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Sammanfattning
I detta exjobb har en trådlös enhet för vibrationsmätning på maskiner konstruerats. Arbetet har gällt både hårdvara och 
mjukvara. I arbetet ingår bland annat implementering av olika digitala filter i den mikrokontroller som valts och 
framtagning och implementering av ett kommunikationsprotokoll för trådlös kommunikation. Resultatet har blivit att en 
komplett fungerande prototyp på en mätenhet med lovande egenskaper kunnat tas fram.

Abstract
In this master thesis, a system for measuring machine vibrations has been constructed,  both hardware and software. As a 
part of this implementation, different digital filters have had to be implemented in a microkontroller and a protocol for 
wireless communication has been developed. The result is a working protoype of a wireless vibration measurement unit 
with promising characteristics.
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 1 Inledning
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till arbetet, uppgiften och metoden specifieras och strukturen 
på denna rapport beskrivs.

 1.1 Bakgrund

Maskiner av alla slag har en sak gemensamt: de vibrerar. Dessa vibrationer är oftast oönskade och 
leder både till ökat slitage på maskinerna och försämrad arbetsmiljö (på grund av det oljud som 
ofrånkomligen uppstår när någonting vibrerar) för de som arbetar med och omkring maskinen i 
fråga.

Vibrationerna kan dock också användas till någonting gott. Genom att kontinuerligt mäta 
vibrationsnivåerna kan långsamma (och ibland plötsliga) förändringar upptäckas långt innan 
maskinen tagit någon egentlig skada av den ökade vibrationsnivån. Det går till och med att utifrån 
beräkningar gjorda på maskinvibrationerna förutsäga både att ett fel håller på att uppstå och vilken 
typ av fel det är. Exempelvis visar sig begynnande axelsprickor som en topp i vibrationsfrekvens-
spektrat på frekvensen 2*n, där n är varvtalet för maskinen [4]. Genom att kontinuerligt utföra 
vibrationsmätningar kan man alltså upptäcka och förhindra begynnande skador (som tex axelbrott) 
och därigenom spara stora summor genom att undvika ett kostsamt oplanerat driftstopp.

Idag utför ofta vibrationstekniker de erforderliga mätningarna enligt ett rondsystem. Vibrations-
teknikern har ett antal mätpunkter som denne för hand kontrollerar med ett visst tidsintervall, tex en 
gång i månaden. På ett stort maskinkonglomerat kan det finnas flera tusen mätpunkter, vilket gör 
detta till ett arbetsintensivt och därmed dyrt arbete. Mätningarna utförs också så pass sällan att 
snabba förlopp kan missas helt varpå skador som vid mer frekvent mätning skulle kunnat undvikas 
trots allt inträffar.

 1.2 Uppgift

För att lösa de problem som visats på i föregående avsnitt och förenkla det vibrationstekniska 
arbetet har inom exjobbet ett system som helt automatiskt utför mätningar på ett stort antal 
mätpunkter, samlar ihop det erhållna mätdatat, sparar undan resultaten för manuell analys och också 
kan varna när oroande vibrationsnivåer uppnås konstruerats.  Resultaten från analyserna är endast 
tänkta att användas till att se trender på hur vibrationsnivåerna ändras.

Mer avancerade analyser (som exempelvis FFT-beräkningar) kräver större datamängder och mer 
beräkningskraft än vad som är aktuellt för denna typ av mätsystem uppbyggt med billiga och 
batteridrivna mätenheter. Sådana analyser skall därför inte utföras av det aktuella systemet utan får 
utföras på traditionellt sätt.

Systemet är tänkt att vara uppbyggt av ett stort antal mätnoder, ett mindre antal koncentratornoder 
och ett större back-endsystem (se kapitel 2 – Systemöversikt). Eftersom det skulle bli ett alltför stort 
jobb att utveckla allt detta inom ramen för exjobbet kommer endast mätnoden att utvecklas. För att 
kunna testa mätnoden har dock även en mycket enkel testversion av en koncentratornod tagits fram. 
Denna koncentratornod är i nuläget implementerad på en vanlig PC i Windows-miljö.
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 1.3 Metod

Arbetet har utförts enligt top-down-metoden, där ett problem rekursivt delas in i mindre delproblem 
tills problemen blivit tillräckligt små för att enkelt kunna hanteras. Arbetet består i att ta fram en 
helt ny produkt och innefattar både konstruktion av hårdvara och mjukvara och mer teoretiska 
inslag i form av design och implementering av digitala filter. 

Till de mer teoretiska delarna (framtagning och simulering av olika digitala filter) av arbetet har 
Matlab tillsammans med Signal Processing Toolbox använts. Dessa program har tillhandahållits av 
institutionen för systemteknik (ISY) vid Linköpings Universitet.

Hårdvarudesignen har först gjorts med penna och papper. Därefter har kretschema ritats upp i dator 
och kretskort konstruerats med hjälp av ett CAD-program. CAD-programmet har tillhandahållits av 
Syncore Technologies AB. Själva kretskorten har sedan skickats på tillverkning externt, men all 
montering har gjorts av författaren med hjälp av lödkolv och avlödningsfläta.

Mjukvaran är på PC-sidan skriven i C++ och firmwaren (dvs mjukvaran till den mikrokontroller 
som används) är skriven i C. Kompilatorer och utvecklingsmiljöer för detta har tillhandahållits av 
Syncore Technologies AB.

 1.4 Rapportens uppbyggnad

Rapporten är uppbygd på följande sätt:

Kapitel 2: Systemöversikt
Här ges en översikt över hur det kompletta systemet är tänkt att fungera. De olika delarna 
presenteras och de generella kraven beskrivs.

Kapitel 3: Kommunikationsprotokoll
Kommunikationsprotokollet som används för den trådlösa kommunikationen mellan mätnoden och 
koncentratornoden presenteras.

Kapitel 4: Mätnoden 
Mätnoden presenteras och beskrivs mer noggrant. Här ges en generell genomgång av hårdvaran och 
en tillståndsmaskin för mjukvaran presenteras. En del av de problem som stötts på nämns, 
tillsammans med tillhörande lösningar.

Kapitel 5: Filterteori 
Lite grundläggande filterteori tas upp som en förberedelse inför efterföljande kapitel.

Kapitel 6: Implementerade filter 
De filter som konstruerats beskrivs. Här presenteras både krav, designavväganden och en del av de 
problem som påträffats.

Kapitel 7: Implementerade filter 
Resultaten redovisas.

Kapitel 8: Vidare arbete 
Förslag på förbättringar på och utökningar av exjobbet presenteras.

Kapitel 9: Slutsats
Slutsatsen presenteras.
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 2 Systemöversikt
Systemet i sin helhet är tänkt att vara uppbyggt av ett stort antal mätnoder, ett mindre antal så 
kallade koncentratorer och ett större back-endsystem enligt figur 1.

Back-endsystemet är tänkt att vara en vanlig Windows-PC med specialskriven mjukvara. 
Koncetratornoderna är tänkta köras på specifik hårdvara, som dock kommer att ha fast ström-
försörjning. Kommunikationen mellan back-endsystemet och koncentratornoderna sker med någon 
form av trådbunden överföring, exempelvis vanligt ethernet.

Varken back-endsystemet eller koncentratornoderna får plats inom detta exjobb varför endast 
mätnoden kommer att konstrueras. Kommunikationen mellan mätnoden och koncentratornoden 
sker trådlöst. För den trådlösa kommunikationen används en befintlig krets som hanterar den 
fysiska överföringen. Ovanpå detta har också ett egenutvecklat applikationsspecifikt mjukvaru-
protokoll implementerats (se kapitel 3 - Kommunikationsprotokoll).

Mätnoderna arbetar, till skillnad från de andra delarna i systemet, på batteri. Drifttiden mellan 
batteribytena måste vara så lång som möjligt (räknas i antal år), varför stora krav ställs på att 
mätnoderna ska vara strömsnåla. Detta är något som inverkar på både hårdvaru- och mjukvaru-
kontruktionen samt också på kommunikationsprotokollet mellan mätnoderna och 
koncentratornoderna.

Ytterligare ett krav är att systemet måste vara självkonfigurerande så att ingen manuell 
konfigurering ska behöva göras (även om möjligheten ska finnas).

3

Figur 1: Systemöversikt

Back-end

Konc. Konc. Konc.

Nod NodNod Nod Nod



4



 3 Kommunikationsprotokoll
Kommunikationsprotokollet är framtaget specifikt för denna applikation. Det är konstruerat för att 
tillåta mätnoderna att dra så lite ström som möjligt under kommunikationen och för att vara 
tillräckligt robust för att kunna hantera att meddelanden korrumperas eller helt försvinner på vägen. 
Detta är speciellt viktigt med tanke på att noderna kommer att sitta i vitt skilda miljöer med vitt 
skilda förhållanden gällande omgivande störningar.

Protokollet är slot-baserat där varje enskild mätnod tilldelas en specifik tidsrymd inom vilken den 
kan skicka data över det trådlösa nätverket. Med denna metod kan mätnoderna spendera den största 
delen av tiden i ett strömsparläge där den trådlösa kommunikationsenheten är helt avstängd, men 
det ställer i gengäld krav på att protokollet skall möjliggöra synkronisering mellan enheterna.

Mätnoden kan ur (trådlös) kommunikationssynpunkt befinna sig i ett av tre lägen: INIT-läge, COM-
läge eller SLEEP-läge. En förenklad översikt äver detta kan ses i figur 2. En mer detaljerad 
beskrivning av respektive läge ges i det följande.

 3.1 INIT-läget

Varje mätnod förses vid tillverkningen med ett unikt ID-nummer. Detta ID-nummer används främst 
då noden automatiskt sätter sig i INIT-läge. Noden stannar i detta läge och lyssnar konstant på 
trafiken på det trådlösa nätverket tills dess att ett init-meddelande innehållandes nodens unika ID-
nummer mottas från koncentratornoden. En del av detta meddelande är information om vilken slot 
mätnoden tilldelats och synkroniseringsinformation.

När detta INIT-meddelande mottagits skickas en ACK tillbaka till koncentratornoden och mätnoden 
går till SLEEP-läge. Kommunikationen åskådliggörs i figur 3.
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Koncentratornoden bör upprätta kontakt med samtliga mätnoder så snart som möjligt för att 
förhindra att mätnoderna spenderar mer tid än nödvändigt i det strömslukande INIT-läget. 
Anledningen till att det är koncentratornoden som till en början kontaktar mätnoderna istället för 
tvärt om, trots att det omvända vore bättre ur strömsparsynpunkt, är att det i ett stort system annars 
ofrånkomligen skulle bli så att flera mätnoder skulle försöka kontakta koncentratornoden samtidigt 
och därmed skulle ”prata i munnen på varandra”, vilket skulle göra att kommunikationen istället 
skulle misslyckas helt och hållet.

 3.2 SLEEP-läget

I SLEEP-läge befinner sig mätnoden i ett strömsparläge där den trådlösa kommunikationsenheten är 
helt avstängd och enheten alltså inte är tillgänglig för någon som helst kommunikation.

Mätnoden gör i detta läge först en serie mätningar och beräknar komprimerade resultat utifrån 
denna mätserie. Efter att alla beräkningar är gjorda försätts hela mätnoden i ett mycket strömsnålt 
standby-läge där i princip det enda som är igång är den del av mikrokontrollern som håller reda på 
tiden.

När det blir dags för mätnoden att kommunicera med koncentratornoden (dvs att mätnoden har nått 
sin tilldelade slot) vaknar den automatiskt upp ur SLEEP-läget och går till COM-läget. Detta 
visades i figur 2.

 3.3 COM-läget

Det är i detta läge huvuddelen av kommunikationen sker och mätnoden skickar över sitt mätdata. 
Koncentratornoden skickar över synkroniseringsinformation och har också möjlighet att skicka 
konfigureringskommandon till mätnoden.

Om mätnoden inte får svar på de meddelanden som skickas till koncentratornoden inom ett visst 
tidsintervall kommer meddelandet att antas försvunnet och skickas igen. Efter ett antal sådana 
omsändningar ger mätnoden upp och återgår till SLEEP-läge.

Om mer än ett förbestämt antal slots går förbi utan att kontakt kan upprättas med koncentratornoden 
återgår mätnoden till INIT-läge. Det är då koncentratornodens uppgift att upptäcka att mätnoden 
slutat svara och att försöka återupprätta kontakten. Kommunikationen i COM-läget åskådliggörs i 
förenklad form i figur 4. Lägg märke till att i figuren är all information gällande återsändning av 
meddelanden och missade slots borttagen, något som gjorts för att förenkla framställningen.
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Figur 4: Förenklat flödesschema över kommunikationen i COM-läget
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 4 Mätnoden
Mätnoden utför mätningar på vibration, temperatur och batterispänning. Dessa data bearbetas efter 
insamling och resultatet skickas trådlöst till koncetratornoden. I det följande ges en översiktlig 
genomgång av hårdvaran och en genomgång på flödesdiagramnivå av mjukvaran.

Viktigt att komma ihåg är att mätnoden inte är tänkt att kunna utföra några mer komplicerade 
beräkningar på mätdatat. Detta eftersom avancerade beräkningar skulle kräva en dyr 
mikrokontroller/DSP som också skulle dra alltför mycket ström. Mätnoden ska istället utföra de 
mest grundläggande beräkningarna (två olika sorters filtreringar, mer om detta i kapitel 6 – 
Implementerade filter).

 4.1 Mjukvara

Funktionaliteten och strukturen i mjukvaran åskådliggörs med hjälp av flödesdiagram. Strukturen i 
huvudprogrammet framgår i något förenklad form av figur 5 nedan. Det som inte återfinns i figuren 
är information om återsändningar av meddelanden och att ett visst antal missade slots tillåts innan 
noden återgår till INIT-läge. Denna information har utelämnats för att förenkla framställningen 
något.

I INIT-läget går enheten tilbaka till ett känt tillstånd och väntar på att bli kontaktad av en 
koncentratornod. När ett INIT-meddelande från koncentratornoden mottas går enheten till 
MEASURE-läget. I detta läge hämtas mätdata in och beräkningar utförs på detta mätdata. När dessa 
beräkningar är avklarade går enheten till SLEEP-läget för att minska strömförbrukningen. När så 
enhetens slot (se kapitel 3 – Kommunikationsprotokoll) påträffas går enheten till COM-läget. I detta 
läge sker all kommunikation med koncentratornoden. Går kommunikationen bra återgår noden till 
MEASURE-läget och en ny mätcykel påbörjas. Uppstår problem i kommunikationen går enheten 
tillbaka till INIT-läget och väntar på att åter bli kontaktad av koncentratornoden.

Det CONFIG-läge som återfinns i figuren används för manuell konfigurering av enheten över 
trådbunden RS232. Enheten går till detta läge när en speciell knapp på enheten trycks ner (se kapitel 
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Figur 5: Något förenklat flödesschema för mjukvaran i mikrokontrollern
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4.2 – Hårdvara). När den manuella konfigureringen av enheten avslutats återgår den alltid till INIT-
läget och väntar på att bli kontaktad av en koncentratornod.

 4.1.1 Designval

Programkoden har försökt göras så modulär som möjligt för att underlätta framtida utveckling och 
underhåll varför liknande funktionalitet och data har samlats i egna filer. Eftersom koden är mycket 
hårdvarunära och utnyttjar en hel del av de finesser som mikrokontrollern tillhandahåller har det av 
naturliga skäl varit omöjligt att skriva helt plattformsoberoende kod. Energi har dock lagts ner på att 
isolera de plattformsberoende delarna och att inte sprida ut alltför mycket plattformsberoende kod i 
programmet. Detta har gjorts för att förenkla så mycket som möjligt vid ett eventuellt senare byte av 
mikrokontroller.

Energi har också lagts ner på att se till att koden är så snabb och effektiv som möjligt så att så stor 
del som möjligt av tiden skall kunna spenderas i det strömsparande SLEEP-läget.

 4.1.2 Uppkomna problem

Att lära sig en ny mikrokontroller tar en hel del tid och kräver en hel del arbete. Databladet till 
mikrokontrollern i fråga är nästan 900 sidor långt så det säger sig själv att det till en början är svårt 
att hålla reda på alla detaljer. Mycket tid har fått läggas ner på att jaga buggar i koden. Dessa buggar 
har ibland berott på rent programmeringstekniska misstag från författarens sida, men det har också 
ofta varit fråga om missförstånd gällande hur delar av mikrokontrollern konfigureras och används.

Implementeringen av filtren är det som orsakat mest problem med buggar och det är också det som 
varit svårast att felsöka. Felresultat kan orsakas av att fel saker kommer in i mikrokontrollern (dvs 
problem med AD-omvandlaren), det kan orsakas av fel i själva filtren redan på den teoretiska nivån, 
det kan orsakas av fel i implementeringen av filtren, det kan orsakas av problem med begränsad 
ordlängd i beräkningarna, det kan orsakas av att multiplikatorn i mikrokontrollern används på fel 
sätt och det kan orsakas av att kompilatorn inte gör det den borde göra eller det man tror att den gör.

Ett specifikt problem som uppstod var att om en specifik addresseringsmod användes när resultatet 
efter en multiplikation skulle hämtas var man tvungen att vänta en klockcykel extra (och alltså 
lägga in en NOP innan hämtningen). Eftersom det mesta av koden skrivits i C var det ofta oklart 
vilken addresseringsmod som egentligen användes. Efter ett par extra genomläsningar av databladet 
och en studie av den genererade assemblerkoden kunde konstateras att precis denna addresserings-
mod användes och att någon NOP inte var inlagd. Detta orsakade att helt felaktiga resultat erhölls 
efter varje multiplikation.

Till en början användes en testversion av en kompilator med en kodbegränsning på 4 kB. När denna 
kodstorlek uppnåtts gick testversionen inte längre att använda. Att köpa en licens av denna 
kompilator visade sig vara mycket dyrt (åtskilliga tiotusentals kronor) varför en licens till en annan 
och billigare kompilator inhandlades. För ett fåtal beräkningar användes i programmet 64-bitars 
heltal. Vid kompilatorbytet verkade filtren till en början ha gått sönder totalt och en hel del 
felsökning krävdes innan det kunde konstateras att den nya kompilatorn helt enkelt inte hade stöd 
för 64-bitars heltal. För att komma runt detta fick ett par optimerade assemblerfunktioner skrivas för 
hand. Detta bidrog dock även till att göra beräkningarna något effektivare eftersom det egentligen 
räckte med 48-bitars heltal i beräkningarna.
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 4.2 Hårdvara

Hårdvaran ser ut enligt figur 6. Pga konkurrensskäl specifieras inte exakt vilka komponenter som 
används. De generella beteckningar som återfinns i figuren kommer att användas genomgående 
även i den beskrivande texten.

Hårdvaran enligt figur 6 är tänkt som en utvecklingsplattform för att testa konceptet. Den innefattar 
förutom de markerade enheterna också en rad kringkretsar i form av avkopplingskondensatorer, 
diverse motstånd, spänningsregulator och liknande.

Med den hårdvara och det protokoll som används skulle i teorin över 5 miljoner mätnoder kunna 
kopplas in i ett enda system. Att koppla in så många mätnoder kommer inte att vara aktuellt, men 
det visar i alla fall på att systemet åtminstone i teorin är tillräckligt skalbart för att kunna hantera 
riktigt stora system.

För samtliga komponenter gäller att de ska klara ett temperaturområde på -40 till +85 grader 
Celsius.

Mikrokontroller
Det främsta kravet på mikrokontrollern är att den skall vara så strömsnål som möjligt. Utöver detta 
finns inga egentliga krav utom att den ska vara någorlunda billig (absolut under hundralappen och 
helst mycket billigare än så) och tillräckligt snabb för att hinna utföra de filtreringar som ska göras.

Efter att en tid ha studerat marknaden valdes en mikrokontroller av 16-bitarsvariant som kan köras i 
maximalt 8 Mhz. Den är egentligen inte så bra lämpad för signalbehandling, men den är i gengäld 
mycket strömsnål och den signalbehandling som ska utföras är inte så avancerad.

Av de moduler i mikrokontrollern som används kan framförallt nämnas en 16-bitars sigma-delta 
(mer om detta i kapitel 4.2.2) ADC med tre ingångar, en 16-bits timer med avancerade 
interruptmöjligheter, en timer med begränsade interruptmöjligheter, en hårdvaru-UART och en 
16x16-bitars multiplikatorenhet.

Mikrokontrollern innehåller som tidigare nämnts endast en hårdvaru-UART, men i konstruktionen 
enligt figur 6 behövs två UARTar. Av denna anledning har en mjukvaru-UART implementerats. 
Denna mjukvaru-UART använder samma avancerade 16-bitars timer som annars används för att 
hålla reda på tiden. Denna timer kan inte användas till båda sakerna samtidigt, varför mjukvaru-
UARTen är helt avstängd vid normal körning och endast aktiveras i CONFIG-läget (se kapitel 4.1 – 
mjukvara). Det gör ingenting att all tidsinformation då försvinner eftersom enheten ändå alltid efter 
CONFIG-läget går direkt till INIT-läget.
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Figur 6: Översikt över hårdvarukonstruktionen
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Den största begränsningen i mikrokontrollern är multiplikatorenheten, som visat sig vara mycket 
långsam. Det är en 16x16-bitars multiplikator med 32-bitars ackumulator. Den fungerar så att man 
laddar två register med varsin operand, varpå resultatet efter 3-4 klockcykler kan hämtas med två 
läsningar ur ackumulatorn. Problemet är att det tar cirka 5 klockcykler (det beror lite på vilken 
addreseringsmod som används) att skriva till och läsa från registren i multiplikatorenheten. Det 
betyder att en multiplikation tar cirka 5+5+3+5+5=23 klockcykler att utföra. Detta är en i allra 
högsta grad begränsande faktor gällande antalet operationer som hinns med under en sampelperiod.

Accelerometer
Kraven på accelerometern är att den bör kunna mäta accelerationer upp till cirka 20 g i minst 2 
kanaler och ha en bandbredd på minst 2 kHz. Inför exjobbet presenterade Syncore en lämplig 
accelerometermodell och efter att ha gjort en liten marknadsstudie kunde ingen bättre hittas varför 
den presenterade accelerometern också valdes.

Accccelerometern ger en tvåkanalig analog utsignal som kopplas till AD-omvandlaren på 
mikrokontrollern. Storleken på utsignalen varierar med accelerationen och är bandbegränsad till 2,5 
kHz med ett externt lågpassfilter.

Temperatursensor
På temperatursensorn finns egentligen inga större krav annat än att den bör vara så liten och 
strömsnål som möjligt.Efter en liten marknadsundersökning valdes en vanlig variant med ett digitalt 
interface som kommunicerar med mikrokontrollern över I2C. Eftersom mikrokontrollern saknar 
hårdvarustöd för kommunikation över I2C har funktioner för detta fått skrivas i mjukvara. 

Trådlös kommunikationsenhet
Den trådlösa kommunikationsenheten var bestämd redan vid exjobbets början. Den kommunicerar 
med mikrokontrollern över ett RS232-interface och använder sig av hårdvarustödd flödeskontroll 
(CTS/RTS). Det tillkommer också en del anslutningar som används för att försätta enheten i 
strömsparläge och för att konfigurera enheten. Det är även här särskilt viktigt att enheten drar lite 
ström.

RS232-krets
Den RS232-krets som återfinns i figur 6 är för att möjliggöra att en vanlig PC kan anslutas till 
enheten. Denna möjlighet är främst tänkt att användas i debug-syfte. Eftersom mikrokontrollern 
endast har en hårdvaru-UART och denna används till kommunikationen med den trådlösa 
kommunikations-enheten har en extra UART fått skrivas i mjukvara. Den knapp som också 
återfinns i figuren används för att gå in i ett speciellt config-läge där mjukvaru-UARTen är 
aktiverad och kommunikation med en vanlig PC är möjlig. Denna RS232-krets kommer vid en 
senare prototyp att plockas bort helt för att minska kostnaden och spara ström. Istället får ett särskilt 
debug-kort med RS232-krets och egen strömförsörjning konstrueras.

 4.2.1 Designval

Vid kretsvalet har särskild vikt lagts vid att de ska ha så låg strömförbrukning som möjligt. Det har 
varit viktigt att kretsarna så långt det är möjligt ska ha någon form av standby-läge där de drar 
väldigt lite ström. Detta är något som saknas på accelerometern, som dessutom drar förhållandevis 
mycket ström. För att minska strömförbrukningen hos accelerometern skulle man kunna tänka sig 
att den i en senare prototyp kopplas till en egen spänningsregulator med avstängningsmöjlighet.

Den mikrokontroller som valts är som tidigare nämnts vald främst för att den är mycket strömsnål 
och är egentligen inte så bra lämpad för att utföra signalbehandling med.
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Digitala signaler påverkas inte nämnvärt av störningar från kringliggande ledningar, men analoga 
signaler (som exempelvis utsignalen från accelerometern) kan påverkas ganska mycket av detta. För 
att se till att så lite störningar som möjligt fås vid ingången till AD-omvandlaren på 
mikrokontrollern har följande åtgärder vidtagits:

● Accelerometern placeras så nära ingångarna till AD-omvandlaren som möjligt och de 
analoga signalvägarna hålls så korta som möjligt.

● Så långt det varit möjligt har andra ledningar hållits borta från de analoga signalvägarna.

 4.2.2 Uppkomna problem

Från det att kortet skickats på tillverkning och fram till slutet på projektet har ändringar behövts 
göra i både hårdvara och mjukvara. Kopplingen mellan mjukvara och hårdvara blir i denna typ av 
hårdvarunära programmering ofta mycket stark vilket gör att en ändring i funktionalitet eller 
oväntad begränsning i hårdvaran kan leda till stora förändringar. Detta har lett till att labbkortet fått 
modifieras en del, vilket gjorts genom att vissa kopparledningar fått skäras av och ledas om med 
hjälp av små fastlödda patchledningar. Trots att en del sådana patchar fått göras måste hårdvaran på 
det hela taget sägas ha fungerat bra.

Ett oväntat problem med mikrokontrollern var att AD-omvandlaren inte riktigt fungerar som den 
borde. Det är en AD-omvandlare av sigma-delta-typ med 16 bitars upplösning. Sigma-delta-
omvandlare är uppbyggda av en enkel 1-bits AD-omvandlare som arbetar med stor OSR 
(OverSampling Ratio, översampling) följd av digital decimering och filtrering [5].

Signalen från AD-omvandlaren körs först genom ett digitalt comb-filter av sinc-typ med en 
amplitudkaraktäristik enligt figur 7.

Det framgår av figuren att detta filter har en notch vid samplingsfrekvensen och att dämpningen är 
påtaglig även för frekvenser lägre än fs /2. För att avhjälpa detta måste detta comb-filter efterföljas 
av ett så kallat equalizer-filter som “rättar till” amplitudkaraktäristiken i passbandet igen. Detta 
equalizer-filter saknas dock i AD-omvandlarenheten på mikrokontrollern [6]. Med fs=8 kHz är 
signalens dämpning vid 2 kHz cirka 28% jämfört med DC, vilket motsvarar 2,86 dB.
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Figur 7: Amplitudkaraktäristik hos det digitala comb-filtret av sinc-typ. OSR = 32. [6]



För att få mindre dämpning valdes metoden att helt enkelt sampla dubbelt så snabbt som behövs 
och sedan slänga vartannat sample. Insignalen är bandbegränsad till 2,5 kHz. Genom att sampla 
dubbelt så snabbt (dvs 16 kHz i det här fallet) hamnar den intressanta delen av insignalen i ett 
område i comb-filtret med lägre dämpning. Genom att göra på detta sätt uppgår dämpningen vid 2,5 
kHz endast till cirka 0,7 dB, vilket är godtagbart. 

Sensorn (och filtren) har testats genom att hela kretskortet monterats fast på en så kallad shaker som 
kan ställas in att vibrera med varierande amplitud och frekvens. En hel del tid har fått läggas på att 
undersöka konstiga fenomen med utsignalen från sensorn. Dessa har varierat kraftigt beroende på 
frekvens och det var till en början svårt att veta om felet låg i mjukvaran, hårdvaran eller om det 
helt enkelt handlade om resonanser i kretskortet och fastsättningsanordningen. Detta frekvens-
beroende visade sig till slut bero på en kombination av ovan nämnda problem med AD-
omvandlaren och resonanser i fastsättningen.
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 5 Filterteori
Detta kapitel går igenom en del teori gällande digitala filter i allmänhet och digitala vågfilter av 
lattice-typ (LWDF) i synnerhet. Läsaren antas vara förtrogen med 2-komplements talrepresentation.

 5.1 Skalning

Skalning av filter måste göras för att undvika beräkningsfel på grund av overflows. Det är endast 
filtrets utsignal och insignalen till icke-heltalsmultiplikationer som måste skalas [2]. De noder som 
måste skalas kallas för kritiska noder. Insignalen till additioner behöver ej skalas och eftersom en 
heltalsmultiplikation kan ses som en serie additioner behöver ej heller insignaler till heltals-
multiplikationer skalas. I figur 8 visas att ett overflow på insignalen till ickeheltalsmultiplikationer 
ger felaktiga resultat på utgången. Värdena i figuren antas representerade med 2-komplements-
representation där 1 motsvarar det största värde som kan representeras. Eftersom 1 är det största 
värde som kan representeras kommer det önskade värdet 1.5 att ge ett overflow och istället se ut 
som -0.5.

Anledningen till att det inte gör någonting om additioner ger overflow är att beräkningen 
automatiskt “ramlar tillbaka” till rätt resultat om ett underflow uppkommer i ett senare skede. 
Huvudsaken är att overflow/underflow inte uppkommer i någon kritisk nod, vilket är precis vad 
som undviks genom att skala filtret om säker skalning (mer om detta senare) används.

Det finns i huvudsak tre olika typer av skalning. Det är dels de tre Lp-normerna L1, L2 och Lin,f och 
dels så kallad säker skalning. Lp-normerna bygger på att man kan säga något om insignalen och 
sedan skalar filtret så att overflows endast inträffar med en viss sannolikhet [2]. Säker skalning är 
den mest pessimistiska skalningsmetoden. Används säker skalning vet man med säkerhet att ett 
overflow aldrig kan inträffa. Nackdelen med säker skalning är att den kan ge hårdare skalning än 
vad som skulle vara nödvändigt, vilket tillsammans med begränsad ordlängd kan försämra signal-
brus-förhållandet. Eftersom det i detta arbete inte kunnat sägas någonting om hur insignalen ser ut 
eller om hur ofta eventuella overflow skulle kunna tillåtas har trots detta valet blivit att använda just 
säker skalning.

Säker skalning av en kritisk nod går till på följande sätt:

1. En impuls appliceras på ingången till filtret

2. Impulssvaret i den kritiska noden summeras ihop varpå ett värde c fås: c=∑ hi

3. Insignalerna till den kritiska noden multipliceras med ett värde 1/c och utsignalerna 
multipliceras med c, vilket visas i figur 9. Lägg märke till att om c ej är ett heltal måste 
denna multiplikation ske i en nod som ej kan få overflow (dvs en nod där ∑ hi1 ). Lägg 
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Figur 8: Beräkningsfel pga overflow. Den vänstra bilden visar multiplikationen som den är  
tänkt att utföras. Den högra bilden visar hur multiplikationen utförs i verkligheten.

1.5
0.5

0.75 -0.5
0.5

-0.25

Önskat resultat Faktiskt resultat



också märke till att om avrundningsfel ej skall fås på grund av skalningen måste det också 
gälla att c=2±x där x är ett ett heltal.

 5.2 Digitala vågfilter

Det är ofta svårt att garantera stabiliteten hos traditionella IIR-filter med begränsade ordlängder. 
Anledningen till detta är de rekursiva loopar som återfinns hos alla IIR-filter. Det finns en stor risk 
för att ett fel, som kan komma antingen från kvantifiering av koefficienter eller från kvantifiering av 
data, p.g.a. de rekursiva looparna hela tiden matas tillbaka in i systemet och fortplantar sig utan att 
dö ut. Sådana parasitiska svängningsrörelser är svåra att gardera sig mot varför man ofta försöker 
undvika denna typ av filter.

En annan typ av IIR-filter är digitala vågfilter. Dessa har, kanske p.g.a. den någon tyngre teorin, 
mindre spridning än de traditionella IIR-filtren. De har dock avsevärt bättre stabilitetsegenskaper än 
de traditionella IIR-filtren [2].

Det finns flera olika typer av digitala vågfilter. Jag har valt att använda mig av så kallade Lattice  
Wave Digital Filters (LWDF) eftersom dessa är enklare att implementera än de andra typerna. 
Denna typ av digitala vågfilter har låg känslighet i passbandet men mycket hög känslighet i stopp-
bandet [2], vilket kan tänkas leda till problem vid begränsad ordlängd. Ett LWDF består av två 
parallellkopplade grenar med allpassfilter. Dessa allpassfilter har olika fasförskjutning och den 
önskade filterfunktionen uppnås genom att summera/subtrahera utvärdena från dessa allpassfilter 
med/från varandra enligt figur 10.
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Figur 9: Skalning av filter.
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En intressant egenskap hos ett LWDF är att man får både den önskade filterfunktionen och den 
komplementära filterfunktionen i princip utan extra kostnad. Om den önskade filterfunktionen 
enligt figur 10 fås genom att addera utsignalen från de båda allpassgrenarna, fås den komplementära 
filterfunktionen genom att istället subtrahera de både grenarna. Det kan också nämnas att för låg- 
och högpassfilter måste filterordningen vara udda och skillnaden i filterordning mellan de båda 
allpassgrenarna måste vara 1.

 5.2.1 Adaptorer

Allpassgrenarna i ett LWDF filter konstrueras med hjälp av så kallade adaptorer.  Det finns många 
olika slags adaptorer. I detta arbete används adaptorer enligt [7], [8], där olika adaptorer används för 
olika filterkoefficienter. Adaptorerna visas i figur 11.

Det γ som återfinns i figuren beräknas enklast utifrån filtrets poler enligt [2]. Utan att här gå igenom 
den bakomliggande teorin konstateras att γ beräknas på olika sätt beroende på om det är fråga om 
en reell pol eller ett komplexkonjugerat polpar. För reella poler gäller helt enkelt att γ=px , där px 

är den aktuella polen. Komplexkonjugerade polpar realiseras som en andra ordningens allpass-
sektion med hjälp av två adaptorer med olika γ. För dessa polpar gäller att γ1=−∣p1∣

2 och

γ2=
2⋅ℜ{p1}

1∣p1∣
2 .

p1 utgör i denna ekvation den ena av de båda komplexkonjugerade polerna. I figur 11 framgår att 
genom att använda rätt typ av adaptor transformeras γ alltid till en koefficient α som ligger i 
intervallet [0,0.5] och att det är detta α som sedan används som koefficient i multiplikationerna. 
Detta gör att multiplikationskoefficienterna kan uttryckas med 16 bitar efter binärkommat istället 
för 15 och det förenklar också implementeringen i mikrokontrollern eftersom det efter 
multiplikationen direkt går läsa ut de 16 mest signifikanta bitarna i resultatet utan att behöva utföra 
några skiftningar. Används dessa adaptorer uppnås dessutom automatiskt en Linf-skalning av filtret 
[8].
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Den enda nod som måste skalas vid filterskalningen är vid användande av dessa adaptorer är enligt 
tidigare resonemang noden P1.

 5.2.2 Stabilitet

Det har tidigare nämnts att digitala vågfilter har bättre stabilitetsegenskaper än traditionella IIR-
filter implementerade på direktform I eller II. Utan att gå in i den djupare teorin till varför det 
förhåller sig på detta sätt (den intresserade kan läsa mer om detta i [2], [9]) kan nämnas att det krävs 
vissa extra åtgärder för att kunna garantera stabiliteten i de digitala vågfiltren:

1. Trunkera resultaten efter multiplikationer.

2. Lägg till 1 till LSB på utsignalerna från adaptorerna om utsignalen är negativ.

3. Använd mättnadslogik eller invertera alla bitarna inklusive teckenbiten om en utsignal från 
en adaptor överstiger det tillåtna signalområdet.

4. Utöka det tillåtna interna talområdet med 1 bit eftersom insignalen till de kritiska noderna ej 
kan tillåtas få ett overflow. Är filtret skalat med säker skalning innebär det precis att vi ej 
kan får overflow i de kritiska noderna varför denna punkt efter korrekt skalning faller bort.
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Figur 11: De fyra olika adaptortyperna med tillhörande ekvationer. [7]



Genomförs punkterna enligt ovan kan det visas att ett LWDF är forced-response stable, vilket 
innebär att felet i utsignalen efter en godtycklig störning i filtret alltid kommer att gå mot noll [2].

 5.3 Avrundningsbrus

Eftersom signalen representeras med ett ändligt antal bitar blir multiplikationerna inte exakta. Efter 
varje multiplikation fås ett trunkeringsfel. Detta trunkeringsfel kan modeleras i form av att en 
brussignal e(n) dderas till utsignalen från multiplikatorn enligt figur 12.

Avrundningsbruset på utgången, korrigerat för filterförstärkningen, motsvarar en förlust i 
dynamikomfång på W=0.5⋅log2G

2 /G0
2  bitar, där G2 är det totala bruset på utgången och G0 är 

filtrets L2-norm [2].

Avrundningsbruset kan rent praktiskt beräknas på följande sätt:

1. L2-normen från ingången till utgången på filtret beräknas vilket ger G0
2 från ovan.

2. Ingången nollställs.

3. En enhetsimpuls skickas enligt figur 12 in efter multiplikatorn. Alla andra bruskällor 
nollställs.

4. På utgången av filtret summeras kvadraten av impulssvaret från den påskickade impulsen: 
g i=∑ hi

2 . Det värde gi som då fås fram utgör denna multiplikators del av det totala 
bruset på utgången av filtret.

5. Punkt 3 och 4 upprepas tills bruset från alla multiplikatorer beräknats.

6. Alla värden som fåtts fram i punkt 4 summeras varpå G2 enligt ovan fås fram: G2=∑ g i .

7. W kan nu enkelt beräknas enligt ovan.

 5.4 Design- och simuleringmetodik

Först gjordes försök att designa filtren direkt i den digitala domänen m.h.a. Matlab-funktionen 
butter. Detta visade sig ge numeriska problem i beräkningarna varpå den erhållna amplitud-
karaktäristiken i vissa fall inte överrensstämde med den förväntade. Därför valdes istället följande 
något mer manuella metod för att designa filtren:

1. Filterspecifikationerna transformerades till specifikationer på ett lågpassfilter.

2. Ett analogt lågpassfilter som  uppfyller dessa specifikationer konstruerades.
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Figur 12: Kvantiseringsfel modelerat med en bruskälla  
efter multiplikationen
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3. Det analoga lågpassfiltret transformerades till ett analogt bandpassfilter som uppfyller de 
ursprungliga specifikationerna.

4. Genom bilinjär transformation transformerades det analoga bandpassfiltret till z-domänen.

Genom att använda denna metod kunde de numeriska problemen undvikas och en korrekt amplitud-
karaktäristik erhållas.

Samtliga filter har simulerats både med obegränsad ordlängd på koefficienterna (64 bitar i Matlab), 
och med koefficienterna kvantifierade till 16 bitars ordlängd. Kvantifieringen av koefficienterna har 
då gjorts på följande sätt [1]:

1. Dela alla koefficienterna med minsta möjliga nummer q=2x sådant att filtrets största 
koefficient är mindre än eller lika med 1.

2. Kvantisera de resulterande koefficienterna till 16-bitars precision genom att multiplicera 
dem med 215 = 32768 och avrunda till närmaste heltal.

3. Dela koefficienterna med 32768 igen

4. Multiplicera koefficienterna med det tal q som dividerades med i steg 1. 
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 6 Implementerade filter
I mätnoden skall två olika filter implementeras. Det är dels ett så kallat L-filter och dels ett så kallat 
ISO-filter. Dessa kommer att beskrivas närmare senare i detta kapitel. Dessa båda filter har en sak 
gemensamt; de skall båda ha en hastighet som insignal.

Det värde som fås från den accelerometer som används är, som namnet antyder, acceleration. Detta 
betyder att vi också kommer att behöva utföra en integrering. För att ta reda på hur denna 
integrering skulle göras gjordes en simulering av en befintlig analog integrator som sitter på ett 
befintligt handhållet mätinstrument som används av vibrationstekniker. Denna analoga integrator 
uppvisade en amplitudkaraktäristik enligt figur 13.

Det framgår tydligt av figuren att det är fråga om ett enkelt lågpassfilter. Det framgår tydligt att 
dämpningen är avsevärd. Eftersom de efterföljande filtren (ISO- och L-filtren) har till uppgift att 
dämpa låga frekvenser är det olyckligt att dessa under integreringen förstärks samtidigt som de 
intressanta lite högre frekvenserna dämpas. På grund av den begränsade ordlängden i 
mikrokontrollerna kommer detta att få till följd att den intressanta signalen dämpas samtidigt som 
brusnivåerna hålls konstanta varpå ett sämre signal-brus-förhållande fås. 

Istället för att göra på detta sätt konstruerades därför en integrator för varje filter. L-filtret har 
väldigt hög dämpning för frekvenser upp till cirka 500 Hz och det intressanta området för detta 
filter börjar heller inte förrän på cirka 600 Hz. Av denna anledning kunde brytpunkten för 
integratorn helt enkelt flyttas högre upp i frekvensspektrat (till 350 Hz) utan att nämnvärt påverka 
den totala överföringsfunktionen i det intressanta området. På detta sätt fås avsevärt lägre dämpning 
för signalerna i det intressanta lite högre frekvensområdet samtidigt som de ointressanta signalerna i 
det lägre frekvensspektrat fortfarande dämpas tillräckligt mycket, varpå signal-brus-förhållandet 
förbättras.
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Figur 13:  Den befintliga analoga integratorns amplitudkaraktäristik



ISO-filtrets intressanta område ligger i området 10 Hz till 1 kHz. Därför kunde integratorns 
brytpunkt för detta filter inte flyttas lika högt upp i frekvensspektrat utan lades istället på 9 Hz. 
Principen är i övrigt densamma som för integratorn till L-filtret.

Eftersom dessa båda integratorfilter endast är enkla första ordningens lågpassfilter av butterworth-
typ med olika brytfrekvenser kommer de inte att vidare redovisas separat, utan kommer istället att 
behandlas som en del av L- respetive ISO-filtret.

Det gjordes till en början försök att implementera L- och ISO-filtren som FIR-filter. Designen 
gjordes med hjälp av McClellan-Parks-Rabiners metod [2]. Denna algoritm finns implementerad i 
Matlabs Signal Processing Toolbox genom funktionerna firpmord och firpm. Först uppskattas filter-
ordningen med firpmord och sedan används de värden som där genererats som indata till firpm. 
Detta visade sig dock ge filter av mycket hög ordning och var således inte en framkomlig väg. Av 
denna anledning är både L- och ISO-filtret implementerade som IIR-filter, närmare bestämt digitala 
vågfilter av lattice-typ.

De slutliga testerna av alla filter har gjorts genom att en känd signal matats in till mikrokontrollen 
varpå mikrokontrollen har samplat och filtrerat datat och presenterat en utsignal. Genom att jämföra 
insignalen med utsignalen har sedan den faktiska amplitudkaraktäristiken kunna bestämmas. Denna 
amplitudkaraktäristik har visat sig överrenssstämma mycket bra med den amplitudkaraktäristik som 
fåtts i de Matlab-simuleringar som genomförts.

 6.1 L-filter

L-filtret är ett filter utvecklat av Vibrationsteknik AB i Linköping. Det är ett högpassfilter med en 
brytfrekvens på 600 Hz. Brantheten på filtret har tagits fram genom att simulera en befintlig analog 
implementation av ett L-filter. Denna simulering visar att det är fråga om ett tredje ordningens 
butterworthfilter. Amplitudkaraktäristiken återfinns i figur 14. Betraktas även den analoga 
integratorn ser den totala amplitudkaraktäristiken ut enligt figur 15.
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Figur 14: Amplitudkaraktäristik för det befintliga analoga L-filtret



Uppbyggnaden på det konstruerade digitala L-filtret med tillhörande integrator visas i figur 16 och 
amplitudkaratäristiken för det erhållna digitala filtret visas i figur 17. De multiplikatorer som i figur 
16 återfinns på ingången och mellan de två nedersta adaptorerna används för att skala filtret. 
Skalningen görs med säker skalning enligt kapitel 5 – Filterteori.
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Figur 15: Det befintliga analoga L-filtrets amplitudkaraktäristik
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Figur 16: L-filtrets uppbyggnad, inklusive integrator och skalning
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Avrundningsbruset har undersökts med den metod som beskrivs i kapitel 5.3 – Avrundningsbrus. 
Resultatet av dessa beräkningar visar att vi i detta filter efter skalning på grund av avrundnings-
bruset tappar W=4,9 bitar i upplösning. Detta är måhända inte alldeles försumbart, men kraven på 
upplösning i filtret är inte större än att det anses tillräckligt bra.

Försök gjordes ändå med att implementera filtret på direktform för att se om detta skulle ge mindre 
brusnivåer, men denna implementering visade sig istället ge större brusnivåer.

 6.2 ISO-filter

ISO-filtret är ett filter som ska uppfylla ISO2954-1, vilket är en internationell standard för 
vibrationsmätning. Enligt denna standard skall signalerna från vibrationsmätningar filtreras genom 
ett fast bandpassfilter med ett passband mellan 10 Hz och 1 kHz. Vidare ska dämpningen uppgå till 
40 dB vid 1 Hz och 10 kHz och ripplet ska vara litet (mindre än 1 dB) vid en frekvens på ungefär 
80 Hz [3].

Det är denna kurva som är målet vid utvecklingen av det digitala filter som ska implementeras, men 
vibrationstekniska mätningar är av naturen ganska inexakta. Av den anledningen behöver inte den 
beskrivna amplitudkaraktäristiken uppfyllas fullt ut om det skulle visa sig leda till ett för dyrt filter 
och en tillräckligt bra amplitudkaraktäristik kan fås med ett billigare filter.

För att undersöka ungefär vad som anses vara “tillräckligt bra” undersöktes en befintlig 
implementation av ett ISO-filter. Denna undersökning visade att det filter som är implementerat 
idag är ett första ordningens bandpassfilter av butterworthtyp. Av denna anledning anses ett första 
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Figur 17: Amplitudkaraktäristik för det digitala L-filtret, inklusive integrator.



ordningens bandpassfilter av butterworthtyp vara tillräckligt bra även för det ISO-filter som ska 
implementeras i mätnoden.

ISO-filtrets högre stoppband börjar som tidigare nämnts på 10 kHz. För att kunna garantera detta 
skulle vi behöva sampla i minst 20 Khz. Som tidigare nämnts är dock den accelerometer som 
används bandbegränsad till 2,5 kHz. Med detta i åtanke väljs en samplingshastighet på endast 8 
kHz. Amplitudkaraktäristiken för det implementerade ISO-filtret visas exklusive integrator i figur 
18 och inklusive integrator i figur 19.
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Figur 18: Amplitudkaraktäristik för ISO-filtret exklusive integrator



Strukturen för systemet bestående av ISO-filter och integrator visas i figur 20. Filtret skalades med 
säker skalning enligt metoden som beskrivs i kapitel 5.1 – Skalning. 

Avrundningsbruset har undersökts med den metod som beskrivs i kapitel 5.3 – Avrundningsbrus. 
Resultatet av dessa beräkningar visar att vi i detta filter efter skalning på grund av avrundnings-
bruset tappar W=9,2 bitar i upplösning. Detta är väldigt mycket och kan inte anses vara tillräckligt 
bra. Försök gjordes med att implementera filtret på direktform istället för som ett vågfilter, vilket 
visade sig ge ännu större brusnivåer. För att förbättra precisionen i detta filter implementerades 
därför större delen av det med 32-bitarsprecision istället för 16 som annars varit fallet.
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Figur 19: Amplitudkaraktäristik för det digitala L-filtret, inklusive  
integrator.

Figur 20: ISO-filtrets uppbyggnad, inklusive integrator och skalning
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 7 Resultat
De filter som implementerats överrensstämmer mycket bra med de Matlab-simuleringar som gjorts. 
Filtren uppfyller visserligen inte till fullo de krav som de enligt standarden borde, men de är 
fortfarande tillräckligt bra och i gengäld kan billigare filter byggas.

Valet av mikrokontroller har visat sig orsaka vissa problem med att hinna utföra beräkningarna i tid. 
Om en mikrokontroller bättre lämpad för signalbehandling valts hade förmodligen brantare, dyrare 
och bättre filter kunna implementeras, men i gengäld hade strömförbrukningen blivit avsevärt högre 
vilket hade påverkat batteritiden negativt. Naturligtvis vore det optimala om en mikrokontroller som 
är både snabbare och lika strömsnål som den nu använda kunde hittas. Någon sådan har dock hittills 
inte hittats och den mikrokontroller som nu används fungerar trots allt förhållandevis bra.

Det kommunikationsprotokoll som används har, åtminstone i de små tester som hittills gjorts, visat 
sig fungera bra. Det hanterar förlorade, felaktiga och felskickade meddelanden och möjliggör ett i 
princip totalt självkonfigurerande system, även vid första uppstarten.
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 8 Vidare arbete
Det finns en hel del arbete kvar att utföra. Mätnoden fungerar i princip som den ska, men är 
fortfarande i prototypstadiet och en hel del arbete återstår. En andra generationens prototyp bör tas 
fram, där all onödig hårdvara (som exempelvis den RS232-krets som tidigare nämnts) är borttagen 
och ytterligare strömsparande åtgärder vidtagits för att minska strömförbrukningen. Bland annat bör 
det ordnas med någon form  av avstängningsmöjlighet för accelerometern. Denna görs förmodligen 
bäst  genom att den ges en egen spännnigsregulator som sedan kan användas för att helt stänga av 
strömmen till accelerometern. En annan möjlighet kunde möjligtvis vara att driva accelerometern 
med en vanlig IO-pinne på mikrokontrollern.

Förutom mätnoden behövs också både koncentratornod och back-endsystem. Inget arbete alls har i 
dagsläget lagts ner på dessa mycket stora bitar så här finns en hel del kvar att göra.

Sist men inte minst återstår en hel del arbete med testning av systemet. Mätnod och protokoll har 
hittills endast testats i mycket liten skala med endast en mätnod inkopplad. Systemet har också hela 
tiden befunnit sig i kontorsmiljö varför signalförhållandena varit mycket goda. Av denna anledning 
har sämre signalförhållanden fått simuleras genom att med flit skicka korrumperade meddelanden 
och att “för hand” tappa bort meddelanden. Även om både mätnod och protokoll tycks tillräckligt 
robusta för att hantera detta bör (måste) mer storskaliga tester med ett stort antal noder genomföras, 
helst på plats i industrimiljö. Innan detta ens kan påbörjas måste dock först koncentratornoden och i 
ett senare skede också back-endsystemet färdigställas.
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 9 Slutsats
Det har visat sig fullt möjligt att med hjälp av förhållandevis billig hårdvara ta fram ett system som 
med tillräcklig noggrannhet tycks kunna utföra de mätningar och beräkningar som behövs för den 
typ av mätsystem som beskrivits i denna rapport.

Innan prestandan på det konstruerade systemet med säkerhet kan sägas vara tillräcklig måste dock 
mer utförande tester på plats i fabriksmiljö utföras.
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