygga, bild 4. Det skapas då en obalans i 
bryggan som simulerar en trycksignal, t.ex. 24 kPa. Mjukvaran kan då i en självtest detektera 
att givaren går att balansera samt att hela signalkedjan fungerar, inklusive datainsamlingen. 
Detta genom att i första läget läsa in 0 V och sedan läsa in 24 kPa, stämmer inte dessa tester 
så kan ett larm genereras. Funktionen kan enkelt skapas med en optokopplare med 
transistorutgång, se bild 2 (U6, R3). Empiriskt så visar det sig att ett resistansvärde på  
82 kOhm ger en obalans som ganska precis motsvarar 24 kPa i kopplingen ovan. Eftersom det 
finns en tolerans på bryggans komponenter i givarna så är det lämpligt att tillåta en viss 
avvikelse från det teoretiska värdet, ungefärligen 24 ± 0,5 kPa. Min bedömning är att detta 
kan göras utan att äventyra säkerheten men detta måste fastslås i den slutliga riskanalysen. 

 
Bild 4.  Krets för självtest av tryckgivare. 

 
Det kompletta schemat för den tvåkanaliga tryckförstärkaren finns i bilaga 2. I schemat finns 
två buffrade analoga utgångar från varje kanal, det beror på ett krav att de analoga signalerna 
skall finnas tillgängliga för extern datainsamling för forskning. Dubbla buffrade utgångar 
används för att isolera den externa utgången från den interna, detta för att inte störa 
tryckregleringen om något oförutsett händer vi den externa datainsamlingen. 
 

3.2 Tillverkning 

Schema och layout skapades i CAD systemet EdWin XP version 1.1. När layouten var klar så 
beställdes kretskorten från Estek AB. Korten beställdes grönlackade med förtennade lödöar, 
genompläterade hål och komponenttryck. Komponenterna var i huvudsak ytmonterade där det 
fanns sådana att tillgå, utom optokopplarna där hålmonterade kapslar behövdes för att 
åstadkomma tillräckligt krypavstånd (8 mm). 9-poliga D-sub-kontakter användes för 
anslutning av tryckgivarna, och för att erhålla tillräckliga isolationsavstånd mot omgivande 
metallkapsling så valdes en plastpanel till kortet. För att ytterligare skydda de patientisolerade 
delarna från yttre påverkan så försågs både fram- och baksida på kortet med isolerande 
plastkapsling, bild 5 – 7 
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Bild 5. Komponentsida av kretskort. 
 

    
Bild 6. Undersida av kretskort. Notera isolations-zonen utan ledningar.  
 

 
Bild 7. Översikt på ingående delar. 
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4. Resultat 
Resultatet av ett konstruktionsprojektet ska resultera i en färdig konstruktion. I detta fall så 
blev resultatet ett instickskort för 19” rack montering, bild 5-7. Kortet har två separata 
tryckkanaler och uppfyller kravspecifikationen ovan till fullo. För att verifiera funktionen och 
skapa kalibreringskonstanter så användes 40 st slumpvis utvalda tryckgivare. Med dessa 
kontrollerades att balanseringen fungerade samt för att skapa en kalibreringskonstant för varje 
kanal. Dessutom utvärderades -24 kPa kalibreringskontrollen och gränserna för att acceptera 
kalibreringen beräknades. Alla givare kunde balanseras och utsignalen blev nära 0 V så 
balanseringen bedömdes fungera tillfredställande. För -24 kPa-testerna registrerades varje 
kanal för sig, IP resp. ICP. Tabell 1. Utifrån dessa mätningar kan vi nu bestämma hur stort 
”fönstret” för att acceptera givarna skall vara för ett 99,9%-igt konfidensintervall 
 
Tabell 1. Testresultat – 24 kPa för de 40 testade givarna i luft. 
 IP ICP 
Medel –24,252 -24,572 
SD 0,151 0,152 
99,9% konf. Int. ±0,578 ±0,584 
   
 
Det  99,9% konfidensintervallet indikerade en nivå på ±0,58 därför lades fönstret ±0,6 runt 
kanalens medelvärde. 
För IP blir gränserna -23,65 - -24,85 kPa och för ICP blir gränserna -23,97- -25,17 kPa 
 
Samma mätning utfördes igen men nu var givarna vätskefyllda för att möjliggöra en 3 kPa 
mätning. Tabell 2. För 3 kPa mätningen användes en 294 mm vattenpelare för att generera 
trycket. 
 
Tabell 2. Testresultat – 24 kPa för de 40 testade givarna med vätska. 
 IP -24 kPa IP 3 kPa ICP, -24 kPa ICP, -3 kPa 
Medel -24,307 2,994 -24,584 3,03 
SD 0,173 0,011 0,167 0,023 
 
Dessa tester verifierade att förstärkarna klarade de förväntade kraven på signalkvaliteten. 
Elsäkerhetsmätningarna visade att patientläckströmmen blev 2 µA vid 230 VAC 50 Hz på 
”patienten” vilket är godkänt eftersom 10 µA är gränsvärdet. 
 

5. Summering av arbetet 
Jobbet har följt planen väl och inga större problem har uppkommit under arbetet. En brist i 
nuvarande konstruktion är enligt min menig att styrsignalerna för balansering och 
kalibreringskontroll endast är nivåstyrda, detta kan t.ex. göra det möjligt att en störning kan 
medföra en ofrivillig balansering. För framtiden så kan kodade styrsignaler ge större säkerhet 
mot störningar. Att en störning startat en balansering har dock aldrig inträffat, men kodning 
av kontrollsignalerna bör vara enkelt att realisera med processorn som redan finns på kortet. 
Systemet är nu i drift och fungerar enligt specifikation, dessutom har ett företag bildats som 
säljer LD-analysatorn (Likvor AB). 
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Bilaga 1 
Programkod      
Balance liqvor V2.0 usign MCLR 

'20061024 TBA 

'last rev 20061201 TBA 

'to pressure board V3.0 

'PIC12C672 

 

'******************* init *********************** 

INCLUDE "modedefs.bas" 

 

ADCON1=7    'disable ADC 

TRISIO = %111000  '0-2 out, 3-5 in  

  

LD VAR GPIO.0  'pin naming, Load data to DAC out 

SD VAR GPIO.1  'serial data out to DAC 

CLK VAR GPIO.2  'Clock for serial data 

START VAR GPIO.3 'Pin for strt of balance, low for one second 

COMP0 VAR GPIO.4 'Comparator ch0 in 

COMP1 VAR GPIO.5 'Comparator ch1 in 

 

DAC0ini VAR WORD 

DAC1ini VAR WORD 

DACini VAR WORD 

DAC VAR WORD 

OFFSET VAR WORD  

i VAR BYTE 

  

  

  

DACini = $800   'both to 2048 

DAC0ini = $2800   'DAC0 to 2048 

DAC1ini = $3800   'DAC1 to 2048  

High LD     'init LD 

 

'******************** start main ***************** 

 

 Pause 1000 

 GoTo action 

 Stop 

 End 

 

'******************* action ********************** 

 

action: High LD 

 DAC = DACini 

 GoSub loadDAC  'init DAC to 2048 

 Pause 500   'wait for stability  

 DAC = DAC0ini 

 OFFSET = $800   'OFFSET 2048 

 GoSub balance1 

 DAC = DAC1ini 

 OFFSET = $800   'OFFSET 2048 

 GoSub balance2 

 

 Return 
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loadDAC: ShiftOut SD,CLK,5,[DAC\14] 

 Low LD 

 Pause 10 

 High LD 

 Pause 200 

 Return 

 

 

balance1: i=1 

 While i<=11 

  OFFSET = OFFSET/2 'start with 1024 

  IF COMP0 = 1 Then 

   DAC = DAC + OFFSET 

  Else 

   DAC = DAC - OFFSET 

  EndIF 

  GoSub loadDAC 

  i = i+1 

 Wend 

 Return  

  

balance2: i=1 

 While i <= 11 

  OFFSET = OFFSET/2 'start with 1024 

  IF COMP1 = 1 Then 

   DAC = DAC + OFFSET 

  Else 

   DAC = DAC - OFFSET 

  EndIF 

  GoSub loadDAC 

  i = i+1 

 Wend 

 Return 
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