
  Slutrapport Examensarbete 15 hp, år 2011 
  Data-/Elektro/-Mekatronikingejörsprogrammet 

 H ö g s k o l a n  i  H a l m s t a d ,  2 0 1 1  
 

Sida 1 

 

Examensrapport, IDE-sektionen, Högskolan i Halmstad, juni 2011 

 

 

 

Testrigg för 
marksensor 

Kandidatuppsats på Data-/Elektro- och Mekatronikingenjörsprogrammet 

 

Caroline Bellviken, William Andersson och Anders Johansson 

      
 

 

 

School of Information Science, Computer and Electrical 
Engineering, Halmstad University 

 

                           



  Slutrapport Examensarbete 15 hp, år 2011 
  Data-/Elektro/-Mekatronikingejörsprogrammet 

 H ö g s k o l a n  i  H a l m s t a d ,  2 0 1 1  
 

Sida 2 

Abstract 
Lansen Technology is a security company from Halmstad, Sweden and their focus in 
developing and selling alarm solutions. One of their latest inventions is a vibration sensor that 
recognizes very small movements in the ground. 

The thesis work was made in cooperation with Lansen Technology AB and the task was to 
invent a test equipment that decides whether the sensor is working correctly. By generating 
certain frequencies with specific amplitude, we will expect the sensor to give a similar output. 

The final report includes all the parts of our work as studying, choosing components, 
programming, construction, results and conclusion. 
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Sammanfattning 
Lansen Technology AB är ett företag i Halmstad med inriktning på att sälja och utveckla olika 
larmlösningar. Företaget har utvecklat en marksensor, som känner av mycket små vibrationer 
i marken. 

Examensarbetet gjordes för Lansen Technology AB och uppgiften var att konstruera en 
testrigg för deras marksensor. Testriggen genererar tre förbestämda frekvenser och amplituder 
och kontrollerar värdena som sensorn tar upp. 

Slutrapporten omfattar alla delar i vårt arbete i form av instudering, val av komponenter, 
programmering, konstruktion, resultat och slutsats.  
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Förord 
Följande rapport är en del av den obligatoriska kursen Examensarbete på Data-/Elektro- och 
Mekatronikingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Examensarbetet gjordes i samarbete med Lansen Technology AB under våren 2011. 

Vi vill tacka Lansen Technology AB för möjligheten till examensarbetet och ett speciellt tack 
till vår handledare på Lansen Technology AB, Magnus Ekholm.  

Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan i Halmstad, Tommy Salomonsson. 

Ett tack skickas även till Ruben Rydberg på Högskolan i Halmstad, som tillhandahöll oss med 
diverse hårdvara under projektets gång. 

 

    Anders, William och Caroline 
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1. Introduktion 

1.1 Problemformulering 
Lansen Technology är ett företag i Halmstad som är inriktade på olika säkerhetssystem, både 
för hemmet och för proffsmarknaden. De har utvecklat en prototyp av en marksensor, som tar 
upp vibrationer från marken. Sensorn kan användas i olika larmsystem, exempelvis om man 
vill kontrollera stora inhägnade ytor eller känna av om det kör förbi ovanligt tunga fordon.  

För att säkerställa sensorns kvalitet behövs en testrigg. Testriggen ska kunna vibrera efter 
angivna testsekvenser, där sensorns resultat mäts upp.  

Riggen ska både användas av Lansen själva, men även kunna produceras och säljas till deras 
kunder i framtiden. Detta för att kunderna själva ska kunna testa sina sensorer, så de fungerar 
korrekt. 

För att riggen ska kunna bli lönsam krävs det att prototypen är kostnadssnål. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att skapa en testrigg, som i ett senare skede ska komma ut i 
produktion. 

1.3 Kravspecifikation 
1. Sensorn ska kunna skruvas fast på riggen. 
2. Riggen ska kunna vibrera efter angiven signal (testsekvens). 
3. Testsekvenserna ska ha en hastighet på upp till 10mm/s. 
4. Riggen ska ha en knapp för start av testsekvens. 
5. Efter start av testsekvens ska en jämförelseoperation genomföras i riggen för att se om 

signalerna ligger inom toleransområdet. 
6. Riggen ska ha en display, som visar resultatet av testet. (OK eller felkod). 
7. Vågformen ska vara sinusformad. 
8. Frekvensen ska kunna variera mellan 40 Hz, 80 Hz och 120 Hz. 
9. Riggen ska vara isolerad för att ta bort så mycket oönskade vibrationer som möjligt. 
10. Riggen ska vara portabel, men ej batteridriven. Max 15 kg. 

   

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som fanns inom projektet var främst att endast en prototyp skulle tas fram. 
Ett förslag över hur Lansens produkt senare skulle kunna se ut fanns, men ingen komplett 
lösning. Även under projektets gång gjordes vissa avgränsningar, såsom att ett datorinterface 
för en visuell vy över signalerna togs bort från den ursprungliga kravspecifikationen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Vibrationer 
Vibration är en svängningsrörelse kring ett jämviktsläge. Dessa 
svängningar uppstår när ett system störs från en position av stabil jämvikt. En periodisk 
rörelse är en rörelse, som återkommer till en given position efter en bestämd tid.  

Det finns många kända exempel: seismiska vågor, vågor på spända strängar och vågor på 
vatten. Andra, mindre kända exempel är svängningar av luftmolekyler 
i en ljudvåg och svängningar av elektriska strömmar i radio och TV-apparater. 

En gemensam, mycket viktigt, och mycket grundläggande typ av svängningsrörelse är en 
enkel harmonisk rörelse. Rörelsen flyttar ett objekt, som är fäst vid en fjäder. I jämvikt, utövar 
fjädern ingen kraft på objektet. När objektet har förflyttas en sträcka ! från dess 
jämviktsläge, utövar fjädern en kraft −!", som ges av Hooke's lag:  !   =   −!", [4] där ! är 
fjäderns kraftkonstant, vilket är ett mått på fjäderns styvhet. Minustecknet indikerar att kraften 
pekar åt motsatt håll från jämviktsläget. Genom att applicera Newtons andra lag får vi in 
accelerationen:  −!" = !!! . 

I en harmonisk svängning är accelerationen proportionell mot förflyttningen, men pekar i 
motsatt riktning. Detta är kännetecknande för enkel harmonisk rörelse och kan användas för 
att identifiera system som svänger. Accelerationen av en partikel i en harmonisk rörelse är 
icke konstant och kan beskrivas med formeln: !! = − !

!
!. 

Eftersom Newtons andra lag innebär att man antar att tidsderivatan av rörelsemängden har 

samma riktning och storlek, som den applicerade kraften, får man: !
!!
!!!

= − !
!
!. 

Sätt: !! = !
!

 så ger det !
!!
!!!

= −!!!. 

För att finna en lösning till ekvationen ovan, får vi använda oss av följande cosinusfunktion: 
x ! = A ∗ cos(!" + ∅) där !, ! och ∅ är konstanter. ! är amplituden för rörelsen, ! är 
vinkelfrekvensen och har enheten radianer per sekund. [Figur 1] 

Den konstanta vinkeln ∅ kallas faskonstant, som tillsammans med amplituden !, bestäms av 
partikelns position vid tiden ! = 0. Om partikeln är vid sitt maximum ! = ! då ! = 0, så är 
fas konstanten ∅ = 0.[5] 
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Figur 1. (a) En x-t graf över en partikel, som rör sig med enkel harmonisk svängning. Amplituden på partikeln är !, och 
periodtiden är !. (b) En x-t graf över specialfallet då ! = ! vid ! = ! vilket medför att ∅ = !.  

Tiden det tar för ett föremål i svängning att utföra en hel cykel, kallas periodtiden !. 
Frekvensen beror av periodtiden ! genom: ! = !

!
= !

!!
 . 

Enheten på frekvens är antalet cykler per sekund !"
!

. 

2.2 Vibrationsmätning 
Inom området för vibrationer finns det många olika alternativ över hur man väljer att mäta. 
Beroende på vilken typ av vibration och hur starka vibrationerna är, används olika 
mätinstrument.  

I projektet är det små vibrationer som ska mätas och därför krävs en relativt känslig sensor. 
En vanlig metod för att mäta vibrationer är att använda en accelerometer.  

Accelerometern skickar ut en elektrisk signal beroende på vilken vibration (acceleration) den 
utsätts för. Signalen är proportionell mot hastigheten. För att kunna mäta detta finns det ett 
rörligt material i det hölje, som utgör accelerometern. Det rörliga materialet är ofta kisel. Vid 
mätning av rörelse förflyttas innehållet i förhållande till höljet och accelerometern ger ifrån 
sig en signal. Signalen varierar beroende på hur mycket innehållet har förflyttat sig i 
förhållande till höljet. 

Accelerometrar används inom många olika områden, bland annat air-bag system, 
jordbävningsvarnare och för att kontrollera vibrationer i maskiner. 

Tre vanliga typer av accelerometrar är kapacitiva, piezoelektriska och med trådtöjningsgivare.  

De kapacitiva accelerometrarna är uppbyggda av två komponenter, varav den ena är en fast 
platta. Det finns också en rörlig massa, där den andra plattan sätts fast. Mellan plattorna bildas 
ett elektriskt fält, där helheten kan liknas vid en kondensator. När accelerometern utsätts för 
acceleration förändras avståndet mellan plattorna och därmed också kapacitansen. Eftersom 
! = !!!! ∗

!
!
, där !! är permittiviteten i vakuum, !! den relativa remittiviten för materialet 

mellan plattorna. d är avståndet mellan plattorna och A arean för plattorna. För att små 

T 

 
A 

-A 

a) b) 
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störningar inte ska påverka resultatet placeras ytterligare en kondensator på samma sätt som 
den första. Accelerationen fås fram genom skillnaden i värde hos kondensatorerna. Denna typ 
av accelerometer passar bra vid mätning av mycket små vibrationer, exempel på givarkonstant 
är 300mV/g. [3] 

Hos de accelerometrar med trådtöjningsgivare spänns en fjäder fast i givaren. Där förses den 
med en trådtöjningsgivare och en seismisk massa. Då massan utsätts för acceleration kommer 
denna att böja fjädern. Utsignalen från trådtöjningsgivarna blir proportionell mot 
accelerationen. Dessa accelerometrar används ofta vid krocktester, då de klarar upp till flera 
tusen g.  

Det går också att använda rörelseenergi, som därefter omvandlas till elektrisk energi. Denna 
metod används i de piezoelektriska accelerometrarna. I accelerometern finns en massa, som 
vilar på en fjäder, vilken i sin tur vilar på en piezokristall. Vid rörelse trycks massan nedåt 
mot piezokristallen, med en kraft som motsvarar accelerationen. Arbetsområdet är för 
mellandelen av g-krafter, det vill säga inte så lågt som de kapacitiva accelerometrarna, men 
inte heller så högt, som för trådtöjningsgivande accelerometrar. 

När man väljer accelerometer finns det en rad parametrar att ta hänsyn till, såsom 
analog/digital utgång, max antal g, känslighet, antal axlar och bandbredd. [1] 

Accelerometrar finns med analog respektive digital utgång. För digital accelerometer används 
PWM (pulsbreddsmodulering) och för analog blir utsignalen en kontinuerlig spänning 
proportionell mot accelerationen.  

För parametern, där maximalt antal g väljs, måste hänsyn tas till vilket användningsområde 
accelerometern ska ha. Jordens dragningskraft motsvarar 1 g, där 1 g är 9,82! !!. Vid 
mätning av en lutning räcker det med en accelerometer på 1,5 g, för rörelser i bil, flyg och 
robotar räcker 2 g och för plötsliga rörelser krävs 5 g. [2] 

Känsligheten beror på hur stora vibrationer eller accelerationer, som ska mätas. Med 
känslighet menas hur stor accelerometerns utsignal är i förhållande till uppmätta g-krafter. 
Exempel på givarkonstant är 750 mV/g. Större känslighet medför att det kommer bli lättare att 
mäta, eftersom det blir större utsignaler, vilket ger noggrannare mätning. 

Antalet axlar på accelerometrar varierar. Det finns både tvådimensionella och 
tredimensionella. De tvådimensionella mäter med en axel i y-led och en i x-led. De 
tredimensionella mäter även i z-led. På grund av jordens gravitation kommer accelerometern 
ge olika värden ut, beroende på hur den placeras. 

Med bandbredd menas hur många gånger per sekund accelerometern kan mäta. Är det 
vibrationer, som ska mätas, krävs en bandbredd på flera hundra Hz. Är det däremot endast 
lutning, som ska mätas, räcker det med ca 50 Hz. 
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3. Metod 

3.1 Instudering 
Eftersom projektgruppen inte hade någon insyn i hur marksensorn eller radiosystemet för 
kommunikationen fungerar, började arbetet med att vi fick läsa in oss på dessa. Inläsning 
gjordes dessutom på hur sinusvågor kan genereras och vilken typ av vibrationsgenerator som 
går att använda, hur riggen ska isoleras och hur en accelerometer fungerar. Inläsningen 
gjordes genom att läsa datablad, information i böcker och på internet samt muntlig 
faktainformation vi fick direkt av Lansen Technology AB. 

3.1.1 Sensor 
Sensorn [Figur 2, Figur 3] som ingår i projektet är en marksensor kallad N1. Sensorn består 
av flera delar, ytterhölje i aluminium, geofon, antenn samt några inre komponenter för att 
koppla samman antennkortet med geofonen. En geofon är en givare som överför seismiska 
vågor till elektriska signaler. 

I sensorn finns ett program som klarar viss signalbehandling så som FFT1 och innehåller även 
en radiomodul. N1:an används för att känna av vibrationer i marken och är mycket känslig. På 
undersidan av ytterhöljet finns ett gängat hål, för att kunna skruva fast ett spett, när sensorn 
ska placeras i marken. Det gängade hålet används också för att skruva fast sensorn på vår 
testrigg. Enligt data från Lansen Technology AB har sensorn ett mätområde på ca 40 – 120 
Hz och signalerna den tar emot kan ha en hastighet på upp till 10mm/s. 

Typiska värden för den av Lansen Technology använda geofonen är: maximal slaglängd 1,8 
mm, känslighet (+-2,5%) 22,8 V/m/s, diameter 28 mm, längd 30 mm och vikt 80 g. 
 

    

Figur 2. Marksensorn N1 i delar   Figur 3. Sensor ihopmonterad 

                                                
1 Fast Fourier Transform 
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3.1.2  Radiokommunikation 
Sensorns användningsområde är inom larmsektorn. För att sensorn ska kunna larma krävs 
någon form av kommunikation till en annan enhet som tar emot larmsignalen. 
Kommunikationen där mellan sker via radiokommunikation. Det finns en ”mastermodul” och 
en eller flera ”slavnoder”. I marksensorn N1 sitter det en slavnod. Mastermodulen [Figur 4] är 
den som styr kommunikationen genom Lansen Technology egna protokoll. 

 

Figur 4. Mastermodul 

För att sköta kommunikation mellan mastermodulen och slavnoden i sensorn skickas olika 
typer av kommandon. Dessa kommandon används när vi vill etablera kontakt mellan 
modulerna, när vi vill be sensorn börja och sluta skicka data. Protokollet Lansen Technology 
använder är belagt med sekretess och kan därför inte beskrivas vidare. 

3.1.3 Vibrationsgenerator  
Vid valet av vibrationsgenerator fanns två huvudalternativ. Det första alternativet var ett 
piezoelement, där det finns möjligheter att göra exakta teoretiska beräkningar för att uppnå 
önskat resultat. Det andra alternativet var en högtalare, vilken också ger en generering av 
rörelse, men saknar möjlighet för teoretiska beräkningar motsvarande ett piezoelement. För 
alternativet högtalare finns det heller inga datablad som anger slaglängden, det vill säga 
amplituden på den sinusvåg, som beror på insignalen. Därför får tester utvisa vilken insignal 
som ger lämplig slaglängd. 

Ett piezoelement är ett element med piezoelektricitet. Piezoelektricitet är en egenskap hos 
vissa kristaller. Vid tillfällen då kristallen deformeras omvandlas det mekaniska arbetet till 
elektricitet. Även det motsatta går att genomföra. Tillförs elektricitet till piezoelementet, så 
utförs ett mekaniskt arbete, vilket medför att elementet deformeras. Piezoelektricitet används 
inom många olika områden, såsom i klockor, datorer och radiomottagare.  

”Piezo Stack Actuator” är en typ av piezoelement, som passade projektets syfte och är ett 
högre element, som kan liknas vid en stav. Denna har en slaglängd på 0,15 -0, 20 % av sin 
egen längd.[6] 
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Stackactuatorerna visade sig dock vara orimligt dyra och det skulle även bli svårt att 
konstruera en bra fästanordning för N1:an. En vanlig högtalare med ett membran skulle även 
den bli svår att göra ett fäste för N1:an till. Ett förslag från Lansen Technology AB var att 
använda sig av en så kallad ljudtrycksomvandlare.  

Ljudtrycksomvandlaren fungerar och är uppbyggd på samma sätt som en vanlig högtalare, 
men saknar membran. Dess syfte är just att skapa vibrationer. Eftersom Lansen Technology 
AB trodde mycket på denna produkt och eftersom dess syfte just är att skapa vibrationer, 
valde vi att använda en ljudtrycksomvandlare till projektet. 

3.1.4 Sinusgenerator 
Ett antal olika alternativ för att generera en frekvens i form av en sinusvåg, kom på tal i början 
av projektet. Ett alternativ för att få en väldigt exakt frekvens var, att generera en fyrkantsvåg 
direkt från processorn och sedan omvandla denna till en analog sinusvåg via en så kallad 
look-up-tabell och en DA-omvandlare. En sinusformad våg kan också genereras genom en 
enkel koppling av en OP-amp tillsammans med ett antal yttre komponenter (resistorer och 
kondensatorer). Detta alternativ skulle dessvärre ge en något osymmetrisk sinusvåg, samt 
svårigheter att bestämma amplitud och frekvens. 

En krets, specialtillverkad att generera sinus-, triangel- och fyrkantsvåg, fanns däremot att 
tillgå. Kretsen, som heter XR2206CP-F, genererar frekvenser mellan 0,01 Hz – 1 MHz. Dessa 
frekvenser kan räknas ut med hjälp av formeln ! =    !

!∗!
 , där f är frekvensen i hertz, som 

beror på de två yttre komponenterna R (resistor) och C (kondensator).  Kretsen uppfyllde våra 
krav och var relativt enkel att bygga en konstruktion av. 

Enligt kravspecifikationen skulle den färdiga produkten generera tre olika frekvenser: 40 Hz, 
80 Hz och 120 Hz. För att kunna generera dessa frekvenser beslutade vi att använda tre 
oscillatorer med olika värden på de yttre resistanserna, men samma värden på samtliga 
kondensatorer. Teoretiska beräkningar från tidigare nämnd formel gav följande värden hos de 
yttre resistorerna !!, !! och !!, då kapacitansen C valdes till 1 uF: 

 

!
!∗!"!! ∗ !!

= 40   ó !! = 25 000 ohm 

!
!∗!"!! ∗ !!

= 80   ó !! = 12 500 ohm 

!
!∗!"!! ∗ !!

= 120  ó !! = 8333,33 ohm 

 

3.1.5 Accelerometer 
En utav de primära komponenterna i projektet var accelerometern, eftersom någon form av 
återkoppling krävdes. Återkoppling används för att säkerställa att vår sinusvåg har den 
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förstärkning och frekvens vi angett. Detta gör att riggen själv vet att den ger ut rätt signal och 
att samma signal är att vänta från sensorn.  

Valet av accelerometer baserades, som alla övriga komponenter, mycket på priset, men 
naturligtvis också på att den ska vara känslig nog att ta upp vibrationerna som vår generator 
ger ut. 

För att kunna välja rätt komponent krävdes instudering på hur en accelerometer fungerar, se 
avsnitt 2.1. Gällande vilken känslighet accelerometern behövde, utgick vi från våra 
beräkningar på vilken acceleration, som sinusvågorna skulle ha. För att kunna avgöra hur 
mycket förstärkning våra sinusvågor behöver, så har en del beräkningar gjorts. En vanlig 
sinusvåg beskrivs som A ∗ sin(ω ∗ t) där A ses som amplituden för funktionen. [Figur 5] 

Deriveras sinusfunktionen blir resultatet: 

!
!"
  A ∗ sin(! ∗ t) = (A ∗ !) ∗ cos(! ∗ t)  

där A ∗ ! ses som hastigheten för funktionen 

Deriveras sinusfunktionen ytterligare en gång blir resultatet:   

!
!"

  (A ∗ !) ∗ cos(! ∗ t) = (−A ∗ !!) ∗ sin(! ∗ t)  

där A ∗ !! ses som accelerationen för funktionen. 

 

Figur 5 a) A∗sin(! ∗ !) b) A∗! ∗cos(! ∗ !) c) -A∗!! ∗sin(! ∗ !)  där  ! = ! 
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De frekvenser som ska skapas av sinusgeneratorn är 40 Hz, 80 Hz samt 120 Hz. I 
kravspecifikationen anges det att hastigheten ska kunna gå upp till 10 mm/s. I beräkningarna 
har vi använt oss av en hastighet på 5 mm/s. 

Med hjälp av frekvenserna och hastigheten har vi kunnat räkna ut vilken amplitud och 
acceleration våra sinusvågor kommer att ha. 

Formler: 

 ! = ! ∗ 2 ∗   !,  ! =    !
!

,  ! = ! ∗ !!    

där f är frekvensen, ! är vinkelhastigheten, v är hastigheten, A är amplituden och a är 
accelerationen. 

Beräkningar: 

ω40Hz = 251,  A40Hz = 0.02 mm, a40Hz = 1.260 m/s2  

ω80Hz = 503,  A80Hz = 0.0099 mm, a80Hz = 2.504 m/s2 

ω120Hz = 754,  A120Hz = 0.0066mm, a120Hz = 3.752 m/s2 

 

Gravitationen på ospecificerad ort i Sverige beräknas vara 9,82 m/s², vilket ger oss att 
accelerationerna ovan kräver 

g40Hz = 0.128 g,  g80Hz = 0.250g,  g120Hz = 0.382 g 

Med tanke på ovanstående beräkningar, valde vi en accelerometer [ Figur 6] som klarar ± 2 g. 
Eftersom jordens egen gravitation bidrar med 1g kommer denna accelerometer räcka eftersom 
den maximalt kommer att utsättas för 1,382 g och som minst 0,618 g. Accelerometern har en 
känslighet som varierar mellan 0,420 mV/g – 750 mv/g och har en bandbredd på 500 Hz. 
Känsligheten är beroende på matningsspänning och vilken last den har. Accelerometern var 
dessutom prisvärd. Accelerometern har två axlar, men eftersom vi endast kommer att mäta 
vibrationer i höjdled, kommer enbart y-axeln att användas.   

 

 Figur 6. Accelerometer 
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3.1.6 Val av isolering 
Lansen Technology AB ställde krav på att testriggen på något sätt skulle vara isolerad från 
oönskade vibrationer, som kunde uppkomma från omgivningen. Olika typer av isolering och 
dämpning av vibrationer undersöktes och testades. 

Ett alternativ att bygga en form av upphängningsanordning där N1:an skulle hänga i fjädrar 
kom på tal. Detta skulle minska stötar och vibrationer, som kunde uppkomma från till 
exempel bordet, som testriggen för tillfället är placerad på. En nackdel skulle dock vara att 
testutrustningen ganska lätt skulle komma i svängning, då en yttre beröring skedde. 
Konstruktionen skulle även bli komplicerad att realisera och dessutom göra den svårhanterlig 
vid till exempel förflyttning mellan olika testplatser.  

Att placera hela vibrationsriggen på ett dämpmaterial skulle ta bort stora delar av 
vibrationerna från omgivningen. Vid testning av olika tjocka och mjuka material, visade det 
sig att ett mjukt skumgummiliknande material minskade yttre störningar avsevärt bättre än ett 
lite hårdare och mindre elastiskt material. Man kunde också konstatera att amplituden hos 
sinusvågen förändrades med materialet. Ett mjukt dämpmaterial förhindrade vibrationerna att 
sprida sig vidare till underlaget och förde dem istället uppåt i konstruktionen. Dock 
avstannade förändringen hos både amplitud och förmågan att ta bort oönskade vibrationer, då 
det mjuka dämpmaterialet nådde en viss tjocklek. Att ha en tjock dämpmatta skulle alltså 
enbart ta större plats och dessutom ge viss instabilitet hos vibrationsriggen. 

Att använda lite hårdare gummibussningar kom också som förslag. Dessa skulle då placeras 
mellan själva vibrationsgeneratorn och ytan, som riggen var placerad på. Dessa 
gummibussningar var dock gjorda, för att ta bort större vibrationer och lämpade sig inte för 
det syfte, som vår rigg var konstruerad för. Mindre vibrationer, som stötar och störningar av 
mänskliga rörelser, skulle alltså inte försvinna trots denna lösning. 

Det slutgiltiga valet blev en tio mm tjock skumgummimatta [Figur 7] med självhäftande tejp 
på ena sidan, för att lätt kunna montera den på riggen. Mattan såldes i ark om 500 x 400 mm 
och kunde klippas till rätt storlek och form med en vanlig sax. 

 

Figur 7. Skumgummimattan som används som isolering  
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 3.2 Val av komponenter 
De komponenter vi valt är: 

§ Ljudtrycksomvandlare som vibrationsgenerator.  
§ Accelerometer DE-buffered. 
§ Sinusgenerator, kretsen XR2206CP-F. 
§ Batterieliminator, 3-12 V, 500 mA. 
§ Transformator, 225VA 2x 30V / 2x 3.75A. 
§ LED-display, 7-segment . 
§ Tryckknapp. 
§ Förstärkare, 200 W. 
§ Kylfläns till förstärkare. 
§ Utvecklingskort STK500 med processor Atmega32L. 
§ Mastermodul. 
§ Dämpmatta av skumgummi. 
§ Dubbelsidigt laminat för etsning av kretskort. 
§ XLR-kontakt, hona. 
§ XLR-kontakt, hane chassiemontage. 
§ Olika typer av kablage. 

3.3 Programmering 

All mjukvara utvecklades i Microsoft Visual Studio 2005. För att köra mjukvaran mot 
processorn på utvecklingskortet användes en JTAGICE mkII [Figur 8] som programmerare. 
Till plattformen följde det med en mjukvara, AVR Studio 4. Med hjälp av programmeraren 
går det att felsöka koden i AVR Studio 4 samtidigt som koden körs på utvecklingskortet.  

 

Figur 8. JTAGICE mkII  

3.3.1 Plattform 
Valet av plattform gjordes efter vad som redan fanns att tillgå genom Högskolan i Halmstad. 
Högskolan hade tillgång till ett utvecklingskort, STK500 [Figur 9], som projektgruppen fick 
låna under examensarbetets gång. Till utvecklingskortet fanns det ett antal processorer att 
tillgå, bland annat Atmega32L, som vi använde till vårt projekt.  
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Figur 9. STK500 

Fördelen med att använda ett utvecklingskort, istället för att sätta ihop ett eget kort med egna 
komponenter, är att det finns mycket inbyggda extra komponenter. STK500 hade alla de extra 
komponenter, som vi behövde, såsom A/D-omvandlare, UART2 och tillräckligt många I/O för 
våra styrsignaler och till våra komponenter.  

3.3.2 Skal för radiokommunikation 
Lansen Technolology AB bidrog från projektets start med ett skal och olika exempel på hur 
deras redan utvecklade radiokommunikation fungerar.  

Skalet bestod av alla filer för kommandon till deras protokoll, initieringsfunktioner och även 
pollhanterare, som tog hand om ingående och utgående data på UARTEN.  

Lansen Technologys mastermodul hade sedan tidigare en färdig mjukvara i mastermodulen 
och sensorn för att skicka ut olika kommandon via radiokommunikation. Detta program har 
projektgruppen inte haft tillgång till. Kommunikation mellan utvecklingskortet och 
mastermodulen sker via UART, eftersom både utvecklingskortet och mastermodulen har stöd 
för det. För att kunna kommunicera via UART krävs det, att båda enheterna har samma 
hastighet, vilken sattes till 115 200 bitar/sekund. 

Testning av UART-kommunikationen sker med ett program som heter Docklight. Detta 
program tillhandhölls projektgruppen av Lansen Technology AB. Docklight är ett 
simuleringsverktyg, för att testa seriell kommunikation (ex. RS232, RS485/422). Det går både 
att granska kommunikationen mellan två enheter och testa mot en ensam enhet. Programmet 
är mycket användbart i ett projekt som detta, då det går att testa vad som skickas ut och om 
den andra enheten svarar som det förväntas. Det går även att lägga in kommandon i Docklight 
och skicka dessa, för att sedan granska vad som händer när enheten får inkommande trafik på 
sin port. 

3.4 Konstruktion av rigg 
För att underlätta konstruktionen beslutades det, att använda två separata konstruktioner 
sammankopplade med sladdar. Den ena skulle enbart bestå av en konstruktion med 
vibrationsgeneratorn, medan den andra skulle vara en form av låda innehållande alla övriga 
komponenter. Detta för att undvika att övriga komponenter skulle ha betydande inverkan på 
vibrationerna, så att till exempel oönskade resonanser skulle uppstå. 
                                                
2 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
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Något, som togs under beaktande vid konstruktion av utrustning samt testning av vibrationer, 
var så kallade noder och antinoder [Figur 10]. Dessa uppkommer då två identiska vågor färdas 
i motsatt riktning. På platsen där dessa två vågor möts, bildas en nod, där amplituden är noll. 
Följaktligen kommer inga vibrationer att uppkomma på just den platsen i materialet, då de två 
vågorna motverkar varandra. En antinod är, till motsats från en nod, den plats i materialet där 
amplituden är störst. [5] 

 

Figur 10. Noder och antinoder som bildas då två vågor med samma amplitud och frekvens möts 

 

3.4.1 Konstruktion av den del som innehåller vibrationsgeneratorn 
Innan beslutet togs om att använda ljudtrycksomvandlaren som vibrationskälla, uppkom 
flertalet idéer där vanliga högtalarelement kunde användas. Att tillverka en anordning för 
N1:an som skulle fästas direkt på högtalaren, skulle emellertid vara komplicerat. Att istället 
använda en helt lufttät låda med ett drivande element och ett passivt element, som egentligen 
kan bestå av till exempel en vanlig gummiduk, skulle underlätta konstruktionen för 
fästanordningen till N1:an. Konstruktionen skulle fungera likt en basreflexlåda, där det 
drivande elementet förflyttar luften inne i lådan, som i sin tur förflyttar det passiva elementets 
membran, där N1:an sitter fastmonterad. 

För att motverka rörelser i sidled togs idén, att göra en konstruktion där kolfiber skulle 
användas, upp. Ett ark med kolfiber med ett fäste för sensorn, skulle motverka oönskade 
rörelser i sidled. Praktiska tester visade dock att dessa rörelser skulle ha minimal betydelse för 
resultatet och kunde mer eller mindre försummas. En stabil konstruktion med 
ljudtrycksomvandlaren som bas, skulle medföra att även den tillfälligt fastmonterade N1:an 
skulle stå stabilt. 

3.4.2 Konstruktion för delen med övriga komponenter 
Det enda som hade betydelse för konstruktionen av den här delen var volymen. Det var viktigt 
att alla komponenter skulle få plats i lådan. Den skulle inte heller vara onödigt stor. En enkel 
låda skulle vara det lättaste alternativet. Tyvärr visade det sig att lådor som storleksmässigt 
skulle rymma alla komponenter var för dyra. Istället beslutade vi att konstruera en egen låda i 
Halmstad Högskolas verkstad. 
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4. Resultat 

4.1 Överblick 

4.1.1 Budget 
En av utmaningarna med projektet var att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. 
Projektgruppen granskade därför alternativ till de flesta komponenterna, för att få det 
billigaste men samtidigt med tillräckligt hög kvalitet. Totala kostnaden för projektet blev 2818 
kr. Se bilaga 3 för fullständig budget.  

4.1.2 Flödesschema 
Programmet på utvecklingskortet styr hela processen. Processen börjar med att invänta att 
startknappen trycks ned. Då den är nedtryckt startas processen för att generera och mäta 
vibrationer. Styrsignaler går ut från processorn till optokopplaren och vidare till kretsen, som 
genererar sinusvågor, som sedan skickas vidare till förstärkaren. Signalerna förstärks och går 
in till ljudtrycksomvandlaren (högtalaren), som vibrerar enligt signalen. 

När ljudtrycksomvandlaren vibrerar, mäter accelerometern och resultatet tas upp av A/D-
omvandlaren på utvecklingskortet. Värdena skickas vidare in till programmet, där de räknas 
om till acceleration. Även marksensorn skickar resultatet av sin mätning, via radio, till 
mastermodulen. Mastermodulen är sammankopplad med utvecklingskortet där data både 
skickas och tas emot. Då processorn fått in informationen från både marksensorn och 
accelerometern gör den en jämförelseberäkning. Då det är tre olika frekvenser, görs 
mätningen tre gånger. Det skickas ut olika styrsignaler till kretskortet, som genererar olika 
frekvenser och amplituder på sinusvågen. När mätningarna för de olika frekvenserna är 
gjorda, görs en sammanställning av resultatet, som visas på en display i form av en siffra. 

Nedan följer en bild [Figur 11] och flödesschemat [Figur 12] över hela systemet.  

 

Figur 11. Helhetsbild av systemet 
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Figur 12. Flödesschema för systemet  

4.2 Inbyggt system 

4.2.1 Struktur mjukvara 
Det inbyggda systemet är uppbyggt främst kring main-funktionen. Lansen Technology AB 
tillhandhöll ett färdigt skal, som det sedan byggdes vidare på. Det finns bara en tråd i 
projektet och det sker ingen parallell körning.  

Systemet är uppbyggt i flera steg. I varje steg stannar programmet och väntar på ett givet 
utfall. Blir det ett annat utfall, skrivs en felkod ut på displayen och programmet börjar om från 
början. Inträffar det väntade utfallet så förflyttas processen ett steg framåt och utför 
nästkommande kommandon. 

4.2.2 Program mjukvara 
Programmet [Figur 15] startar med flera olika initieringsfunktioner, både för 
radiokommunikationen och för det inbyggda systemet. För att starta systemet krävs det att 
startknappen trycks ner. Vid start av programmet skickar programmet ut 
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installationskommando till slavnoden i N1:an och väntar tills slavnoden skickar tillbaka en 
installationsförfrågan. Då installationen är färdig, skickas styrsignaler till accelerometern och 
kommando till slavnoden att börja skicka A/D-värden och uppmätt frekvens. Datan kommer 
som datapaket och innehåller kommandotyp, destination, längd på paketen, vilken typ av data 
och längden på datan. 

Programmet tar emot de inkommande resultaten från sensorn och lagrar dessa tillfälligt i en 
array. När programmet tagit emot rätt antal värden, skickas ett kommando till sensorn att sluta 
skicka paket.  

De värden sensorn skickar ut är i enheten millivolt. Känsligheten för geofonen är 22800 
mV/m/s, därifrån räknas hastigheten för sinusvågen ut: 

!"!"
22800!"

!
!

= ! ! 

När hastigheten är beräknad används den för att räkna ut amplituden (se beräkningar avsnitt 
3.1.4). 

När detta testas på Lansen Technologys sensor, upptäcktes ett fel i den tillhandahållna 
prototypen. Ett fel i antingen A/D-ovandlingen eller förstärkningen i sensorn, gör att 
amplituden hos den signal som visas inte är korrekt. Därför kommer ingen jämförelse på 
amplituden att göras. Dock tas en sinusvåg upp av sensorn, men med fel amplitud.[Figur 13] 
 

 

Figur 13. Data från sensor 

Nedan beskrivs ändå stegen som beskriver amplitudens uträkning hos accelerometern. Felet 
hos prototypen upptäcktes i ett sent skede då övrig utrustning redan var utvecklad.  

A/D-omvandlaren på utvecklingskortet är via PORT A kopplad till accelerometern. A/D-
omvandlaren är konfigurerad samtidigt som portarna och tar emot den analoga signalen från 
accelerometern och omvandlar den till digital signal. Vår A/D-omvandlare har en upplösning 
på 10 bitar, vilket motsvarar 1024(2!"). 1 bit motsvarar 0,003 V, eftersom referensspänningen 
är 3,23 V, vilket är det minsta A/D-omvandlaren kan omvandla. 

Värdena från accelerometer sparas i en array, efter att ha passerat genom A/D-omvandlaren. 
För att få ut de korrekta värdena i volt krävs följande beräkning: 
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!!"
1024 ∗   !!"# = !!" 

där !!" motsvarar utsignalen från accelerometern och in till A/D-omvandlaren, 1024 står för 
upplösningen och !!!" är referensspänningen. Denna beräkning får vi göra för alla enskilda 
värden från accelerometern.  

Samplingen från accelerometern sker så snabbt som A/D-omvandlaren klarar av att göra om 
värdena från analogt till digitalt. A/D-omvandlaren har en prescaler satt till 64. Detta innebär 
att vi får 125 000 klockcykler per sekund, eftersom vår processors klocka är 8MHz. Enligt 
datablad för ATmega32L tar en omvandling 25 A/D klockcyklar. Tiden för en A/D 
omvandling tar därför:  

1
125  000 ∗ 25 = 0,0002  !   

För att kunna få en tillförlitlig beräkning av amplituden, behöver vi så många perioder som 
möjligt. Då processorn har begränsat minne, tas endast 900 värden per frekvens. Då ett värde 
tar 0,002 s att mäta, tar 900 värden 0,18 s. Detta innebär att för våra tre frekvenser mäts 
följande antal perioder: 

För 40 Hz: !,!"!
!"

= 7,2 perioder 

För 80 Hz: !,!"!
!"

= 14,4 perioder 

För 120 Hz: !,!"!
!"#

= 21,6 perioder 

För värdena från accelerometern finns en offset, som är beroende av vilken last som ligger på 
accelerometern. Lasten i vårt fall motsvaras av inimpedansen hos A/D-omvandlaren. För att 
veta offseten, krävs det testning av accelerometern, när denna är i nolläge, det vill säga då 
accelerometern utsätts för 0 g. 

Mätning visar att accelerometern ger ut 2,38 V vid 0 g, då referensspänningen är på 3,23 V. 
För att kontrollera att accelerometern visar korrekta värden gjordes även mätningar för +1 g 
och -1 g.  

Dessa mätningar visade resultatet 3,0249 V för -1 g och 1,7474 V för +1 g. Eftersom 
skillnaden mellan 0 g till +1g är samma, som skillnaden mellan -1 g till 0 g kan vi anta att 
accelerometern visar korrekt utsignal.3 Vår accelerometer är även testad mot en utav 
Högskolan i Halmstads accelerometer för att säkerställa att accelerometern ger rätt utsignaler. 
Högskolans accelerometer är kalibrerad sedan tidigare projekt och användes därför som 
referens. 

                                                
3 2,38 – 0,6328 V = 1,7474 V  2,39 + 0,6328 V = 3,0249 V 
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Skillnaden mellan 0g och 1g samt mellan -1g och 0g, som i vårt fall är 0,6328 mV/g, anger 
även accelerometers känslighet. Placeringen av accelerometern för mätning av 0 g, +1 g och -
1 g visas nedan.[Figur 14]  

 

                  

      

                                                                                                 y            y 

         y                x                  x                           x 

0 g                 -1g                +1g   

Figur 14. Accelerometern i olika lägen. 

För att bestämma amplituden söker programmet upp det högsta och lägsta värdet i arrayen för 
accelerometern. Eftersom de lägen med högst och lägst acceleration motsvarar den högsta 
respektive den lägsta punkten på sinusvågen, kan man få ut amplituden från dessa värden. 
Enligt beräkningarna i kapitel 3.1.4 är − !""#$#%!&'()

!!
= !"#$%&'(.   

Tanken var sedan att de uträknade amplituderna från sensorn och accelerometern skulle 
jämföras, detta kunde inte genomföras eftersom det finns något fel i sensorn. 

Frekvensen tas in direkt från sensorn och jämförs direkt med den förväntade frekvensen. 
Toleransen är ± 4 Hz. 

Denna process upprepas för alla tre frekvenserna. Resultatet för de olika jämförelserna sparas 
och skrivs sedan ut på displayen för riggen. Resultatet baseras endast på frekvensen eftersom 
amplituden inte går att beräkna. Displayen är en enkel 7-segmentsdisplay, där följande olika 
siffror representerar olika resultat: 

Ø 0 - Ej godkänt resultat 
Ø 1 - Godkänt resultat 
Ø 2 - Installation av marksensor/mottagning av data från marksensorn gick ej att 

genomföra 

 

 

 

Jordens gravitation Jordens gravitation Jordens gravitation 
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Figur 15. Flödesschema för det inbyggda systemet 
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4.2.3 Hårdvara 
Plattformen som användes i projektet är ett utvecklingskort, som heter STK500. 
Utvecklingskortet har fem portar, A till E. Varje port har åtta I/O-pinnar. PORTA är kopplad 
till utvecklingskortets A/D-omvandlare och därför är utgången på accelerometern kopplad 
direkt till PORTA-A0. 

PORTB-B0 är ingång för riggens startknapp. Resterande I/O-pinnar från PORTB används för 
att styra displayen. 

PORTC-C0 används som styrsignal till accelerometern. C1(bit 1), C6(bit 6) och C7(bit 7) 
används som styrsignaler till vårt kretskort, för att avgöra vilken frekvens på sinusvågorna, 
som ska genereras. Resterande bitar är oanvända. 

PORTD-D0 och D1 är kopplade till RxD4 samt TxD5 på kortet. Dessa kopplar samman det 
som skickas ut på UART:en från processorn med den seriella utgången RS232. Resterande 
I/O-pinnar på PORTD är oanvända.  

PORTE är oanvänd. 

RxD och TxD är också kopplade till RxD och TxD på mastermodulen, för kommunikation 
mellan de båda.[Figur 16] 

  Utvecklingskort      Mastermodul 

   

 

 

 

4.3 Konstruktion 

4.3.1 Oscillatorkrets 
Grunden för kretskonstruktionen är den tidigare nämna komponenten XR2206CP-F, vilken 
genererar sinusvågen, som används för skapa vibrationer. Då tre förbestämda frekvenser 
kommer att köras i följd, används tre separata oscillatorer av typen XR2206CP-F. Frekvensen 
för sinuskurvorna bestäms av de två yttre komponenterna resistor och kondensator. Även 
amplituden kan justeras genom att förändra resistansen hos ytterligare ett motstånd.  

Ett ytterligare antal komponenter är sammankopplade för att få den önskade funktionen hos 
kretsen. För att kommunikation mellan oscillatorkrets och processor ska fungera måste 
styrsignalen på 3,23V, som kommer från processorn, plockas upp för att sedan skicka vidare 
en matningsspänning till XR2206CP-F. Detta görs med en optokopplare, där en spänning på 

                                                
4 Recieve Data. Ledare som tar emot data 
5 Transmit Data. Ledare som skickar data 

TxD TxD 

RxD RxD 

Figur 16. Sammankoppling utav RxD och TxD hos utvecklingskortet och mastermodulen 
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12V skickas vidare till XR2206CP-F, då processorns matningsspänning når optokopplaren. I 
det här fallet kan optokopplaren liknas vid ett relä. Vid jämförelser är optokopplaren att 
föredra gentemot ett mekaniskt relä, då den kräver betydligt mindre strömmar för att sluta en 
krets. Den är dessutom storleksmässigt mindre och har ett lågt inköpspris. Optokopplaren är 
uppbyggd av en lysdiod, en fotoresistor och en transistor. Då lysdioden får spänning börjar 
fotoresistorn att leda och skickar vidare en spänning genom transistorn. Optokopplaren 
isolerar även från oönskade störningar, då de två involverade kretsarna inte är fysiskt 
sammankopplade. 

Den sista kopplingen i oscillatorkretsen summerar alla de tre frekvenserna och för samman 
dessa till en och samma utsignal.  

Sammanfattningsvis skickas en styrsignal från processorn in till en av tre optokopplare, som i 
sin tur skickar en spänning på 12V till den oscillator, vars frekvens ska köras. Ett 
blockschema [Figur 17] för kretskopplingen visas nedan. 

Styrsignal från 
processor

Optokopplare

Optokopplare

Optokopplare

XR2206CP-F
40 Hz

XR2206CP-F
80Hz

XR2206CP-F
120 Hz

Summator

 

Figur 17. Blockschema för kretskopplingen 

Hela kretskonstruktionen var innan tillverkning uppkopplad på kopplingsplattor och väl testad 
med oscilloskop och multimeter, innan ett kretskort tillverkades.  

4.3.2 Vibrationsutrustning 
Flertalet alternativ för konstruktion av vibrationsdelen lades fram under projektets gång. De 
krav som ställdes var framförallt att ett stabilt fäste för N1:an skulle finnas och att vibrationer 
och störningar från omgivningen skulle bli minimala. Att hålla vikten så låg som möjligt var 
också en viktig faktor, då en för stor vikt leder till deformerade vibrationer och gör dessutom 
konstruktionen mindre portabel. Som referens ska även accelerometerns fästas på ett lämpligt 
ställe, för att plocka upp samma vibrationer som N1:an. 

Den slutgiltiga konstruktionen för vibrationsriggen baseras på ljudtrycksomvandlarens 
funktion och utseende.[Figur 18] Ett av Lansen Technologys egna konstruktioner för att mäta 
vibrationer på asfalt, ligger till grund för N1:ans fäste på vibrationsutrustningen. Denna 
anordning består av en vanlig M10-skruv, som i sin tur sitter fast i en större cirkulär platta, 
som tillverkad av aluminium. Den cirkulära plattan är storleks- och måttanpassad, för att 
passa så bra som möjligt på ljudtrycksomvandlaren. Plattan är svarvad ur ett sju mm tjockt 
aluminiumstycke och har en diameter på 158 mm. Under ljudtrycksomvandlaren sitter en 
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liknande platta med funktion som en stor fot. Även denna är tillverkad av sju mm aluminium, 
men med en diameter på 168 mm. Under denna bottenplatta sitter sedan ett dämpmaterial, för 
att avleda oönskade vibrationer från omgivningen. Detta dämpmaterial har också som 
funktion att leda ljudtrycksomvandlarens vibrationer uppåt i konstruktionen och på så sätt se 
till att dessa når N1:an på bästa möjliga sätt. De båda aluminiumplattorna är fästa i varandra 
med specialtillverkade bultar med en M12 gänga på undersidan och en M5 gänga på 
översidan. Ljudtrycksomvandlaren är således placerad mellan dessa två plattor.  

 

Figur 18. Vibrationsutrustning 

Accelerometern är fäst mellan två vinkeljärn [Figur 19] tillverkade av aluminium. Dessa 
vinkeljärn utgör fästanordningen för accelerometern mot den översta aluminiumplattan, där 
även N1:an ska monteras. Vinkeljärnen fungerar även som ett yttre skydd mot eventuella 
fysiska stötar. Enligt beskrivning av noder och antinoder i kapitel 3.4 skulle det vara viktigt 
att placera både N1:an och accelerometern på sådana platser att amplituden blir densamma för 
båda dessa. Praktiska tester visade dock, att accelerometerns och även N1:ans placering på 
plattan inte hade någon betydelse. Utsignalen från både accelerometern och N1:an blev 
densamma oavsett placering. Vi kan konstatera att plattans storlek i förhållande till 
ljudtrycksomvandlaren gjorde att dessa noder inte uppkom. Att denna också är tillverkad av 
ett mycket fast material har troligtvis också inverkan på detta. 

Vibrationsutrustningens anslutningar till hårdvaruchassiet består av två separata XLR-
kontakter. Den ena skickar signalen till ljudtrycksomvandlaren, medan den andra förser 
accelerometern med spänning och skickar även tillbaka accelerometerns värden till de interna 
komponenterna placerade i hårdvaruchassiet. 
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Figur 19. Accelerometern fäst i vinkeljärn 

4.3.3 Hårdvaruchassi/kontakter 
Lådan till hårdvaran är utskuren för att passa våra komponenter och har väl tilltagen volym, 
för att förhindra överhettning av komponenterna.  

Förstärkarens kylfläns och XLR-kontakter är fästa på baksidan av lådan, där också 
nätanslutningen finns. På framsidan sitter on/off-knappen, 7-segments display och startknapp. 
I lådan finns kretskort, utvecklingskort, transformator och förstärkare. Transformatorn, som är 
den tyngsta komponenten, är placerad i mitten av lådan för att ge optimal jämvikt. Lådan är 
jordad i sitt eget chassi och transformatorn är avsäkrad med en trögsäkring på 1 A. 

XLR-kontakterna valdes tillgrund av deras robusthet och enkla konstruktion. De förhindrar 
också att polerna kan vändas fel. XLR-kontakterna sitter mellan högtalare och förstärkare, 
samt mellan accelerometer och utvecklingskort. 

Som startknapp valdes en tryckknapp med en storlek på 35 mm, som har en enkel design och 
är lätt att implementera. Strömbrytaren är en enpolig brytare och är inkopplad mellan 
transformator och nätsladd. Nätanslutningen består av ett apparatintag med säkring. 

4.3.4 Kretskort 
Kretskortet[Figur 20] är uppbyggt av tre oscillatorkretsar, där varje krets oscillerar med en 
egen frekvens. Vilken frekvens som ska spelas, styrs från utvecklingskortet, som är anslutet 
till var sin optokopplare på kretskortet, en till varje oscillatorkrets. Optokopplarna fungerar 
som strömbrytare till oscillatorkretsarna.  

De tre olika frekvenserna ska i teorin motsvara 40Hz, 80Hz och 120 Hz. Eftersom det är svårt 
att hitta komponenter, som genererar de exakta frekvenserna valdes istället frekvenserna 39,8 
Hz, 80,0 Hz och 122,2 Hz.  

För att kunna generera olika amplituder valdes olika motstånd. Inte heller här gick det att 
välja exakta motstånd för exakta amplituder för just hastigheten 5 mm/s (se beräkningar i 
avsnitt 3.1.4). Därför valdes det motstånd som genererar en amplitud, som ligger mellan 
hastigheterna 5 mm/s och 10 mm/s.   

Kretskortet är etsat på ett dubbelsidigt glasfiberlaminatkort. Vi har valt att använda så breda 
kopparbanor som möjligt för att slippa problem med dålig kontakt, som kan uppstå när man 
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tillverkar kortet på egen hand. Kretsen är ritad i ett gratisprogram vid namn Free PCB, som är 
gjort för att designa kretskort. Den färdiga PCB-layouten är sedan konverterad till gerber-
filer. Själva kretskortet är sedan etsat i Halmstad Högskolas eget etslabb. Se bilaga 2. 

 
Figur 20. Kretskort som generar sinusvågor 

 

4.3.5 Testning av vibrationsutrustning 
Redan vid första testen fungerade vibrationsriggen väldigt bra. Oscilloskopet visade rena och 
fina sinusvågor vid mätningar med både vår accelerometer och geofonen, som ska sitta 
monterad inuti N1:an. Även ytterligare en accelerometer, lånad från Högskolan i Halmstad, 
har använts för att testa funktionaliteten hos vibrationerna. Även denna påvisade bra och rena 
sinusvågor, utan oönskade resonanser eller störningar på signalen.  

Både frekvenser och amplituder stämmer överrens med vad våra beräkningar visat, detta är 
testat via vår egen accelerometer. 

Även tester med FFT6 [Figur 21, Figur 22, Figur 23] har gjorts. Vi kan konstatera att det 
förekommer vissa multiplar vid varje frekvens. Dessa multiplar kommer från 
oscillatorkretsarna XR2206CP-F, då dessa syns redan vid mätningar direkt från kretskortet. 
Tyvärr uppkommer även dessa då vibrationerna mäts med accelerometer placerad på 

                                                
6 Fast Fourier Transform 



  Slutrapport Examensarbete 15 hp, år 2011 
  Data-/Elektro/-Mekatronikingejörsprogrammet 

 H ö g s k o l a n  i  H a l m s t a d ,  2 0 1 1  
 

Sida 31 

vibrationsriggen. Dessa är dock betydligt lägre i amplitud än huvudfrekvensen och har ingen 
större inverkan, för mätningarna som ska göras på slutprodukten. 

 

Figur 21. FFT för 40 Hz 

 

Figur 22. FFT för 80 Hz 
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Figur 23. FFT för 120 Hz 
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5. Slutsats och diskussion 
Examensarbetet har resulterat i en prototyp med de funktioner som kravspecifikationen angav. 
Punkt 7, gällande amplituden, kan vi inte verifiera eftersom den tillhandahållna 
sensorprototypen innehåller ett fel som påverkar amplituden. 

5.1 Konstruktion 
Enligt kravspecifikationen skulle sensorn kunna skruvas fast på riggen vilket går att göra och 
den sitter stadigt under hela processen. Konstruktionen skulle även ha en startknapp, en 
display och vara portabel. Alla villkoren är uppfyllda. 

Produkten resulterade i två med sladdar sammankopplade konstruktioner. Utöver de inköpta 
komponenterna är resterande byggmaterial tillverkat av oss själva i skolans laboratorier och 
verkstäder. Den ena konstruktionen är en måttanpassad låda, som innehåller all teknisk 
utrusning, för att generera sinusvågor med rätt frekvens och amplitud, samt utvecklingskort 
med programvara och tillhörande komponenter. Den andra delen är vibrationsgeneratorn, som 
består av en ljudtrycksomvandlare för att skapa vibrationerna. Denna sitter monterad i en 
måttanpassad konstruktion av två aluminiumplattor ihopsatta med fyra svarvade pinnbultar, 
som gjorda av stål för minsta möjliga vikt. För att reducera oönskade vibrationer från 
omgivningen är denna placerad på en matta gjord av skumgummi. Hela konstruktionen blev 
stabil och robust. Den är dessutom portabel och kräver inga större förkunskaper att koppla in 
för att kunna användas.  

Kretskortet, som generar sinusvågor fungerar bra och ger ifrån sig de signaler som förväntas. I 
efterhand kan vi dock konstatera, att det hade underlättat om kortet konstruerades med ett 
antal trimpotentiometrar, för att kunna justera resistansen över vissa kretsar. Vi har istället fått 
prova oss fram med motstånd med fasta värden, för att komma fram till önskvärt resultat. 
Dessa trimpotentiometrar skulle då ha använts för justering av amplitud hos sinusvågorna. Då 
denna amplitud förändrades mellan de olika frekvenserna, var det något komplicerat att få 
fram rätt värden. Trimpotentiometrar skulle även ha kunnat ersätta de fasta motstånden för 
bestämning av frekvenserna 40 Hz, 80 Hz samt 120 Hz, för att underlätta injustering av dessa. 
Kretskortets sinusvågor har testats på oscilloskop och dess vågformer är väldigt exakta.  

Vid mätningar med FFT7 kunde vi konstatera att det uppkom multiplar vid varje frekvens. 
Detta var något som bildades redan i ocsillatorkretsen XR2206CP-F. Det hade troligtvis varit 
möjligt att förminska dessa pikar med filter inkopplade mellan kretskortet och förstärkaren. 
Tyvärr fick detta förbises på grund av tidsbrist. Resultatet vid sluttesterna påvisade dock att 
dessa multiplar inte skulle ha inverkan på resultatet då programmet körs. 

5.2 Programmering 
Programmeringen är överlag bra och funktionsduglig. Dock hade vi velat ha den lite mer 
optimerad, för ännu snabbare hantering. Det hade dessutom varit önskvärt att den varit lite 
säkrare för felhantering. Mjukvaran i marksensorn och mastermodulen är inte helt 
hundraprocentig och man får inte alltid de svar som förväntas, när man skickar in ett 
kommando. Därför skulle just den delen behöva utvecklas lite, så att utvecklingskortet kan 
                                                
7 Fast Fourier Transform 
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hantera alla typer av svar och inte hamna i något läge där det väntar på ett svar, som aldrig 
kommer. I dagsläget finns det en timer, som slår ut om ett svar inte kommer inom rimlig tid. 
Därefter skrivs det ut ett felmeddelande på displayen, så att användaren får veta att sensorn 
och/eller mastermodulen inte svarat som väntat. Tyvärr har vi inte haft någon tillgång till 
varken sensorns eller mastermodulens mjukvara, för att kunna felsöka varför detta fel 
inträffar. 

Vi har inte kunnat testa koden för jämförelse av amplitud mellan sensorn, accelerometern och 
det förväntade teoretiska resultatet. Detta eftersom den tillhandahållna prototypen innehåller 
fel som inte fanns tid att hitta och rätta till. Frekvensen kan vi däremot jämföra som planerat.  

5.3 Vibrationsgeneratorn 
Enligt kravspecifikationen ska riggen kunna vibrera i frekvenserna 40Hz, 80 Hz och 120 Hz. 
Detta klarar riggen utan problem. Vågen är sinusformad och är enligt våra tester tillräckligt 
ren från övriga störningar. 

Nackdelen med en högtalare är att vi inte hade någon teoretisk beräkning att luta oss tillbaka 
på. Vi fick testa oss fram till värdena på motstånden som fanns på kretskortet, vilket inte 
kändes helt optimalt. Det blev aldrig helt exakt och var mycket tidskrävande. Hade vi använt 
oss av ett piezoelement, hade vi kunnat räkna ut vilken spänning in, som skulle ge vilken 
slaglängd på vågorna ut.  
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7. Bilagor 

7.1 CAD 
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7.2 PCB-layout 
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7.3 Budget 
 

• 1 st ljudtrycksomvandlare, 638 kr 
• 1 st batterieliminator, 99.00  kr 
• 1 st transformator, 453.75 kr 
• 3 st LED-display, 87 kr 
• 1 st tryckknapp, 29 kr 
• 1 st förstärkare 200 W, 209 kr 
• 1 st kylfläns, 149 kr 
• 1 st accelerometer, 284 kr 
• 1 st chassiekontakt 3,5 mm stereo, 29 kr  
• 1 st seriell kabel DB9ha/ho - 1,8m, 79 kr  
• 1 st teleplugg 3,5mm till 3,5mm, 169 kr 

• 1 st exprimentplatta, 66 kr 
• 1 st XR2206CP funktionsgenrator 55,67 kr 
• 23 st motstånd med olika resistens 46,2 kr 
• 9 st kondensatorer 1000nF 85,23 kr 
• 1 st optokopplare 42 kr 
• 7 st löd socklar 8,3 kr 
• 1 st op-amp 34,63 kr 
• 1 st on/off knapp, 19 kr  
• 1 st Etskort, dubbelsidigt glasfiberlambinat, 59 kr 
• 2 st XLR chassi hane, 118 kr 
• 2 st XLR hona, 58 kr 


