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!Noggranna digitala temperatur-
mätningar är viktiga i en rad olika 
tillämpningar, till exempel bär-
bara produkter, medicinska över-

vakningsenheter, hälso- och "tnesspårare, 
kylkedjor och miljöövervakning samt indu-
striella datorsystem. Även om de är vanligt 
förekommande, innebär implementeringen 
av digitala temperaturmätningar med hög 
noggrannhet ofta kalibrering eller linjäri-
sering av temperaturgivare, liksom högre 
strömförbrukning, vilket kan vara ett pro-
blem för kompakta tillämpningar med ex-
tremt låg strömförbrukning och #era insam-
lingsmetoder. Konstruktionsutmaningarna 
kan snabbt bli #era och leda till fördyrade 
kostnader och försenade tidsplaner.

För att komplicera saken ytterligare, "nns 

det tillämpningar där #era temperatur givare 
delar på en enda kommunikationsbuss. 
Vissa testkon"gurationer för produktion 
måste dessutom kalibreras i enlighet med 
amerikanska National Institute of Standards 
and Technology (NIST), medan veri"erings-
utrustning måste kalibreras av ett labora-
torium ackrediterat enligt ISO/IEC-17025. 
Plötsligt är det som verkade vara en enkel 
funktion både skrämmande och kostsam.

Artikeln beskriver kortfattat kraven på 
temperaturmätningar med hög noggrann-
het i mobila och batteridrivna tillämpningar 
för hälsoövervakning. Därefter presenteras 
en digital temperaturgivare med låg e$ekt 
och hög noggrannhet från ams OSRAM som 
inte kräver kalibrering eller linjärisering. Den 
avslutas med integrationsrekommendatio-

ner, ett utvärderingskort och en demonstra-
tionssats med Bluetooth och tillhörande app 
som gör det möjligt att ändra givarens in-
ställningar och observera e$ekten på ström-
förbrukningen.

Krav på temperaturövervakning  
med hög noggrannhet
Noggrannhet är ett krav i tillämpningar för 
hälsoövervakning. I tillverkningen  uppvisar 
digitala temperaturgivare variationer i pre-
standa från del till del som måste åtgärdas. 
Eftersom intern kalibrering är dyrt och an-
vändningen av okalibrerade givare ökar 
kostnaden för att uppnå önskad noggrann-
het bör konstruktörer överväga givare som 
är helt kalibrerade och linjäriserade. Det är 
dock viktigt att se till att tillverkaren av giva-
ren använder kalibreringsinstrument som 
kan spåras enligt NIST-standard. Genom att 
använda instrument med spårbar kalibre-
ring säkerställs en obruten kedja tillbaka till 
de grundläggande NIST-standarderna, där 
osäkerheterna i respektive länk i kedjan iden-
ti"eras och dokumenteras så att de kan han-
teras i tillverkarens kvalitetssäkringssystem.

Den viktigaste standarden för provnings- 
och kalibreringslaboratorier är ISO/IEC 
17025 ”Allmänna krav på provnings- och ka-
libreringslaboratoriers kompetens”. ISO/IEC 
17025 bygger på tekniska principer som är 
särskilt inriktade på kalibrerings- och prov-
ningslaboratorier, används för ackreditering 
av dessa och utgör grunden för att utveckla 
planer för kontinuerlig förbättring.

Digital temperaturgivare med spårbar 
produktionstestning i enlighet med NIST
För att uppfylla de många konstruktions- 
och certi"eringskraven, kan konstruktörer 
använda sig av den digitala temperatur-
givaren AS6211 från ams OSRAM som har 
en noggrannhet på upp till ±0,09 °C och som 
inte kräver någon kalibrering eller linjärise-
ring. AS6211 är utformad för användning i 
sjukvårdsutrustning, bärbara enheter och 
andra tillämpningar som kräver höge$ektiv 
termisk information, och produktionstes-
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Hur man använder digi tala temperaturgivare
med hög  
noggrannhet  
i bärbara hälso-
övervaknings- 
enheter

Figur 2. När givaren är monterad på undersidan av ett kretskort kan termiska genomgående hål  
och en kontakt!äder användas för att ansluta till kontaktstiftet. 

Figur 1. Ett "exibelt kretskort och termiskt häftämne kan användas för att skapa en väg med låg  
termisk impedans mellan huden och givaren. 
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terna kalibreras av ett ISO/IEC-17025-ackre-
diterat laboratorium enligt NIST-standard. 
Den kalibrerade produktionstestningen 
påskyndar processen för att få certi"ering 
enligt EN 12470-3, som krävs för medicinska 
termometrar inom EU.

AS6211 är en komplett digital tempera-
turgivare i en WLCSP-kapsling (Wafer Level 
Chip Scale Package) med sex stift, 1,5×1 mm, 
redo för systemintegration. Ett exempel på 
ett beställningsbart artikelnummer, AS6221-
AWLT-S, levereras i partier om 500 stycken på 
band eller rulle. Mätningarna med AS6211 
levereras via ett standard I%C-gränssnitt och 
har stöd för åtta I%C-adresser, vilket elimine-
rar problem med busskon#ikter i konstruk-
tioner med #era givare.

Hög noggrannhet plus låg  
strömförbrukning
AS6221 har hög noggrannhet med låg 
strömförbrukning i hela sitt matningsom-
råde från 1,71 till 3,6 V DC, vilket är särskilt 
viktigt i tillämpningar som drivs av en enda 
battericell. Den innehåller en känslig och 
exakt temperaturgivare med bandgap i 
 kisel (Si), en analog-till-digitalomvandlare 
och en digital signalprocessor med tillhö-
rande register och styrlogik. Den inbyggda 

varningsfunktionen kan utlösa ett avbrott 
vid ett speci"kt temperaturgränsvärde, som 
programmeras genom att ställa in ett regis-
tervärde.

AS6221 förbrukar 6 µA vid fyra mätningar 
per sekund, och i standby-läge är strömför-
brukningen endast 0,1 µA. Genom att an-
vända den inbyggda larmfunktionen för att 
endast väcka applikationsprocessorn när ett 
temperaturgränsvärde har uppnåtts kan sys-
temets strömförbrukning minskas ytterligare.

Alternativ för integrering  
av bärbara enheter
Ju bättre den termiska anslutningen mellan 
givaren och huden är, i bärbara tillämpning-
ar, desto noggrannare blir temperaturmät-
ningen. Konstruktörer har #era alternativ för 
att optimera den termiska anslutningen. Ett 
sätt är att sätta ett värmeledande stift mellan 
huden och givaren ("gur 1). För att uppnå 
tillförlitliga resultat måste stiftet isoleras 
från alla externa källor till termisk energi, till 
exempel enhetens hölje, och en värmepasta 
eller ett häftämne bör användas mellan stif-
tet och AS6211. Detta tillvägagångssätt drar 
nytta av att använda ett #exibelt kretskort 
med AS6221, vilket ger större frihet när det 
gäller att placera givaren.

I konstruktioner där det är fördelaktigt att 
ha givaren på huvudkortet kan den termiska 
anslutningen ske med hjälp av en kontakt-
&äder eller en termisk dyna. Om givaren är 
monterad på kretskortets undersida kan en 
kontakt&äder användas för att skapa en ter-
misk förbindelse mellan kontaktstiftet och 
de termiska genomgående hålen på krets-
kortet som är anslutna till givaren  ("gur 2). 
Detta tillvägagångssätt kan medföra en 
kostnadse$ektiv anordning som klarar läng-
re avstånd mellan givaren och huden, men 
det kräver att man noga överväger de olika 
termiska gränssnitten för att uppnå hög 
känslighet.

Ett tredje alternativ är att använda en ter-
misk dyna för att ansluta stiftet till en givare 
som är monterad på kretskortets ovansida 
("gur 3). Jämfört med att använda en &äder-
kontakt eller ett #exibelt kretskort kräver 
detta tillvägagångssätt en dyna med hög 
värmeledningsförmåga och noggrann me-
kanisk konstruktion för att säkerställa minsta 
möjliga termiska impedans mellan kontakt-
stiftet och givaren. Detta kan medföra en 
enklare montering samtidigt som det fortfa-
rande ger hög prestanda.

Förbättra den termiska svarstiden
För att få snabba termiska svarstider är det 
viktigt att minimera all yttre påverkan på 
mätningen, särskilt från den del av kretskor-
tet som ligger i direkt anslutning till givaren. 
Två rimliga konstruktionsförslag är att an-
vända utskärningar för att minimera kop-
parplanen i närheten av givaren på kretskor-
tets ovansida ("gur 4, överst) och att minska 
den termiska belastningen från kretskortets 
undersida genom att använda ett utskuret 
område under givaren för att minska krets-
kortets totala massa ("gur 4, nederst).

Hur man använder digi tala temperaturgivare

Figur 3. En termisk dyna kan ansluta en toppmonterad givare till kontaktstiftet.  
Detta ger en enklare montering, samtidigt som det ger hög prestanda.

Figur 5. För noggrann avkänning av omgivningstemperaturen bör det #nnas ett högt termiskt  
motstånd mellan givarna för hud och omgivningstemperatur.

Figur 4. Utskärningar på kretskortets över- och 
undersida kan minimera kretskortets massa runt 
givaren och förbättra dess svarstid.
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Förutom att minimera kretskortets e$ekter 
"nns det andra tekniker som kan bidra till att 
förbättra mäthastighet och prestanda:
•  Maximera kontaktytan mot huden för 

att öka den värme som är tillgänglig för 
givaren.

•  Användning av tunna kopparbanor och 
minimering av storleken på ström- och 
jordplan.

•  Användning av batterier och andra kompo-
nenter, t.ex. displayer, som är så små som 
möjligt för att uppnå kraven på enhetens 
prestanda.

•  Utformning av höljet för att isolera givaren 
på kretskortet termiskt från de omgivande 
komponenterna och den yttre miljön.

Avkänning av omgivningstemperatur
Ytterligare överväganden gäller vid använd-
ning av #era temperaturgivare, till exempel i 
konstruktioner som använder både hudtem-
peratur och temperaturen i den omgivande 
miljön. En separat givare måste användas för 
varje mätning. Den termiska utformningen 
av enheten bör maximera den termiska im-
pedansen mellan de två givarna ("gur 5). En 
högre mellanliggande termisk impedans ger 
bättre isolering mellan givarna och säker-
ställer att mätningarna inte stör varandra. 
Enheten hölje bör tillverkas av material med 

låg värmeledningsförmåga, och en värme-
isolerande barriär bör införas mellan de två 
givarområdena.

Utvärderingssatsen snabbstartar 
 utvecklingen med AS6221
För att påskynda utvecklingen av tillämp-
ningar och tiden till marknaden erbjuder 
ams OSRAM konstruktörer både en utvär-
derings- och en demonstrationssats. Utvär-
deringssatsen AS62xx kan användas för att 
snabbt kon"gurera den digitala temperatur-
givaren AS6221 och möjliggöra en snabb 
utvärdering av dess kapacitet. Utvärderings-
satsen ansluts direkt till en extern mikro-
kontroller (MCU) som kan användas för att få 
tillgång till temperaturmätningar.

Demonstrationssats för AS6221
När den grundläggande utvärderingen är 
klar kan konstruktörer använda demon-
strationssatsen AS6221 som plattform för 
utveckling av tillämpningar. Demonstra-
tionssatsen innehåller en AS6221 tempe-
raturknapp och en CR2023-knappcell. Vid 
nedladdning av den tillhörande appen från 
App Store eller Google Play Store kan du 
ansluta upp till tre givarknappar samtidigt 
("gur 7). Appen kommunicerar med givar-
knapparna via Bluetooth, vilket gör det möj-

ligt att ändra alla givarinställningar, inklusive 
mätfrekvensen, och observera e$ekten på 
strömförbrukningen. Appen kan registrera 
mätsekvenser, vilket gör det möjligt att jäm-
föra prestandan hos de olika inställningar för 
temperaturgivarna. Konstruktörer kan även 
använda demonstrationssatsen för att ex-
perimentera med varningsläget och ta reda 
på hur det kan användas för att förbättra lös-
ningens prestanda.

Sammanfattning
Att utforma system för digital temperatur-
mätning med hög noggrannhet för hälso- 
och sjukvård, "tness och andra bärbara 
enheter är en komplicerad process när det 
gäller konstruktion, testning och certi"ering. 
För att förenkla processen, sänka kostnader-
na och komma snabbare ut på marknaden 
kan konstruktörer använda högintegrerade 
givare med låg strömförbrukning och hög 
noggrannhet.

Som visats, är AS6221 en sådan enhet. 
Den kräver ingen kalibrering eller linjärise-
ring, och testutrustningen för produktion 
kalibreras enligt NIST-standard av ett ISO/
IEC-17025-ackrediterat laboratorium, vilket 
påskyndar konstruktions- och godkännan-
deprocessen för medicintekniska produkter. 
 !
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Figur 7. Demonstrationssatsen AS6221 fungerar som en utvecklingsplattform för temperatur givare  
för AS6221. 

Figur 6. Utvärderingssatsen AS62xx kan användas  
för att installera och utvärdera AS6221.


