
 

 

Institutionen för systemteknik 

Department of Electrical Engineering 
 
 

Examensarbete 
 

Elektriskt system för detektion vid ballistiskt prov 
 
 

Examensarbete utfört inom ämnesområde elektroniksystem 
 

av 
 

Tobias Kiuru 
 
 

LITH-ISY-EX-ET--04/0279--SE 
 

Linköping 2004-09-14 
 
 

 
 

TEKNISKA HÖGSKOLAN 
LINKÖPINGS UNIVERSITET  

 

Department of Electrical Engineering  
Linköping University 
S-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings tekniska högskola 
Institutionen för systemteknik 
581 83 Linköping 

 



 

 



 

 

Elektriskt system för detektion vid ballistiskt prov 
 
 
 

 
Examensarbete utfört inom ämnesområde 

elektroniksystem 
vid Linköpings tekniska högskola 

 
av 
 

Tobias Kiuru 
 
 
 

LITH-ISY-EX-ET--04/0279--SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Robert Larsson från SKL 
Examinator: Jonny Lindgren från ISY 

Linköping 2004-09-14 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
  

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Institutionen för systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

 
Datum 
Date 
2004-09-14 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  
ISRN   LITH-ISY-EX-ET- -04/0279- -SE   

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2004/279/ 

  

 
 
 
Titel 
Title 
 

 
Elektriskt system för detektion vid ballistiskt prov  
 
 

 
Författare 
 Author 

 
Tobias Kiuru 
 

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
The purpose of this thesis was to design an electrical system for use in a ballistic test at the 
Swedish National laboratory of forensic science (SKL). The detector unit would use four main 
parts: coilsystem, transmitter, reciever and indicator. The coilsystem would be based on a balanced 
system using three coils. One that creates a magneticfield and the other two will sense the 
differences when a metallobject is in the coilsystem. 
 
This report starts out by investigating possible solutions for this specific task followed by a 
description of the physics that the metaldetector use. Then a description of the design of a scaled 
metaldetector model followed by testing and evalution. The results are then beeing used when the 
design and testing of the full scale detector. The possible solutions for the transmitter-, reciver- and 
indicator circuit are then beeing described and also simulated. Last in this report an evalution and 
suggestions of further improvments are presented.  
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete för Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
(SKL) på institutionen för systemteknik vid Linköpings tekniska högskola. 
Arbetet utfördes dels på SKL och dels på institutionen, med Robert Larsson på 
SKL som handledare och av LiTH utsedd examinator Johnny Lindgren. 
 

1.1 Presentation av uppdragsgivaren 
SKL är en del av polisväsendet, men utgör en självständig myndighet, med 
huvuduppgiften att som ett opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska 
undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter. Brottsplats-
undersökningar utförs normalt av personal från Polisens tekniska rotlar som kan 
undersöka och analysera en del spår själva, medan vissa skickas vidare till SKL 
för laboratorieundersökningar. SKL har omkring 235 anställda som tillhör någon 
av de fyra operativa enheter; Biologienheten, Droganalysenheten, Kemi- och 
teknikenheten och Dokumentenheten. [2] 
 
Kemi- och teknikenhetens huvudsakliga uppgift är att utföra undersökningar av 
kemiska och tekniska spår där flertalet är förknippade med våldsbrott. Eftersom 
enhetens arbete spänner över flera ämnesområden är enheten uppdelad i 
undergrupper. [2] 
 

• Kemigruppen utför undersökningar av glas, färg, sedelskyddsfärg, plast, 
lim, explosiva ämnen, märkämne i dieselolja, tårgas, tändsatsrester, 
miljöprover med mera. 

 
• Fingeravtrycksgruppen identifierar och framkallar fingeravtryck på 

olika typer av material. 
 

• Gruppen för spår och teknisk brand utför bland annat jämförande 
undersökningar av skoavtryck, verktygsspår och bilder, mekaniska 
undersökningar av lås och nycklar och sammanpassningar av till exempel 
brottytor, plastpåsar och tejper samt undersökningar av brandmaterial av 
teknisk karaktär.  

 
• Vapengruppen undersöker bland annat vapen, kulor och hylsor som 

förekommit eller misstänks ha förekommit i samband med brott. Gruppen 
utför vidare skjutavståndsbestämningar med mera.  

 
Om det inte är fråga om en mycket enkel undersökning, måste alltid två 
handläggare samarbeta i varje ärende och båda av dem skall ha tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för att underteckna ett sakkunnigutlåtande. [1]  
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1.2 Bakgrund 
När Polisen misstänker att ett vapen varit inblandat i ett brott, skickas det till 
SKL. SKL gör sedan ett utlåtande efter det att vapnet  genomgått en rad olika 
tester, varav vissa är ballistiska. Ett av dessa test görs genom att SKL 
undersöker kulans mikroskopiska bomspår1, vilka uppstår då kulan färdas 
genom vapnets pipa. Dessa repor är unika för varje vapen och fungerar som ett 
slags mekaniskt fingeravtryck. För att dessa mikroskopiska spår skall kunna 
analyseras får inte kulan deformeras eller repas under det ballistiska provet. 
Beroende på om vapnet är en pistol/revolver eller ett gevär utföres testet på olika 
sätt. Pistoler som oftast har en utgångshastighet kring 400 m/s skjuter man med i 
vattentank. Gevär har som regel högre utgångshastighet vilket gör att kulan 
skulle deformeras om man använder sig av samma vattentank. [1] 
 
Proven för jaktgevär går istället till så att man skjuter in i en låda med måtten 
40 x 40 x 300 cm (B x H x D) som är fylld med vadd. Vaddens uppgift är att 
bromsa upp kulan utan att den deformeras eller påverkas på annat sätt. Lådan är 
uppdelad, med hjälp av pappersark, i fyra stycken sektioner. Efter ett skjutprov 
har gjorts ger de nerstoppade pappersarken en indikation på hur långt kulan har 
färdats i lådans vadd. En indikation som genom uteslutningsmetoden visar i 
vilken sektion kulan befinner sig. Sektionen genomsöks därefter manuellt. [1] 
 
Som det är idag så kan provningsförfarandet vara väldigt tidskrävande då det 
kan ta upp till en timme att hitta kulan och ibland även längre tid. Varje vapen 
provskjuts cirka 5ggr, förutsatt att kulan inte deformeras eller repas i provet, för 
att säkerställa bomspårens tillförlitlighet. Det finns således stora tidsvinster att 
tjäna om sökandet efter kulan kan förenklas jämfört med dagens metod. [1] 
 

1.3 Syfte/Uppgift 
Uppgiften går ut på att konstruera eller finna en lämplig elektroniskt anordning 
för att detektera kulorna efter genomfört prov. Genom att detektera kulorna på 
elektronisk väg skall tidsåtgången för ett prov minskas. Kulor som utrustningen 
skall detektera skall vara de mest frekvent förekommande hos SKL. Kulorna kan 
antingen vara helmantlade2 eller halvmantlade3. Materialet i kulorna utgörs av 
en bly-kärna med en mantel av koppar, stål eller tombak4. Manteln utgör ungefär 
1/3 av kulans totala vikt. [1] 

                                           
1 Bomspår är spår som uppstår när kulan pressas genom pipan. 
   Pipan är på gevär, pistoler/revolvrar försedd med styrande spår (bom) vilka skapar bomspåren som undersöks. 
2 Manteln täcker hela kulkroppen. 
3 Manteln täcker kulkroppen förutom spetsen. 
4 Tombak är en legering av koppar och zink. 
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1.3.1 Kravspecifikation 
Då kraven från SKL:s sida inte var så omfattande ställde jag själv upp några 
krav utöver ovanstående. 
 

• Kaliber dimension 
Den elektriska utrustningen skall klara av att detektera olika typer av 
gevärskulor (figur 1), där de minsta har följande dimensioner: diameter på 
5,6 mm och en längd på 14,27 mm. 

 
• Positions område 

Kulan skall kunna detekteras inom ett område som är ±5cm från kulans 
exakta position, för att det manuella sökningsområdet skall minskas och 
underlättas. 

 
• Indikering för detektion 

En visuell och akustisk indikation skall ges när kulans position är 
säkerställd. 

 
• Störkänslighet 

Då störningar kan förekomma i provningsmiljön skall känsligheten vara 
sådan att feldetektering inte görs på grund av dessa. Temperaturområdet 
utrustningen skall arbeta inom är 10-50 °C. 

 
• Användarvänlighet 

Utrustningen skall vara enkel att använda. Så få inställningar som möjligt 
skall behöva göras före användandet. 

 

 
Figur 1  Kulor som är vanliga vid dessa skjutprov. 

 

1.4 Kapitelbeskrivning 
Kapitel 2 ger en generell beskrivning av hur en metalldetektor är uppbyggd och 
hur de fungerar. Här presenteras bakomliggande teorier och metoder av olika 
metalldetektorer. 
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Majoriteten av rapporten utgörs av kapitel 3 och 4, vilka bygger på modellförsök 
samt realisering av dessa försök i fullskala. 
 
En utvärdering av projektet presenteras i kapitel 5 och i kapitel 6 ges förslag till 
vidare undersökningar inom metalldetektering.  
 

1.5 Arbetsgång 
Eftersom syftet med detta arbete var att konstruera eller finna en elektrisk 
mätutrustning som kände av små metallföremål, ägnades de två inledande 
veckorna till att studera tänkbara konstruktioner och mätapplikationer. Detta 
gjordes genom att undersöka texter och manualer från givare/mätutrustning och 
existerande metalldetektorer. 
 
På grund av den nuvarande lådans dimensioner uteslöts följande metoder: 
induktiva givare, kapacitiva givare, ultraljudsgivare. Många av dessa givare 
klarar inte de dimensioner som lådan har. Ultraljudsgivarna klarade avståndet, 
men var tvungna att placeras med ett avstånd mellan givarnas centrum som 
gjorde att ett ogenomsökt fält skulle uppsåt, se figur 2, varför de var direkt 
olämpliga. 

 
Figur 2  Ultraljudsgivarnas ogenomsökta område i lådan 

(en del av lådan sedd uppifrån). 

 
På marknaden finns det även metalldetektorer som är avsedda för att söka efter 
föremål som ligger nedgrävda i marken. Detektorerna är konstruerade för att 
först och främst sökning skall utföras stående, gående (man står/går och 
samtidigt sveper med detektorns sökspole över marken). Dessa metalldetektorer 
är väldigt avancerade vad det gäller användarvänligheten, många inställningar 
behöver göras för att ett specifikt föremål skulle kunna hittas eller diskrimineras. 
På grund av dessa två egenskaper uteslöts även dessa metalldetektorer. 
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Det finns även metalldetektorer som är avsedda för bland annat matindustrin och 
skogsindustrin. Speciellt detektorer för skogsindustrin verkade lämpliga för 
detta ändamål, den mest lämpliga verkade vara ABB:s QSDM 111 som ses i 
figur 3. QSDM 111 har väldigt god känslighet, hög störkänslighet och är 
användarvänlig. En av nackdelarna som visade sig var vikten. En tillräckligt stor 
enhet hade en vikt på över 25 kg. Då detektorn skall föras fram över lådan är det 
viktigt att vikten är så liten som möjligt eftersom det annars blir tungt att flytta 
den (vilket i längden kan leda till arbetsskador). Även priset var en nackdel för 
dessa detektorer, 95000:- exklusive moms, vilket är stora summor för en statlig 
myndighet som SKL. 
 

 
Figur 3  Uppbyggnaden av ABB QSDM 111 som var olämplig för ändamålet  

på grund av otymplighet (Copyright ABB Automation Technologies AB). 

 
Då ovanstående alternativ inte längre var aktuella valdes istället att en, för 
ändamålet specifik, metalldetektor skulle konstrueras. Arbetet riktade då in sig 
på att designa en metalldetktor som efterliknar metalldetektorerna som var 
lämpade för skogsindustrin, men med lägre krav på IP-klassning5 och 
temperaturområde. Först undersöktes vilken typ av detektorhuvud som används i 
de industriella sammanhangen, vilket var induktivavkänning med hjälp av tre 
stycken spolar, balanserat system även kallat triple-coil. Eftersom denna typ var 
mest lämplig gjordes därefter en försöksmodell baserad på ett balanserat 
spolsystem. Detta system användes till att undersöka lämplig frekvens, 
matningsspänning/-ström och antalet varv på lindningarna. Modellen gjordes en 
fjärdedel så stor som den slutgiltiga. Innan försöken utfördes i fullskala 
utvärderades olika lindningssätt och därefter följde konstruktion, utvärdering 
och förändringar i fullskala. 

                                           
5 Klassificering för hur damm- och vattentät elartiklar är.  
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1.6 Frågeställning 
Det inledande arbetet gav en hel del frågor om hur metalldetektorn skulle 
konstrueras. Nedan listar jag upp alla frågor som jag under arbetets gång försökt 
finna svar på. 
 

• Konstruktion 
Hur skall detektorenheten fysiskt konstrueras. Vilken typ av tråd är 
lämpligast, hur många varv skall spolen bestå av. Vilken typ av signal är 
lämpligast att använda och hur skall den vara utformad. Det vill säga 
vilken frekvens och spänning, som spolsystemet matas med, skall väljas 
för att detektering skall kunna möjliggöras. Vilka lämpliga kretsar skall 
generera matningen. 

 
• Mottagarenheten 

Vilka fysiska faktorer skall mätas och användas för detektering. Hur skall 
förändringar i signalen detekteras? Hur skall störningar undertryckas och 
minimeras för att undgå feldetektering? Finns det lämpliga kretsar för att 
utföra mätningen eller skall ett mätsystem byggas upp med hjälp av ett 
antal komponenter. Skall signalerna bearbetas analogt eller digitalt, 
behöver signalerna filtreras? 

 
• Indikation 

På vilket sätt skall indikation göras, vilken typ av indikation är lämplig? 
Skall fler än en indikering upplysa användaren om att ett metallföremål 
befinner sig på exakt position? Behöver detektorsignalen omvandlas för 
att generera en indikation? 
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2 Metalldetektorns princip 
Nedan kommer en kort sammanfattning av de grundläggande fysikaliska 
principer som beskrivs i [4] och [5]. Dessa utgör grunden för hur en 
metalldetektor arbetar. 
 

2.1 Fysikalisk bakgrund 
Detektion av metall grundar sig på elektromagnetiska fenomen som bland annat 
fält kring strömförande föremål exempelvis elektriska ledare, spolar, induktion 
av elektromotorisk kraft (emk) i kretsar, olika materials elektriska och 
magnetiska egenskaper. Detektorerna som finns på marknaden idag utnyttjar 
ovanstående elektromagnetiska fenomen för att spåra metallföremål i vatten, 
jord och andra föremål. Detta kan ske genom att detektorerna använder sig av en 
eller flera spolar som mottagare och sändare. Spolarna har som uppgift att skapa 
och detektera elektromagnetiska fält som blir förändrade när metall finns i fältet. 
 
Alla elektriska komponenter genererar ett elektriskt fält omkring sig. Detta fält 
kommer att samverka med sin omgivning. Om ett metallföremål placeras i en 
spole, vilken matas med växelström, induceras en emk i metallen och 
virvelströmmar uppstår. Dessa virvelströmmar gör att spolens elektromagnetiska 
fält ändras, ändringen beror på spolens växelströmsegenskaper, vilka 
representeras av spolens impedans. 
 

2.1.1 Virvelströmmar 
När ett metallföremål är omgiven av en spole, som skapar ett magnetiskt 
växelfält, induceras strömmar i metallföremålets yta, se figur 4. Dessa strömmar 
är motriktade mot det magnetiska fältet. Strömmarnas storlek är bland annat 
beroende av metallens ledningsförmåga och dess läge i spolen. Strömmen som 
induceras i metallföremålet kan man indirekt få en uppfattning om genom att 
den i sin tur påverkar den omgivande spolen. Virvelströmmarna breder inte ut 
sig homogent i materialet. Genom induktionen får man en förträngning av 
strömmen mot ytan. Strömförträngningen blir kraftigare desto högre frekvenser 
som används och vid riktigt höga frekvenser finns det endast ström i ett ytterst 
tunt skikt på ytan av metallen. Strömförträngningen påverkas även av 
materialets ledningsförmåga vilket gör att den är större för koppar än för 
aluminium. Likaså påverkar materialets magnetiska egenskaper 
strömförträngningen. Ett magnetiskt material gör att förträngningen blir mycket 
större än för ett icke magnetsikt. [4][5] 
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Varje elektriskt ledande metall utgör en spole, även massiva föremål. Om 
föremålet förs in i ett magnetfält som är växlande bildas det strömmar i 
materialet som försöker skapa ett eget magnetfält. De bildade magnetfältet har 
sådan riktning att det vill motverka det yttre magnetfältet. De strömmar som 
bildas på detta sätt kallas virvelströmmar. [3] 
 
Storleken på dessa virvelströmmar som föremålet alstrar beror på storleken på 
den ström som bildas i föremålet. Vilket i sin tur beror på det yttre magnetfältet, 
frekvensen och det elektriska motståndet hos materialet. [4] 
 

 
Figur 4  Virvelströmmar induceras av en strömslinga runt metallföremålet. 

 

2.2 Mätprincip 
Metalldetektering görs lämpligen genom någon elektromagnetisk metod. Detta 
gör att mätutrustningen inte behöver ha fysisk kontakt med föremålet ett 
exempel på det är givare av induktiv typ, som kan mäta beröringsfritt mot alla 
metalliska ytor, även sådana som inte är ferromagnetiska6. 
 
Avancerade detekteringsutrustningar kopplar en spole, induktivt via ett 
magnetfält, som sändare samt en eller två spolar som mottagare. När ett 
metallföremål kommer in i spolarnas magnetfält sker det en störning. [4][5] 
Störningen beror dels på virvelströmmar som alstras i föremålet och dels på att 
magnetfält alltid tar den lättaste vägen (i detta fall runt kulan). [4] 

                                           
6 Matrial av järn och dess legeringar 
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Störningen ger upphov till en liten signalförändring i mottagarspolen, förutom 
signalen som genereras av sändarspolen. Utöver den önskade signalen finns det 
signaler som stör från utrustningens omgivning, vilka behöver dämpas. Signal 
brusförhållandet i dessa typer av system är lågt. [5] 
 
Det finns olika metoder för metalldetektering varav nedanstående är de mest 
använda. [5] 

2.2.1 Pulsmatning 
Matarspolen drivs med likströmspulser vilka är så långa att inducerande 
strömmar har klingat ut. När en sändarpuls bryts momentant uppstår inducerade 
strömmar (virvelströmmar) i metallföremålet som påverkas av sändarens 
magnetfält. Dessa strömmar klingar av olika snabbt beroende på föremålets 
storlek och ledningsförmåga. Mottagarspolen känner sedan av dessa inducerade 
strömmar och utvärderar dessa med hjälp av avklingningstider och amplituder i 
de omgivande materialen. [5] 
 

2.2.2 Q-värdesmätning 
Vid Q-värdesmätning7 utgörs sändare och mottagare av samma spole. I dessa 
system ingår spolen i en oscillatorkrets. Metallföremålet påverkar matningen 
från oscillatorn, vilket kan ses som en liten försämring av Q-värdet hos 
sökspolen. Detta medför en minskning av amplituden hos oscillatorn. 
Utvärdering görs sedan med en nivåavkännare på signalen från oscillatorn. [5] 
 

2.2.3 Sinusmatning 
Matarspolen drivs med en sinusformad våg alternativt flera överlagrade vågor 
med olika frekvens. Bredvid sändarspolen sitter en mottagarspole som känner av 
magnetfältet som sändarspolen alstrar. Utsignalen från mottagarspolen blir 
sinusformad men dämpad i förhållande till matarspolens signal. När ett 
metallföremål kommer in i spolsystemet ändras utsignalen från mottagarspolen. 
Beroende på metallföremålet så dämpas och/eller fasförskjuts utsignalen i 
förhållande till sändarspolens matning. Utsignalens amplitud och fas beror på 
föremålets matrialparametrar och utformning. Utvärdering kan ske genom fas- 
och/eller amplituddetektering. [5] 

                                           
7 Q-värdet är ett mått på resistiva förluster hos en spole. 
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2.2.4 Balanserat system 
Denna konstruktion bygger på samma princip som ovan, men med ett balanserat 
spolsystem som mottagare, se figur 5. [5] Mottagarspolarna är motkopplade 
vilket innebär att det inte genereras någon utsignal från mottagarspolarna, 
förutsatt att inget metallföremål finns i systemet. [6] När ett metallföremål 
befinner sig vid någon av spolarna erhålles en skillnad i utsignalen, i fas 
och/eller amplitud, som är beroende av vad det är för metall och dess utformning 
samt metallföremålets placering i spolsystemet. Allt i förhållande till 
matarspolens matningsspänning. Svårigheten i att bestämma signalens utseende 
består i att: metallföremålet kan färdas genom detektorn i en mängd olika 
hastigheter, metallföremålet kan vara placerat var som helst i spolsystemet och 
dessutom ha vilken geometrisk form som helst. Störningar i form av närliggande 
metallföremål och elektriska fält från apparater i närheten av detektorn. Alla 
nämnda faktorer gör tillsammans att utsignalen från spolsystemet kan vara svår 
att förutse. En tillräckligt kraftig störning kan medföra att en detektion görs trots 
att inget metallföremål finns i spolsystemet, det vill säga en feldetektering görs. 
[5] 
 

 
Figur 5  Balanserat detekteringssytem. 

Mottagarspolarna kopplade i motfas. 

 
Med bakgrund av att metalldetektorerna för skogsindustrin använder sig av 
balanserat system och faktan ovan, valdes därför att skalmodellen även skulle 
bygga på denna princip. Drivningen skulle vara sinusmatning för att sedan 
detekera skillnader i fas och/eller amplitud hos mottagarspolarna. 
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3 Design av modell 
Då signalen var väldigt svår att förutse gjordes först två mindre modeller. Dessa 
användes sedan för att undersöka lämplig lindningsmetod, frekvens på 
matarsignalen och även magnetfältet hos matarspolen. 
 

3.1 Spolkonstruktion 
Modellens spolar lindades upp på ett rör av papper med okända dielektriska 
egenskaper. Denna spolstomme gav en inre spoldiameter på 92 mm. Som 
utgångspunkt för tråddimension valdes 0,5 mm lackisolerad koppartråd då den 
är lättböjlig och klarar relativt hög ström (588 mA). 
 
Spolarna distanserades med ett avstånd på 29,9 mm. Detta då denna 
distansering, vilket är 0,65 gånger spolarnas radie, är optimal. [6] Vidare gäller 
för denna distansering att mottagarspolarnas utsignal är fasoberoende oavsett 
spolens diameter, förutsatt att man distansierar med 0,65 gånger spolens radie. 
Dessutom har metallföremålets position ingen påverkan på fasförskjutningen. 
Däremot ger distansering en maximal amplitudförändring när metallföremålet 
befinner sig ±0,5 gånger radien ifrån matarspolens centrumplan. Se figur 6 för 
förtydligande. [6] 
 

 
Figur 6  Spolarna distanserades enligt bild samt synes 

vart den största amplitudförändringen sker. 

 
Antalet varv hos spolarna valdes till 26, med anledning av att referenserna [7][6] 
använde sig av ett varv och fler varv torde inte ge sämre resultat då ett kraftigare 
magnetfält fås genom fler antal varv (vilket även stöds av referens [4]). Med 26 
st varv hamnade dessutom inte spolarnas kanter alltför nära varandra. Vilket 
med en kvalificerat antagande kan ha påverkat mätsystemet negativt. 
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De första mätningarna gjordes genom att ansluta en signalgenerator, som 
genererade en sinussignal på 33 kHz och med en amplitud på 10 Vp-p, till 
sändarspolarna. Matarsignalen användes som fas-referens till den signal som 
mättes från mottagarspolarna. Hela systemet kopplades upp enligt figur 7. 

 
Figur 7  Mätuppkopplingen vilken var lika för enkellagrigt 

och flerlagrigt system. 

 

3.2 Mätningar med enkellagriga spolar 
Spolarna (alla tre) gjordes enkellagriga och lindades för hand så lika som 
möjligt. Första och sista varvet börjar på samma ställe på spolstommens 
omkrets. Trots att inget metallföremål förekom i spolsystemet genererades en 
sinussignal ut från mottagarspolarna. Detta tyder på att de tre spolarna inte var 
exakt identiska. Trots detta kunde ändå förändringar i amplitud och 
fasförskjutning utläsas och presenteras i tabell 1. Att även fasförskjutningen 
undersöktes var för att se om detektering med hjälp av fasförändringar var 
möjligt, varför den även studerades för flerlagriga spolar. Mätinstrumentet som 
användes var Le Croy Waverunner LT342, ett digitalt oscilloskop. 
 
Matrial Typ av kula Fasförskjutning Amplitudförändring
Stål Helmantlad ±0,75 µs ±28 mV 
Stål Halvmantlad ±1,25 µs ±28 mV 
Koppar Helmantlad Ingen mätbar ±11 mV 
Koppar  Halvmantlad Ingen mätbar ±11 mV 

Tabell 1  Resultat från mätningen med enkellagriga spolar 
Matningsspänning på 10Vp-p 
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Som ses av tabell 1 gav kulor med magnetiskt material (stålmantel) en minsta 
fasförskjutning på ±0,75 µs, vilket motsvarar att frekvensen från mottagar-
spolarna varierade mellan 33841 Hz och 32206 Hz. De ickemagnetiska (koppar-
mantel) kulorna gav däremot inga mätbara skillnader i fasförskjutning. Båda 
materialen gav däremot en amplitudförändring som minst var ±11 mV. 
 

3.3 Mätningar med flerlagriga spolar 
En modell gjordes även med flerlagriga spolar. Det som var utmärkande för de 
flerlagriga spolarna var att de hade bättre induktiv koppling än de enkellagriga, 
vilket medförde en högre utspänning från detta spolsystem i förhållande till det 
enkellagriga. Även detta spolsystem genererad en sinussignal, varför man kan 
anta att inte heller dessa var exakt identiska. Förändringar kunde dock utläsas 
och presenteras i tabell 2. Mätinstrumentet som användes var även här 
Le Croy Waverunner LT342. 
 
Resultaten från mätningarna visar en liten förändring för fasförskjutningen hos 
den halvmantlade stålkulan, i förhållande till enkellagriga systemet. En mindre 
förändring finns för samtliga amplitudförändringar, i förhållande till det 
enkellagriga systemet. Dessa förändringar kan ha sin naturliga orsak i att den 
manuella lindningen är avsevärt mycket svårare vid lindning av flerlagrig spole 
än enkellagrig. Detta medför att det inte är lika säkert att de tre spolarna blir så 
identiska med varandra som i det enkellagriga fallet. 
 
Matrial Typ av kula Fasförskjutning Amplitudförändring
Stål Helmantlad ±0,75 µs ±2,5 mV 
Stål Halvmantlad ±0,5 µs ±2,5 mV 
Koppar Helmantlad Ingen mätbar ±2,5 mV 
Koppar Halvmantlad Ingen mätbar ±2,5 mV 

Tabell 2  Resultat från mätningen med flerlagriga spolar 
Matningsspänning på 10Vp-p. 

 
Något som var lika för de bägge typerna av spolsystem var att ingen mätbar 
förändring gjordes på de mindre kulorna. 
 

3.4 Frekvensutvärdering 
För att undersöka vilken frekvens som kunde vara lämplig för spolsystemet 
gjordes en mätning med signalgenerator och ett äldre analogt oscilloskop som 
XY-kopplades och projicerde en Lissajoufigur. Denna typ av koppling på 
oscilloskopet gör att mätsignalen styr elektronstrålen i Y-led, medan 
referenssignalen kopplas att styra elektronstrålen i X-led (XY-koppling). 
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Ligger mätsignalen i fas med referenssignalen syns ett streck på oscilloskopet. 
Vid ofas fås en ellips eller ring beroende på hur mycket ur fas de två signalerna 
är. 
 
Frekvensen stegades från 10 kHz till 100 kHz i steg om 10 kHz. När inget 
metallföremål fanns i mätsystem, kunde en faskillnad mellan matarsignalen och 
signalen ut från mottagarspolarna ses. Detta var oberoende av om spolarna var 
enkel- eller flerlagriga. 
 
När en gevärskula fördes in i spolsystemet kunde en förändring av 
Lissajoufiguren noteras vilken var oberoende av frekvens. Förändringen var ej 
mätbar men en indikation på utsignalen, från bägge systemen, visade att en 
fasförändring fanns, i förhållande till den initiala. Denna förändring kunde ses 
för alla kulor, men var varierande beroende på vilken kula det var samt för 
vilken frekvens. Stor kula gav större utslag, likaså högre frekvens. Med 
anledning av dessa mätningar ovan valdes 30 kHz som utgångspunkt för 
sinusmatningen till fullskale försöken. Detta för att ha marginal till justeringar, 
högre frekvens, för den efterkommande mottagar- och indikeringselektroniken. 
 

3.5 Undersökning av magnetfält för modell 
För att undersöka magnetfältet hos skalmodellen, eftersom tidigare mätningar 
visade att enkellagrigaspolar var bättre utfördes endast mätningar på denna. En 
annan aspekt med denna mätning var att även undersöka den strömstyrka som 
behövdes för detektion, vilket gav en fingervisning om lämpligt val av tråd till 
fullskaleförsöken. Systemet kopplades upp enligt figur 8. För att förenkla 
uträkningarna valdes resistansen R till 1 Ω. Därefter mättes spänningen Û över 
resistorn, vilken var 0,2V och ger följande uträkningar för magnetfältets 
styrka, B: 
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Där I är strömmen, µ0 permeabiliteten, r spolens radie, z är mätpunkten i 
matarspolens centrum (i detta fall). 



3 Design av modell 

-15- 

 
Figur 8  Kopplingsschemat för magnetfältsmätningen. 
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4 Design av fullskala 
När testerna för modellen var avklarade började konstruktion av metalldetektorn 
i fullskala. Nedan följer en beskrivning av hur arbetet utfördes. 
 

4.1 Spolkonstruktion 
Från SKL var önskemålet att den stora spolen skulle vara på 400 mm i diameter. 
För att få en så stor träffarea på skjutlådan som möjligt. Detta var en 
säkerhetsaspekt, då vapnen som provskjuts oftast saknar riktmedel och därmed 
kan träffbilden vara varierande. Träffbilden beror även på vapnet samt skyttens 
skicklighet. Röret som spolarna lindades på var ett plaströr med okända 
dielektriska egenskaper. 
 
Spolarna distanserades sedan med ett cc-mått motsvarande 0,65 gånger radien 
enligt samma princip som modellen, se Figur 6. Med bakgrund av mätningarna 
på fler- och enkellagrigtspolsystem valdes en spolkonstruktion av enkellagrig 
typ, eftersom denna var enklast att linda samt hade störst förändring vid 
metallpåverkan, enligt tidigare mätningar. Då förhållandet mellan modellen och 
fullskalan var mmmm 92400  dimensionerades antalet varv på det stora systemet 
med tanke på detta förhållande. Modellen hade 26 varv och fullskalan fick 
därför ett varvantal på 100 varv, vilket var en följd av koppartrådens levererade 
längd (önskemålet var att kunna använda 113 varv). För att få samma 
förhållanden som i modellen, räknades det ut vilken drivström som behövdes för 
att få samma styrka på magnetfältet: 
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Enligt uträkningen ovan behövdes således koppartråd som klarade av en ström 
på 900 mA.  Den tänkta koppartråden på en diameter på 0,65 mm fanns inte i 
ELFA:s sortiment varför en tunnare tråd med en diameter på 0,6 mm fick 
användas. Denna tråd klarade dock strömmar på upp till 850 mA. 
 

4.2 Fullskale mätningar 
Fullskale spolarna kopplades upp på samma sätt som modellen (återse figur 5), 
men med undantag för en amperemeter som kopplades i serie med systemet. 
Amperemetern användes sedan till att övervaka strömmen som drev 
matarspolen. Även i detta system fanns det en stationär sinussignal ut från 
mottagarspolarna utan metallföremål i systemet. 
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Vid en strömstyrka på 800 mA och en frekvens på 30 kHz gick det inte att se 
någon förändring i signalen vid metallpåverkan. För att komma tillrätta med 
problemet ökades därför frekvensen succesivt upp till 50 kHz. En ytterligare 
ökning av frekvensen kunde inte göras då signalgeneratorn hade svårigheter att 
driva sändarspolen vid högre frekvenser än 50 kHz. Därför anslöts en 
differentialförstärkare, INA128 med förstärkningen ca 10 ggr, till mottagar-
spolarna enligt figur 9. Denna koppling testades först på skalmodellen. Där 
testet resulterade i att en fasförskjutning även kunde ses för kulor med 
kopparmantel, varför samma uppsättning användes till fullskalan. Resultatet var 
dock inte likvärdigt. Förstärkningen som användes var inte tillräcklig utan fick 
successivt ökas upp från 10 ggr till 200 ggr. Med en kraftigt förstärkt signal 
kunde en antydan av signalförändring observeras på oscilloskopet, dock ej 
mätbar då signalen ut från differentialförstärkaren var kraftigt påverkad av brus. 
 

 
Figur 9  Uppkoppling med diffrentialförsträrkare. 

Motståndet RA reglerar förstärkningen. 
 

4.2.1 Brusåtgärder 
För att komma till rätta med brusproblematiken gjordes ett försök att upptäcka 
bruskällan. En bruskälla visade sig vara amperemetern. Vilken gjorde att 
mätsystemet stördes mer när denna var inkopplad. Därför togs amperemetern 
bort från mätuppkopplingen och därmed försvann en viss del av bruset, 
samtidigt försvann möjligheten att övervaka strömmen. Det fanns dock lite brus 
kvar. För att komma till rätta med detta kvarvarande brus konstruerades två 
aktiva filter ett högpass (HP) och ett lågpass (LP) som kaskad kopplades till ett 
banpass (BP). Filter specifikationerna var följande: 
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LP  HP 

kHzdbfc 70)3( =−  kHzdbfc 30)3( =−  
dBA 0max =   dBA 0max =  

 
 
Filtrena byggdes upp med Sallen-Key länkar på 12 dB/oct enligt figur 10 nedan. 
 

 
Figur 10  Kopplingsschemat för bandpassfiltret. 

 

Bandpassfiltrets krav fick således anpassas utefter schemat ovan och filtrens 
branthet (filtrets frekvenssvar finns i bilaga 1). Filterkomponenterna räknades ut 
och valdes, beroende på komponentutbud hos ELFA, utefter följande 
uträkningar [8]: 
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Bandpassfiltret filtrerade bort störningarna tillfredställande, men problemet med 
liten, på gränsen till obefintlig förändring kvarstod. Som ett led att komma till 
rätta med den obefintliga förändringen ökades matningsspänningen till 
sändarspolen successivt, varpå filtrets operationsförstärkare (OP-förstärkare) 
började distordera. Som en följd av det blev filtrets utsignal kraftigt förvrängd 
och var mer lik en triangelvåg än en sinusvåg. Därför byttes OP-förstärkarna 



4 Design av fullskala 

-20- 

från µA741CP/TI (datablad finns i bilaga 2) till OPA134 (datablad i bilaga 3) 
som har en stigtid på 20 V/µs mot 741:ans 0,5 V/µs, vilket avhjälpte problemet. 
 

4.2.2 Simuleringar 
För att försöka komma till rätta med den obefintliga signalen simulerades 
systemet enligt figur 11 i Altium Protel 2004 (Evaluation edition). 
I simuleringen ersattes utgången från mottagarspolarna med två 
sinusgeneratorer. En simulering gjordes då insignalerna från sinuskällorna var 
exakt identiska, vilket gav en minimal utsignal från differentialförstärkaren. 
Denna minimala signal kan härledas till den offsettspänning som förstärkaren 
har. En simulering gjordes även där det fanns en spänningskillnad på 1mV 
mellan de två sinusgeneratorerna. Denna simulering gav en tillfredställande 
utsignal från differentialförstärkaren, vilket tyder på att det teoretiskt räcker med 
en skillnadsspänning på 1 mV mellan mottagarspolarna för att det skall ge utslag 
för metalldetektion. Efter dessa simuleringar gjordes nya test på 
fullskalesystemet, som inte heller de gav tillfredställande resultat. Ett test 
gjordes även där matningsspänningen successivt ändrades upp till 35 V, ett 
försök som inte heller det gav någon detektering. 
 

 
Figur 11  Uppkopplingen som användes vid simulering i Altium Protel 2004. 

 

4.3 Modifiering och utveckling 
Som ett steg i att försöka få bort den stationära sinusen, trots avsaknaden av 
metall i spolsystemet, lindades ett varv av från en mottagarspole på både 
modellen samt fullskalan. Denna åtgärd gjorde ingen skillnad på den genererade 
sinusen, varför fler varv lindades av samtidigt som signalen undersöktes efter 
varje avlindat varv. Denna åtgärd gav dock inte något resultat. För att undersöka 
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sambanden gjordes en rad olika tester där modellen kopplades upp enligt 
figur 12. 

 
Figur 12  Uppkoppling inför modifiering. 

 
Denna gång användes kulor med liknande sammansättning, det vill säga 
helmantlade kulor med en mantel av koppar och en kärna av bly, det som skiljde 
kulorna åt var diametern/tvärsnittsarean och dess längd. Första testet gjordes 
med en matningsspänning på 10 Vp-p och med en frekvens på 50 kHz. Resultaten 
av denna mätning redovisas i tabell 3. Samma test gjorde även med halverad 
matningsspänning, vilket är sammanställt i tabell 4. 
 

Tabell 3  Test med olika typer av kulor. 
Matningsspänning 10 Vp-p. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula ± 0,25 V 
2 pistolkula 9mm ± 0,1 V 
3 pistolkula 12mm ± 0,5 V 
4 pansarskott ± 1,0 V 
5 liten gevärskula ± 0,05 V 

Tabell 4  Test med olika typer av kulor. 
Matningsspänning 5 Vp-p. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula ± 0,1 V 
2 pistolkula 9mm ± 0,1 V 
3 pistolkula 12mm ± 0,2 V 
4 pansarkott ± 0,5 V 
5 liten gevärskula obefintlig 

 
För att undersöka om kulornas volym, i förhållande till spolsystemets inre 
volym, var betydande gjordes ett test där kulor tejpades ihop med ryggen mot 
varandra och således fördubblades volymen, se tabell 5. För att även undersöka 
om tvärsnittsarean påverkade detekteringen tejpades två identiska kulor ihop 
bredvid varandra, resultatet ses i tabell 6. 
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Tabell 5  Visar resultaten vid undersökning 
av fyllnadsvolym. 
Matningsspänning på 18Vp-p. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula ± 0,4 V 
2 pistolkula 9mm ± 0,4 V 
3 pistolkula 12mm ± 0,7 V 

Tabell 6  Visar resultaten vid undersökning 
av tvärsnittsarean. 
Matningsspänning på 9Vp-p. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula ± 0,5 V 
2 pistolkula 9mm ± 0,5 V 
3 pistolkula 12mm ± 1,0 V 

 
Som en rad i att undersöka sambanden lindades ett nytt spolsystem med en 
diameter på 200 mm. I övrigt hade lindningarna samma antal varv som modellen 
och förhållandet på distanseringen var fortfarande 0,65 gånger radien. tabell 7 
visar resultatet från mätningen med en matningsspänning på 18 Vp-p till 
sändarspolen. Ett andra test på detta system gjordes också, fast denna gång med 
halverat antal varv på sändarspolen samt en matningsspänning på 9 Vp-p, vilket 
resulterade i resultaten som presenteras i tabell 8. 
 

Tabell 7  Visar resultatet med en matning på 
18 Vp-p och 26 varv på spolen. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula ej mätbar 
2 pistolkula 9mm ej mätbar 
3 pistolkula 12mm ej mätbar 
4 pansarskott ± 0,2 V 
5 liten gevärskula ej mätbar 

Tabell 8  Visar resultatet från spole med en 
matning på 9 Vp-p och 13 varv på 
spolen. 

 

Kula nr Amplitudförändring
1 gevärskula < ± 0,04 V 
2 pistolkula 9mm < ± 0,04 V 
3 pistolkula 12mm < ± 0,04 V 
4 pansarskott < ± 0,16 V 
5 liten gevärskula ej mätbar 

 
Av resultaten att döma, både för modellen och för fullskalan, verkar det som att 
det krävs en enorm precision när man lindar spolar till ett balanserat system. 
Trots obalans i skalmodellen lyckades en detektering göras. När allt sedan 
förstoras upp till fullskala räcker inte den noggranheten som man får genom att 
linda manuellt. Vilket gör att de förändringar som blir av kulorna försvinner i 
den stationära sinusen. Däremot visar resultaten att denna metod är fullt gångbar 
för detektion av kulor vid detta specifika ballistiska test förutsatt att systemet har 
en bättre balans. 
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5 Design av tillhörande utrustning 
Även om arbetet aldrig riktigt kom så långt som till konstruktion av mottagaren, 
oscillatorn och indikatorn presenteras i detta kapitel den tänkta lösningen för 
respektive enhet. 
 

5.1 Oscillatorn 
Grunden till oscillatorn bygger på kretsen ICL 8038 vilken är en precision-
vågforms-generator som kan generera triangel-, fyrkant- och sinusvåg med 
följande utvalda data (datablad finns som bilaga 4): 
 
Distortion...........................1 % (Sine Wave Output) 
Frequency range......................0,001 Hz to 300 kHz 
Output...................................................TTL to 28 V 
 
Då oscillatorn inte ensam klarar av att driva en så svår last som en spole är 
kopplades en förstärkare baserad på OPA 541 (datablad finns som bilaga 5) upp 
i Altium Protel 2004 (Evaluation edition) enligt figur 13. 
 

 
Figur 13  Den tänkta kretsen för drivning av sändarspolen. 



5 Design av tillhörande utrustning 

-24- 

 
Kretsen som innefattar POT 1, RA och RB är till för att justera stig- och falltid 
för trekants- och sinusvågen. Kondensatorn C tillsammans med RA och RB 
justerar frekvensen med denna formel: 
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POT 2, POT 3, RC och RD bildar en krets som tillsammans minskar distorsionen 
till nästan 0,5 % vid sinusvåg. 
 
Till oscillatorn kopplas OPA 541 via Rpot_UT som en icke inverterande 
förstärkare. Spänningsförstärkningen för OP-förstärkaren är: 
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Lasten utgörs av Rlast, Llast, Clast vilka är de uppmätta värdena för sändarspolen i 
fullskala. Med ovanstående uppsättning simulerades kretsen i Altiums Protel 
2004 (Evaluation edition) och visade inga brister, den kopplades dock aldrig upp 
och testades. 
 

5.2 Mottagaren 
Som mottagare skulle en differentialförstärkare kopplas till båda 
mottagarspolarna. Detta är en grundlösning som enligt tidigare simuleringar har 
fungerat väl varför den fortsattes att användas. När kretsen simulerades ersattes 
spolarna med signalkällor, R5 som reglerar förstärkningen och R som last, enligt 
figur 14. 

 
Figur 14  Uppkopplingen som användes när mottagaren simulerades. 
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Eftersom metalldetektorn skulle vara så känslig som möjligt simulerades en 
detektion som en förändring på 1 mV för en av spolarna, vilket motsvarar en 
konstant detektion. I praktiken betyder det att ett metallföremål befinner sig vid 
någon av mottagarspolarna under hela simuleringen. Simuleringen gav resultatet 
som visas i figur 15. Att signalen var osymmetrisk kring 0 V kan bero på en 
offsettspänning i differentialförstärkaren.  
 
 

 
Figur 15  Den simulerade utsignalen från mottagaren. 

 
För att förstärka signalen till indikerings-elektroniken användes en inverterande 
OP-förstärkarkoppling med förstärkningen 11 ggr, figur 16. Detta eftersom 
simuleringar med icke inverterande förstärkarkoppling visade att signalen hade 
större toppspänning under den negativa halvperioden än den positiva. Med den 
inverterande kopplingen omvändes detta samt att sinussignalen svängde mer 
symmetriskt kring 0 V vilket kan ses i figur 17. 
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Figur 16  Kopplingsschemat för differential- och signalförstärkaren OPA6275. 

 

 
Figur 17  Utsignalen från OPA6275. 

 

5.3 Indikatorn 
När det gällde indikatorn skulle den enligt kravspecifikationen ge en akustisk 
och en visuell indikation när ett metallföremål fanns i spolsystemet. Den 
akustiska signalen skulle variera i frekvens beroende på vart metallen var i 
spolsystemet, vilket skulle underlätta detektion. För att lösa det behövdes en 
spänningsstyrd oscillator varav en lämplig krets verkade vara den som även 
användes till sändaren (ICL8038). Förutsatt att DC-spänningen från förstärkaren 
kopplas in på pin 8, enligt Figur 18. 
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Figur 18  ICL 8038. 

 
Då ICL8038 krävde en DC-spänning som i sin tur styr utsignalen kopplades en 
halvvågslikriktare in efter förstäkaren och simulerades, Figur 19. 
 

 
Figur 19  Kopplingsschemat med mottagare, förstärkare och halvågslikriktare. 

 
Då kretsen ej skall ge en akustisk signal när det inte finns något metallföremål i 
spolsystemet simulerades detektion med hjälp av olika konstanta spänningar för 
en av spänningskällorna i Figur 19. För att ICL8038 skall generera en sinusvåg 
behöver spänningen på pin 8 variera mellan VDD och 1/3 VDD-2 V [bilaga 4]. 
När kretsen simulerades användes en matningsspänning på ± 15 V, vilket 
betyder att en spänningsnivå på 3 V krävs för att oscillatorn skall börja generera 
en utspänning. För att säkerställa att DC-nivån från likriktaren skulle ge en 
tillräckligt stor spänning simulerades, enligt figur 19, en detektion genom att 
variera en spänningskälla. Simuleringarna visar att det räckte med en detektion 
som motsvarade en spänningsskillnad på 0,2 mV mellan mottagarspolarna, dc-
nivån låg då på strax över 3 V. 
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En simulering gjordes även där en kraftfull detektion skulle simuleras varpå en 
skillnaden mellan spolarna ökades till 0,5 V vilket gav en utsignal från 
likriktaren på 12,5 V. För fortsatt konstruktion och därtill simuleringar måste 
utsignalerna från mottagarspolarna mätas upp, vilket aldrig lyckades enligt 
kapitel 4, varför konstruktionsarbetet inte kunde fortsätta. 
 
Som en visuell indikator skulle en lysdiodsstapel indikera när detektionen var 
som starkas, det vill säga när metallföremålet befann sig på ett avstånd av  
±0,5 gånger radien från centrumspolen. Genom att koppla in lysdioddrivaren 
LM3915 efter likriktaren skulle en indikeringen visas genom att tio stycken 
lysdioder tänds vartefter signalen/detekteringen blir starkare, figur 20. När den 
tionde lysdioden tänds blinkar alla lysdiodrarna minskar risken för att missa 
detektionen. Eventuellt skulle någon elektronik anpassat signalen för att 
säkerställa den visuella indikeringen. Detta kunde aldrig göras eftersom 
elektroniken hade konstruerats efter mätningarna på fullskalan. 
 

 
Figur 20  Tänkbar uppkoppling för indikatorn. 
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För att inte operatören av metalldetektorn skall undgå en detektion skulle en 
extra åtgärd kunna vara att ansluta en spänningsstyrd oscillator som drivs av 
blinkandet från lysdiodrarna. Oscillatorn skulle i sin tur driva en liten högtalare 
eller summer som då genererade ett pulserande ljud, vilket minskar risken för att 
missa att ett metallföremål detekteras. 
 
Ett annat alternativ till visuell indikering hade varit att endast ansluta ett 
visarinstrument, exempelvis panelinstrument, till spänningen ut från 
halvvågslikriktaren. 
 
Vilket av ovanstående alternativ som slutligen hade varit mest lämpligt, skulle 
utvärderats genom praktisktestning av metalldetektorn av personal på SKL, 
något som aldrig kunde genomföras då mätsystemet aldrig fungerade i 
praktiken. 
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6 Utvärdering 

6.1 Spolkonstruktion 
Eftersom en sinussignal redan fanns ut från mottagarspolarna, utan att vara 
påverkade av någon metall, verkar det som de två mottagarspolarna inte var 
exakt identiska för något av spolsystemen. Detta kan bero på faktorer som att 
spolstommarna hade varierande dielektriska egenskaper över dess yta, tråden 
inte var lika tjock överallt och slutligen att distanseringen inte var helt perfekt. 
Även en samverkan mellan nämnda faktorer har troligtvis också spelat in och 
komplicerat det ytterligare. Det skall dock tilläggas att det i praktiken kanske 
aldrig går att få exakt identiskt men ändå så pass bra att denna signal minimeras. 
Vilket troligtvis görs genom en avancerad lindningsmetod. 
 
Den stationära sinusen skapade problemet att den sedan förstärktes av 
differentialförstärkaren. Detta medförde att en förändring som metallföremål 
skapade utgjorde endast en marginell skillnad av den stationära sinuskurvan, 
eftersom den stationära utspänningen låg några få volt under 
matningsspänningen. Ur detta förhållandet kunde man anta ett linjärt samband. 
Detta gjorde att det blev svårare att urskilja detektion om matningsspänningen 
ökades och därför var det önskvärt att hålla den så låg som möjligt. 
 
En annan trolig felkälla kan ha varit antalet varv på fullskaleförsöket. Detta kan  
ha gjort att magnetfältet inte blev lika stort som i modellförsöken. Räknar man 
ut magnetfältets styrka i centrumet på modellens sändarspole, med hjälp av en 
formel från referens [7], får man följande resultat: 
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För att samma styrka skall uppnås i det stora spolsystemet krävs det en ström på: 
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Ett litet förbehåll är att formlerna i uträkningarna ovan används för uträkning av 
en spole med endast ett varv. Uträkningarna borde dock vara en fingervisning 
för de samband som råder. Vilket tyder på att en fyrdubbling av strömmen hade 
eventuellt gett samma utslag, för att åstadkomma denna ström i det stora 
systemet hade en toppspänning på 163 V behövts. Något som hade varit 
olämpligt dels enligt tidigare resonemang kring den stationära utsignalen och 
den begränsningen som differentialförstärkaren har på sina ingångar.  
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Tittar man på försöket där man tejpat ihop två kulor ser man att det sker en 
dramatisk förändring av amplituden, jämför tabell 5 med tabell 4. Även 
tvärsnittsarean, som blockerar magnetfältet, verkar vara av betydelse, tabell 6. 
Det tyder på att volymen som kulan fyller i spolsystemet är av mycket stor 
betydelse för hur stor signalförändringen blir. Ett intressant försök hade varit att 
använda en kula vars dimensioner hade motsvarat samma fyllnadsfaktor som för 
modellen. Troligtvis hade detta medfört en likvärdig detektering som för 
modellen, vilket även stöds till viss del av referens [4]. 
 
Sammanfattningsvis kan man anta att om den stationära sinusen kunnat 
minimerats, inte nödvändigtsvis helt men nära på, hade chansen att detektera 
den lilla förändringen från en påverkande kula ökat. Detta hade medfört att 
matarspänningen hade kunnat hållas nere och därmed öka möjligheterna till 
detektion även om den hade varit mindre än för modellen. Detta hade troligtvis 
kunna åstakommits genom att lindningen av spolarna inte gjorts för hand och att 
sedan en matchning av mottagarspolarna hade gjorts. Detta för att de skall få 
exakt samma parametrar med avseende på resistans, kapacitans och induktans. 
 

6.2 Detekteringselektroniken 
Eftersom spolsystemet aldrig fungerade är det svårt att förutspå om de 
simulerade resultaten hade varit lika i testmiljön. Troligtvis hade en hel del 
förändringar och kompenseringar förändrat konstruktionerna och även kanske 
helt bytts ut. 
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7 Uppslag till fortsatta undersökningar 
För att komma till rätta med den stationära sinusen, som fanns i alla system jag 
testade, kan fortsatta undersökningar baseras på digitalbehandling av systemens 
signaler. Lämpligen skulle en digital signalprocessor kunna användas då de kan 
utföra beräkningar i realtid, vilket är en klar fördel om detektorenheten skall 
föras över för hand. Genom att övergå till digitalbehandling av signalen skulle 
man initialt kunna läsa in insignalen, när systemet är opåverkat, och därefter 
kalibrera systemet utefter det tillståndet. På detta vis kanske man skulle komma 
tillrätta med de stora signalerna som finns i spolsystemen på grund av icke 
ideala förhållanden. 
 
En annan möjlig vidareutväckling är att istället för att undersöka fas och 
amplitud undersöka någon annan form av förändring, exempelvis spolarnas 
impedans vilka ändras när metallföremål kommer i närheten. 
 
Ett annat uppslag är att undersöka förbättringar i form av att använda någon typ 
av skämrning i kombination med ett analogt mätsystem. Denna åtgärd kan göra 
att en detektion kan göras trots att ett analogt mätsystem används. 
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