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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

I forensiska sammanhang spelar autentiseringen av digitala media en allt större
roll. En metod för att fastställa inspelningens äkthet är att studera elnätets frekvens
i inspelningen. I inspelningar där inspelningsutrustningen är ansluten till elnätet
spelas ENF1 in, se figur 1.1. Denna frekvens varierar med tiden beroende av vilka
laster som kopplas från och till elnätet. När en tillräcklig lång inspelning erhålls
kan ett unikt fingeravtryck tas fram för inspelningen. Detta unika fingeravtryck
kan sedan jämföras mot en databas som i sin tur returnerar under vilken tidsperiod
inspelningen skapades.

I Sverige är statens kriminaltekniska laboratorium2 intresserade av hur ENF
kan användas i rättsammanhang. Denna teknik utvecklades ursprungligen i Rumänien
av Catalin Grigoras och har nu nått en bredare publik. Då förutsättningarna mel-
lan Rumäniens och Sveriges elnät kan variera är SKL intresserade hurvida en
implementation för ENF kan se ut för den svenska situationen.

1.2 Syfte

Är det möjligt att använda ENF för tidsbestämning av ljudinspelningar i Sverige,
om så är fallet:

• Ta fram ett system för inspelning samt lagring av ENF från elnätet.

• Utveckla en matematisk modell för behandling av ENF från ljudfiler.

• Möjliggöra sökning i en databas för jämförelse mellan ENF från ljudfil och
elnät.

1Elnätets frekvens. Av engelskans Electical Network Frequency
2SKL
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4 Inledning

Figur 1.1. ENF inspelad på ett kassettband tillsammans med tal. Den svarta linjen i
botten är ENF.

1.3 Problemformulering

Utifrån att studera syftet kom dessa problem upp:

• Hur ska ENF från elnätet mätas upp, vilken hårdvara samt mjukvara behövs?

• På vilket sätt är det lämpligt att lagra ENF-data?

• Hur ska extraheringen av ENF från en ljudfil ske?

• Vilken matematisk modell är lämplig att använda för sökning i databasen?

• Hur ska hela systemet byggas upp, hårdvara, mjukvara?

1.4 Avgränsningar

• Begränsad förundersökning av ENF-variationer i elnätet till Östergötlands
län.

• Tidsbestämning endast av digital media. Kassettband eller annan analog
media undersöks ej då dessa media varierar kraftigt i frekvens.

1.5 Målgrupp

• Statens kriminaltekniska laboratorium.

• Andra forensiska myndigheter.

• Polis.



Kapitel 2

Arbetsmetod

Det första steget var att analysera ljudinspelningar för att konstatera om ENF
fanns inspelat i bakgrunden. Detta skedde med hjälp av ett frekvensanalyspro-
gram praat, se sektion 2.3. När det visade sig att ENF fanns inspelat påbörjades
arbetet med att bygga en inspelningsutrustning. Detta för att spela in ENF till en
databas. Parallellt med detta utvecklades metoder för att extrahera ENF i befintli-
ga ljudinspelningar. För att undersöka hurvida ENF påverkas av avstånd mättes
ENF på ett antal orter i Östergötlands län. Se bilaga D för mer information om
dessa undersökningar.

Under arbetets gång kom en rad olika metoder fram hur man skulle kunna
gå tillväga. Då endast mycket begrännsad information finns inom detta område
beskrivs här även de metoder som inte implementerades och varför. Syftet med
detta är att underlätta för framtida utveckling genom att motivera varför dessa
metoder inte implementerades. Under andra förutsättningar och med andra mål
kan eventuellt dessa metoder komma till nytta.

2.1 Metoder som ej implementerades

2.1.1 Wignertransform

Grundprincipen med denna metod är att ta ut frekvensdata ur ljudinspelningen
med hjälp av Wigner-Hought-transformering. I de analyserade ljudfilerna visade
sig denna metod bli för beräkningstung. För mer information om denna metod se
kapitel 4.

2.1.2 Ljudinspelning av ENF

För att kunna använda så enkel hårdvara som möjligt var tanken först att spela in
ENF som en ljudfil. En enkel inspelningsutrustning består av en dator med ljudkort
samt en transformator som transformerar ner spänningen så att den kan spelas
in via ljudkortets Line In-ingång. För att lagra ljudfilerna skrevs ett program,
se bilaga B.1, som för varje dygn skapar en ljudfil där data lagras. Nackdelen
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6 Arbetsmetod

med detta är att olika egenskaperna mellan olika ljudkort varierar och på så sätt
påverkar den inspelade ENF-signalen.

Vid jämförelse mellan två datorer med olika ljudkort skiljde sig frekvensen
så mycket som 0.05Hz. Referenssignalen bör vara noga kalibrerad för att kunna
använda sökmetod 1 som beskrivs i kapitel 2.2.2. Desstom kräver denna metod
ständig omvandling av ljuddata till frekvensdata vilket kräver omfattande beräkn-
ingskapacitet på datorsidan.

2.2 Metoder som används

2.2.1 Digital inspelning av ENF

Med hjälp av en multimeter samplas elnätets frekvens fem gånger per sekund.
Dessa samplingar sparas i en CSV1-fil på en dator med hjälp av ett enkelt skript
freq.sh, se bilaga B.3. Fördelen med detta är att mätinstrumentet redan omvandlat
informationen till frekvens så att konverteringen från tidsplan till frekvensplan inte
behöver göras med mjukvara i datorn. Valet av CSV-filer baserades på det faktum
att det är ett format som är vanligt förekommande samt att de flesta program
har stöd för formatet. Det är en viktig faktor då detta möjliggör en framtida
flexibilitet.

2.2.2 Extrahering av ENF från ljudfil

För att få ut ENF från en ljudfil måste signalen skiljas från ljudet. För att göra
detta används programmet mkref.m, se bilaga B.4. Programmet arbetar efter
principen enligt figur E.2. Först läses ljudfilen in och passerar ett bandpassfil-
ter2 mellan 48-52Hz. Detta visade sig vara viktigt för att eliminera icke önskade
störningar i andra delar av frekvensbanden. Efter detta genomgår signalen en
FFT3 där de värden med högst amplitud antas vara ENF. Efter detta formateras
informationen till CSV-värden för att till sist sparas ner till en fil. Denna metod
är relativt snabb 700000 sampel tar cirka 4 minuter att bearbeta.

Sökningsmetoder

För att få fram vid vilken tidpunkt en inspelning är gjord används två olika sök-
metoder4. För en schematisk bild över hur searchdb.m arberar se figur 2.2. Den ena
sökmetoden använder sig av ett enkelt avståndsmått genom att mäta avståndet
mellan den ur ljudfilen framtagna signalen(feature) och den sökta motsvarigheten
ur referensdatabasen. feature-signalen förflyttas hela tiden framåt ett steg och
en avståndsmätning görs mot databasen tills dess att hela databasen har sökts
igenom. Denna metod kräver att båda signalerna har samma frekvens.

1Kommaseparerade värden av engelskans Comma Separated Values
2Filter som filtrerar bort allt förutom inom ett intervall med en undre samt övre gräns
3Fast Fourier Tranform
4För en mer ingående beskrivning av sökmetoderna se kapitel 4
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Figur 2.1. Schematisk bil över hur mkref.m arbetar.

Den andra sökmetoden använder sig av normaliserad krysskorrelation vilket är
frekvensoberoende genom att denna metod bara letar efter liknande mönster i de
båda signalerna. Se figur 2.3 för exempel på de båda sökmetoderna.

Anledningen till att två olika sökmetoder används beror på inspelningsutrust-
ningen. Digital inspelningsutrustning samplar med olika frekvens beroende på
vilken typ av oscillator som används för tidsmätning, se kapitel 3.3.3. Om två
inspelningsutrustningar spelar in frekvensen 50.01Hz uppfattar exempelvis utrust-
ning 1 frekvensen som 50.03Hz och utrustning 2 som 49.99Hz. Vid ett scenario där
inte tillgång till inspelningskällan finns, går det inte att veta hur stor avvikelsen
mellan den inspelade och den verkliga frekvensen är. Detta utesluter användan-
det av den första sökmetoden då denna metod kräver att frekvensen är korrekt
beskriven i inspelningskällan. Detta medför att sökning endast är möjligt med
en frekvensoberoende sökmetod, vilket metod två är. Här nedan visas en enkel
jämförelse mellan de två olika sökmetoderna:

• Sökmetod 1: Enkelt avståndsmått

– Fördel: Färre träffar (både mönster och frekvens måste stämma).

– Nackdel: Kräver tillgång till inspelningsutrustningen (kallibrering för
frekvensfelet).
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Figur 2.2. Schematisk bil över hur searchdb.m arbetar.

• Sökmetod 2: Normaliserad krysskorrelation

– Fördel: Är oberoende av vilken frekvens inspelningen är gjord med.

– Nackdel: Returnerar mer träffar (mönster kan upprepa sig men med
olika frekvens) därför krävs en längre feature.

2.3 Utrustning

2.3.1 Hårdvara

Två typer av hårdvara används för att möjligöra inspelning av ENF. Den ena är i
princip en transformator som ansluts till ljudkortet för att spela in ENF, se bilaga
A.1. Den andra utrustningen är en digital multimeter5 med frekvensmätare som
ansluts till en dators USB- eller serieport.

2.3.2 Mjukvara

Till inspelningsservern användes Ubuntu Linux 6.06.1 som operativsystem. För att
spela in signalen användes brec6 samt ett egenutvecklat script i bash7. Detta script
sparar 24-timmar långa ljudfiler av elnätets signal i en logisk katalogstruktur.

5Meterman 38XR
6buffered sound recording/playing
7Akronym av Bourne-again shell. Vanlig förekommande kommandotolk i Linux
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Figur 2.3. Exempel med sökning med de två olika metoderna. Här är inspelningens
frekvens okänd. Den första sökmetoden visar 02/02/07-05:36 som inspelningstid vilket är
fel. Den korrekta är 03/14/07-15:07 som den andra sökmetoden hittar. Genom att jämföra
frekvensskillnaden i den andra sökmetodens resultat kan vi se att inspelningskällan höjer
frekvensen med +0.02Hz. Hade en kalibrering genomförts på feature-signalen med -0.02Hz
hade sökmetod 1 returnerat rätt träff.

För att komma åt ljudfilerna från distans används openssh-server8 för att skapa
en säker anslutning.

Till den digitala multimetern användes ett annat bashscript, freq.sh, vilket
sparar ner frekvensdata från multimetern till en CSV-fil. Dessa värden plottades
sedan med xmgrace9 som hanterar CSV-filer.

För att studera ljudfiler och dess frekvensinnehåll användes praat10 och oc-
tave11.

8Är en krypterad terminalförbindelse som möjliggör fjärråtkommst via nätverk. SSH av en-
gelskans Secure Shell

9Avancerat visualiseringsverktyg för datamängder. http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/
10Avancerat program för att studera tal. Här användes dock programmet för att studera

frekvensinnehåll.
11Matlabkopia men utan grafiskt gränsnitt
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Kapitel 3

Systemteori

3.1 Bakgrund

Svenska Kraftnät AB ansvarar för att frekvensen i elnätet hålls inom interval-
let 50 ± 0.1 Hz [2]. Att frekvensen varierar och inte är konstant 50Hz beror på
vilken last elnätet har. Vid stor påkopplad last till elnätet roterar kraftverkens
generatorer långsammare och frekvensen sjunker som en följd av detta. Vid för
låg last är förhållandet omvänt. Frekvensen visar alltså förhållandet mellan pro-
ducerad och förbrukad el. Detta mönster mellan producerad el och förbrukad el
är helt slumpmässigt[5] och därmed unikt. Det är just detta faktum som gör ENF
intressant för äkthetsverifiering av ljudfiler

Elnätets frekvens kan maximalt sjunka med 2Hz sedan sker en automatisk
frånkoppling av kraftstationer för att skydda dessa från skador.

Sverige tillhör det nordiska frekvensområdet vilket består av Sverige, Norge,
Finland och Själland. Regleringen av frekvensen i detta nät sköts av det nordiska
frekvensrådet. Inom detta nät är frekvensen lika då alla generatorer i sammankop-
plade nät vid infasning1 blir mekaniskt låsta i sin rotation, ungefär samma princip
som för ett kugghjul. Detta innebär att en mätdator som kontinuerligt mäter
frekvensen täcker Sverige2, Norge, Finland och Själland, då dessa tillhör samma
elnät.

Nätstrukturen i Sverige är uppdelad enligt figur 3.1. Så länge alla nät är sam-
mankopplade erhålls samma frekvens i dessa elnät. Vid ett eventuellt större nätfel
kan isolerade öar uppstå där enbart lokala kraftverk står för strömförsörjningen
i de nyuppkomna smånäten. I detta mindre nät kommer frekvensen att skilja sig
från det övriga elnätet. Om detta är fallet kan tidsdata med ENF inte erhållas så
länge inte mätstationen befinner sig i detta avskiljda nät.

1När en generator ska fasas in på elnätet kontrolleras genereatorns frekvens och spänning
samt fasvinkeln mellan nät och generator. Fasvinkeln får maximalt vara några grader för att en
stötfri inkoppling kan ske. Idag sker infasning automatiskt på de flesta kraftstationer.

2Utom Gotland som tillhör ett annat elnät genom att ström transporteras till Gotland via en
likströmskabel. På Gotland omvandlas likströmen till växelström.

11



12 Systemteori

Figur 3.1. Nätstrukturen i det svenska elnätet.

3.2 Frekvensanalys av elnätet

3.2.1 Övertoner

I elnätet finns övertoner3 av grundfrekvensen. Ett användningsområde för dessa
är att utifrån en överton kan dess grundfekvens beräknas om grundfrekvensen
är ungefärligt känd. Se exempel??. Vid ett scenario där exempelvis ENF ska ex-
traheras ur en ljudfil men en kraftig störning medför att grundfrekvensen inte
kan avläsas, kan under vissa förutsättningar ENF beräknas genom att studera
dess övertoner till grundsignalen. Se figur 3.2 för hur övertoner påverkar signalens
utseende. Utförs sedan en FFT-analys av denna period framträder de olika över-
tonerna väldigt tydligt, se figur 3.3.

Exempel 3.1: Uträkning av grundfrekvens med hjälp av övertoner.

Övertonen(H) är 150.5Hz
Antagen grundrekvens(G) är 50Hz.
Sökt grundfrekvens är (Gs)
Heltal defineras som Z

+ = 1, 2, 3...N
Genom att dividera en överton med dess multipel erhålls grundfrekvensen. Genom
att grundfrekvensen ungefärligt är känd kan den nya grundfrekvensen beräknas
genom att dividera övertonen med heltalsdelen från kvoten mellan överton och
grundfrekvens.

H
G

= Z
+

3Övertoner är överlagrade signaler, ström eller spänning, vars frekvenser är heltalsmultiplar
av nätets grundfrekvens. Dessa störningar uppträder periodiskt och medför en deformering av
sinussignalen. I elnätet uppträder framförallt övertoner bestående av udda heltalsmultiplar. Ju
mer en uppmätt signal liknar en fyrkantspuls, desto fler udda övertoner finns det överlagrade
på grundtonen. Övertoner av jämna ordningstal uppstår enbart då spänningens sinus deformeras
olika i den positiva och negativa halvperioden. Övertoner uppträder då förhållandet mellan spän-
ning och ström inte är konstant under en period. Detta fenomen uppstår då olinjära laster kopplas
in på elnätet. Exempel på olinjära laster kan i industriella sammanhang vara ljusbågsugnar och
statiska omriktare.
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150.5
50 = 3.01 6= Z

+

Närmsta heltalet till 3.01 är Z
+ = 3

H
Z+ = Gs

150.5
3 = 50.1667Hz

Figur 3.2. Elnätets sinuskurva under en dryg period. Ursprungsignalen är en sinussignal
men övertoner har ändrat utseendet på signalen.

3.3 Yttre omständigheter som påverkar ENF

Det finns yttre omständigheter som kan påverka hur ENF spelas in. Dessa är
indelade i följande kategorier.

3.3.1 Batteridriven inspelningsutrustning

Eftersom inspelningsutrustningen inte är ansluten till elnätet ges ingen direkt
påverkan av ljudinspelningen. Däremot finns det tillfällen då ENF ändå kan spelas
in.

• Inspelningsutrustning som ligger nära en strömkabel.

• Vissa lampor exempelvis lysrör genererar störningar beroende av nätfrekvens.
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Figur 3.3. FFT-analys av en period. Den top med högst amplitud motsvarar 50Hz
komponenten, de andra topparna representerar övertoner.

En strömkabel ger upphov till ett svagt magnetfält som omger kabeln. En inspel-
ningskälla som ligger i närheten av denna kabel påverkas av magnetfältet och kan
eventuellt spela in ENF. Parametrar som hur väl avskärmad inspelningsutrustnin-
gen är samt avståndet till kabeln kommer givetvis påverka hur stark den inspelade
ENF blir.

3.3.2 Icke batteridriven inspelningsutrustning

Icke batteridriven utrustning som är tänkt att kopplas in till starkströmsnätet
spelar in ENF. Det kan dock finnas vissa situationer då dessa inte är anslutna till
det gemensamma nätet.

• Utrustning som är ansluten till avbrottsfri kraft. Dock spelar visa typer av
UPS4 in ENF under vissa omständigheter.

• Ett större elfel inträffar och ett kraftnät blir isolerat. I denna ö finns ett
lokalt kraftverk som försörjer elnätet. Då detta nät inte är sammankopplad
kommer det inte låsas i fas och därmed skiljer sig ENF i detta nät jämfört
med huvudnätet, se figur 3.1 för elnätets uppbyggnad.

UPS

En UPS är i första hand tänkt att fungera som backup då elnätets spänning sjunker
till en för låg nivå, alternativt försvinner helt. En UPS skyddar dessutom mot allt

4Benämns ofta som UPS av engelskans Uninteruptable Power Supply
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för kraftiga frekvensvariationer. Så fort en UPS bedömmer elnätets kvalitet som
dålig övergår den genast till batteridrift. När detta sker skiljs den utrustning som
är ansluten till en UPS från det övriga elnätet. En UPS kan alltså orsaka problem
med att erhålla korrekt ENF då elnätets kvalitet är dålig. Det finns två huvudtyper
av UPS, dessa är:

• Online UPS - Renar kontinuerligt elnätet. Utrustning ansluten till denna
UPS spelar aldrig in den faktiska ENF.

• Offline UPS - Står i beredskapsläge. Spelar in ENF så länge elnätets ström
håller god kvalitet annars övergår den till batteridrift och spelar inte in ENF.

3.3.3 Digital inspelningsutrustnings synkroniseringsklocka

I all digital inspelningutrustning finns en klocka som ger pulser till en A/D5-
omvandlare. Klockans uppgift är att berätta för omvandlaren när det är dags att
spara ett mätvärde. På vanliga ljudkort består oftast klockan av en kvartskristall.
I alla kristaller förekommer naturliga variatoner från dess specificerade frekvens.
På grund av detta kommer frekvensen att variera på två sätt.

• Konstant frekvensdrift - Innebär exempelvis att frekvensen 50Hz alltid kom-
mer att spelas in som 50.1Hz

• Slumpmässig frekvensdrift - Innebär exempelvis att frekvensen 50Hz ibland
spelas in som 49.9 ibland som 50.1 eller något annat värde inom specifika-
tionerna för kristallen.

Ljudkortet som användts under arbetet har en kristall på 22.5792MHz, se bilaga
C för bilder. Data över frekvensdriften för denna kristall är: [1]

• Åldring ±3 ppm/år.

• Nogranhet ±100 ppm.

Maximal avdrift blir då:

±100
1000000

∗ 22.5792 ∗ 106 = ±2258Hz (3.1)

(Här har ingen hänsyn till åldern tagits.)

Exempel 3.2: Frekvensvariationer i inspelningsutrustning

Hur mycket kan frekvensen variera i en inspelning samplad i 11025Hz?

Då ljudkortets kristall jobbar i en fast frekvens måste en omsampling ske för att
passa vald inspelningsfrekvens. Oftast beräknas denna omsampling i ljudkortets
DSP6.

5Analog till digital
6Av engelskans Digital Signal Processor
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Kristallfrekvens

Inspelningsfrekvens
=

22.5792 ∗ 106

11025
= 2048 (3.2)

Vald samplingshastighet är 2048 gånger lägre än kristallens frekvens. Detta innebär
att frekvensfelet också blir 2048 gånger mindre.
Maximala avdriften vid 11025Hz erhålls genom att kombinera ekvation 3.1 och
3.2:

±2258
2048

≈ ±1.1Hz (3.3)

Detta innebär att en sampling på 11025Hz i själva verket kan variera mellan
11023.9Hz och 11026.1Hz. För en 50Hz signal samplad i 11025Hz innebär det-
ta att frekvensen kan komma att variera med:

11025
11023.9

∗ 50 ≈ 50.005
11025

11026.1
∗ 50 ≈ 49.995 (3.4)

Verkliga mätningar visar att frekvensen kan variera mer än detta exempel, det
finns såldeles fler variabler att ta hänsyn till.



Kapitel 4

Matematisk teori

I problemformuleringen var ett mål att extrahera ENF från inspelade ljudfiler.
För att få fram den väsentliga informationen ur ljudfilen måste ljudfilen analy-
seras. När inspelningsutrustning ansluts till elnätet påförs elnätets frekvens till
inspelningen. Genom att studera frekvensenstoppar runt 50Hz med FFT och lagra
den frekvens med högst amplitud i närheten av denna frekvens går det att studera
hur frekvensen varierar med tiden. Tiden i det här fallet är okänd då information
saknas när filen är inspelad. Frekvensvärdet räknas istället ut för tiden t, t+1, t+2
... . Det är denna frekvens och tidserie som sedan matchas med den kontinerligt
inspelade ENF-signalen från elnätet för att bestämma t. Själva matchningen sker
med normaliserad krysskorrelation.

• För att analysera ljudfilen har två metoder testats: [4]

– Fouriertransformering

– Wigner Hough transformering

• För själva sökningen används två olika metoder: [7]

– Normaliserad krysskorrelation

– Enkelt avståndsmått

4.1 Fast Fourier Transform

4.1.1 Bakgrund

Fouriertransformen är ett kraftfullt verktyg som delar upp en tidsdiskret signal
till dess frekvenskomponenter, se figur 4.2. För att extrahera ENF från ljudfiler
används FFT för att ta fram de dominerande frekvenserna runt 50Hz.

FFT används även för att beräkna formel 4.10 snabbare. Vissa beräkningar
utförs effektivare om de utförs i frekvensplanet.

17
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Ett av problemen med att använda sig av Fouriertransformering är användan-
det av så kallade tidsfönster för att bestämma frekvensinnehållet ur en signal,
se figur 4.1. Valet av detta tidsfönster påverkar resultatet av Fouriertransformen.
För att få ut ENF-signalen i en ljudfil används ett tidsfönster som är beroende
av ljudfilens samplingsfrekvens. Förhållandet mellan tidfönstrets längd och sam-
plingsfrekvens är framtaget med hjälp av itterativa försök. Ett för kort tidsfönster
blir allt för känsligt för störningar medans ett för långt tidsfönster inte hinner med
att detektera förändringar i signalen, se exempel 4.1.

Exempel 4.1: FFT fönsterstorlek och känslighet

Tidsfönster 1024 sampel

ENF(Hz): [48.03 53.02 51.08 53.06 47.05]

Tidsfönster 4096 sampel

ENF(Hz): [50.01 50.09 50.08 51.00 49.95]

Tidsfönster 16384 sampel

ENF(Hz): [50.01 50.02 50.03 50.02 49.95]

I octave används formel 4.1 för att dela upp en diskret signal till dess frekven-
skomponenter:

Xk =
N−1
∑

n=0

xne
−

2πi
N
kn k = 0, . . . , N − 1. (4.1)

4.2 Wigner Hough Transformen

Genom att applicera en Houghtransform på en Wigner-Ville distrubision av sig-
nalen

x(t) = sin(50t) + n(t) (4.2)

Under en observerad tid T där n(t) är vitt gaussiskt brus fås en Wigner-Hough
transform1[4].

WHx(ν0, β) =
∫

T

Wx(t, ν0 + βt) dt (4.3)

=

+∞
∫

−∞

∫

T

x(t+ τ/2) x∗(t− τ/2) e−j2π(ν0+βt)τ dt dτ (4.4)

1Förkortas WHT
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Figur 4.1. En signal där FFT utförts. Resultatet blir olika beroende på hur långt tids-
fönster som används. I den övre figuren användes ett kort tidsfönster medan ett större
tidsfönster används i den undre figuren.

Om ekvation 4.4 illustreras fås en graf enligt figur 4.3. Toppen motsvarar elnätets
50Hz komponent och längre ifrån toppen syns hur andra frekvenskomponenter
påverkar signalen. Toppens kordinater i x- och y-led ger en uppskattning av hur
ursprungssignalen borde se ut. Själva detekteringen av ursprungssignalen kan ske
genom ett lämpligt fixt tröskelvärde där mätningar avgör vilken punkt eller punk-
ter som ligger över detta tröskelvärde. När dessa punkter har detekterats mäts
deras postion ut i rummet och utifrån dessa värden kan en approximering av sig-
nalen ske. Nackdelen med detta är om någon störning kommer in som ligger långt
ifrån den sökta signalen, se figur 4.3. En annan nackdel med denna metod är att
den är väldigt beräkningstung2 och därmed inte lämplig att implementera.

4.3 Normaliserad krysskorrelation

NCC3 används för att möjliggöra sökning baserat på en signals utseende. ENF
framtaget ur en ljudfil korreleras mot den ständigt inspelade ENF-signalen och
där störst korrelation uppstår finns sannolikt en träff. [7] Krysskorrelation kan

2På en testdator med 1200MHz, eller 2400 bogomips, tog 1024 sampel 620 sekunder att
beräkna.

3Normaliserad krysskorrelation av engelskans Normalized Cross Correlation
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Figur 4.2. Illustration över hur FFT arbetar. I den vänstra figuren ser vi en signal med
frekvenskomponenterna 50Hz(amplitud 1) och 150Hz(Amplitud 0.6) samt ett påfört brus.
I den vänstra figuren har en FFT utförts. Notera att i den vänstra figuren är det nästan
omöjligt att urskilja de båda frekvenskomponenterna medans det tydligt går att urskilja
de två frekvenskomponenterna från bakgrundsbruset i den högra figuren. Att amplituden
inte är 0.6 för den andra signalen beror på brusets bidrag.

skrivas som:[3]
CC(x, y) = E [(x− x̄)(y − ȳ)] (4.5)

Där x̄ = E(x) och ȳ = E(y). NCC ges av:

NCC(x, y) =
CC(x, y)
σ(x)σ(y)

(4.6)

där σ(x) = E(x2)−E(x)2 och σ(y) = E(y2)−E(y)2. Ekvation 4.6 behöver skrivas
om dels för att den är kontinuerlig samt att den inte är tillräcklig effektiv för stora
datamängder. För sökprogrammet searchdb.m används en diskret implementering
av NCC som också är optimerad för att vara betydligt snabbare.

Levis [6] härleder det euklidiska avståndsmåttet mellan referenssignalen och
den eftersökta signalen framtagen från ljudfilen till krysskorrelation.

d2f,t(u, v) =
∑

x,y

[f(x, y)− t(x− u, y − v)]2 (4.7)

d2f,t(u, v) =
∑

x,y

[f2(x, y)− 2f(x, y)t(x− u, y − v)1 + t2(x − u, y − v)] (4.8)

Termen
∑

t2(x− u, y− v) är konstant. Om termen
∑

f2(x, y) är ungefärligt kon-
stant så blir den kvarvarande termen krysskorrelationen.

c(u, v) =
∑

x,y

f(x, y)t(x− u, y − v) (4.9)

Nackdelarna med att använda ekvation 4.9 som sökmetod är:
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Figur 4.3. ENF inspelad i en ljudfil visualiserad med hjälp av WHT. Den topp med
högst amplitud besktiver 50Hz komponenten. De andra topparna är övertoner.

• Om signalens energi
∑

f2(x, y) varierar med tiden kan matchningen missly-
ckas. Exempelvis kan en korrlelation mellan ett riktig träffområde bli mindre
än korrelationen mellan ljudfilens ENF-signal och en kraftig frekvensspik i
referenssignalen.

• Ekvation 4.9 är känslig då den inte är medelvärdesoberoende. Om frekvensen
framtagen från ljudfilen hela tiden ligger 5 enheter över den verkliga signalen
så kommer inte funktionen returnera en riktig träff. Detta är ett problem då
inspelningsutrustning varierar i frekvens men ofta är variationen konstant
för varje inspelningskälla 4.

För att komma runt dessa problem används istället den normaliserade krysskorre-
lationen som ges av ekvation 4.10.

γ(u, v) =

∑

x,y[f(x, y)− f̄u,v][t(x − u, y − v)− t]
√

∑

x,y[f(x, y)− f̄u,v]
2
∑

x,y[t(x − u, y − v)− t̄]
2

(4.10)

4Enligt slumpmässiga försök. Undantaget analoga inspelningskällor exempelvis kassettband
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Där t̄ är medelvärdet av ljudfilens ENF-signal och f̄u,v är medelvärdet av f(x,y) i
området för referenssignalen.

Denna ekvation är väldigt beräkningstung men är möjlig att skriva om så att
den blir snabbare. Nämnaren

∑

x,y[f(x, y)− f̄u,v][t(x− u, y− v)− t] kan beräknas
i frekvensplanet med hjälp av FFT[6]. Det förutsätter dock att medelvärdet är
borträknat f ′(x, y) = f(x, y) − f̄ ′u,v och t′(x, y) = t(x, y) − t̄′ vilket innebär att
medelvärdet elimineras.

F−1{F(f ′)F∗(t′)} (4.11)

Där F är Fouirertransformen.
Det komplexa konjugatet vänder på ljudsignalens ENF-signal genom Fourier-

tranformens egenskap Ff∗(−x) = F ∗(ω).
För att beräkna täljaren använder Lewis något som kallas lokala summor. Den

del i täljaren som är problematisk att beräkna är
∑

x,y[f(x, y)− f̄u,v]
2. Signalens

medelvärde och lokala energi, RMS, måste beräknas för varje u och v. Detta är
väldigt beräkningstungt och därför föreslår Lewis följande metod för att effektivt
beräkna täljaren:

s(u, v) = f(u, v) + s(u− 1, v) + s(u, v − 1)− s(u− 1, v − 1) (4.12)

s2(u, v) = f2(u, v) + s2(u− 1, v) + s2(u, v − 1)− s2(u− 1, v − 1) (4.13)

Där s(u,v) = s2(u,v) = 0 med u eller v < 0. Energin av bilden med feature-signalen
vid position u,v är då:

ef (u, v) = s2(u+N − 1, v +N − 1)

− s2(u− 1, v +N − 1)

− s2(u+N − 1, v − 1)

+ s2(u − 1, v − 1)

Implementeringen av denna algoritm5 finns i bilaga B.6.

4.3.1 Enkelt avståndsmått

Denna metod kräver att både frekvens och utseende på signalen överensstämmer.
Uträkninger sker genom att hela ljudfilens ENF-signal jämfört mot olika positioner
i databasen. Avståndet mellan dessa båda signaler räknas ut för varje position i
databasen. De positioner med lägst avstånd representerar träffar, se figur 4.4.

dist(i) =
N
∑

i

M
∑

j

|tx(i+ j)− fx(j)| (4.14)

5Implementeringen är gjord för en dimension medan teorin är baserad för två dimensioner.
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Figur 4.4. Mätning med enkelt avståndsmått. Avståndet längs hela ljudsignalens ENF-
signal summeras ihop för varje punkt i databasen.
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Kapitel 5

Systembeskrivning

5.1 Allmän beskrivning

Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att flera inspelningsutrustningar kan
anslutas till elnätet, se figur 5.1. Dessa inspelningsutrustningar placeras lämpli-
gen ut i områden där stora lokala variationer förekommer eller där elnätet är
fristående från det nationella nätet, exempelvis på Gotland. Dessa inspelningsda-
torer skickar behandlad data till en central server som sedan klienter ansluter sig
till. Själva dataöverföringen sker med SSHFS1. Fördelen med detta protokoll är
att dataöverföringen sker krypterat vilket minskar risken att data kan manipuleras
mellan inspelningsklient och server.

Ett problem att ta hänsyn till är om kopplingen till servern skulle gå ner. För
att komma runt detta problem lagras ENF-data lokalt på varje inspelningsklient.
Överföringen från inspelningsklient till servern sker en gång per dygn, se figur 5.2.
Fördelarna med denna metod är att det uppstår redundans i datalagringen. Om
exempelvis data på servern skulle gå förlorad finns data kvar på inspelningsklien-
terna och vice versa. En annan fördel är att det blir svårare att manipulera data
eftersom den måste ändras både på inspelningsklienten och servern.

5.2 Systemimplementering

5.2.1 Inspelningsdatorer

Inspelningsdatorn har en frekvensmätare kopplad till en seriell port. ENF-data
sparas först lokalt på datorn för att sedan en gång per dag skickas över till serverda-
torn via SSHFS. Dessa datorer ansluts lämpligen till en UPS.

Hårdvara

Dessa datorer bör minst uppfylla följande minimikrav:

1Krypterat filöverföringsprotokoll. SSHFS av engelskans Secure SHell File System

25



26 Systembeskrivning

Figur 5.1. Systematisk bild över hur en implementering med flera inspelningsdatorer
samt klienter kan se ut.

• P3 800 MHz eller motsvarande

• 256 Mb internminne

• 10 Gb Hårddisk

• Nätverkskort

• Seriell-port

Mjukvara

• Operativsystem GNU/Linux

• SSHFS

• freq.sh

5.2.2 Serverdator

Servern ansluts lämpligen till en UPS. En logisk katalogstruktur bör skapas så att
varje inspelningsdator har en egen katalog på servern. En struktur kan exempelvis
se ut som följande:

~/enfdata/recorder1

~/enfdata/recorder2

~/enfdata/recorder3

.

.

.
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Figur 5.2. Beslutsgång för dataöverföring mellan inspelningsklient och server. Data
kopieras var 24:e timme från inspelningsklienten till servern.

Hårdvara

Denna dator bör minst uppfylla följande minikrav:

• P4 2 GHz eller motsvarande

• 512 Mb internminne

• 80-200 Gb Hårddisk beroende på antal klienter som sparar till
serverns hårddisk

• Nätverkskort

Mjukvara

• Operativsystem GNU/Linux

• OpenSSH-server2

5.2.3 Klienter

Arbetsklienten är den dator slutanvändaren använder för att söka i ENF-databasen.

2Server för SSH. SSHFS Ansluter till denna server för att skicka över krypterade filer
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Hårdvara

Dessa dator bör minst uppfylla följande minikrav:

• P3 400 GHz eller motsvarande

• 256 Mb internminne

• 10 Gb Hårddisk

• Nätverkskort

Mjukvara

• Operativsystem GNU/Linux

• SSHFS

• Octave

• Octave-forge

• mkref.m

• dbsearch.m



Kapitel 6

Avslutande diskussion

6.1 Utvärdering och slutsatser

Detta examensarbete syftade till att undersöka om ENF kunde användas för att
tidsbestämma inspelningar i Sverige. Med de framtagna verktygen har det visat
sig möjligt att tidsbestäma inspelningar utifrån ENF. Mycket arbete återstår med
att kvalitetssäkra sökresultat samt studera hur sökresultaten förändras i takt med
att referensdatabasen växer.

Här nedan beskrivs de saker som behöver implementeras samt förbättras.

6.2 Framtida utvecklingsmöjligheter

6.2.1 Att förbättra

• Mer studier av hur batteridriven utrustning påverkas av närliggnade mag-
netfält som avges av exempelvis lampor och strömkablar.

• Det behöver studeras noggrannare hur olika digitala inspelningsutrustningars
A/D-omvandlare ger frekvensavvikelser beroende på kristallerns nogrannhet.
Kommer frekvensavvikelsen vara konstant eller kommer kristallen driva i
frekvens? Hur påverkar olika temperaturer kristallens nogrannhet?

• Sökningar i databasen. Mer studier som visar tillförlitligheten i sökningarna
under längre tidsperioder. I detta exjobb har den längsta sökingen som gjorts
varit baserat på en referenssignal med cirka en veckas längd.

• Förbättra ENF-extraheringen från ljudfiler. Ligger ljudinformationen väldigt
nära 50Hz sker en klar försämring av frekvensdata som programmet mkref.m
returnerar.

29
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6.2.2 Att implementera

• Analysering av ENF från kassettband. Detta skulle kunna implementeraas
genom att för varje bandspelare få fram en störningsfunktion och sedan ta
dess invers och applicera på ljudfilen som skapats av bandspelaren. Detta
förutsätter att den utrustning som inspelningen är gjord på finns tillgänglig.

• Ett grafiskt användargränsnitt som förbättrar användbarheten.

• Den klient-serverlösning som diskuteras i kapitel 5.

• Flera bandpassfilter som mappas på övertonerna av ENF för att säkerställa
att den verkliga ENF-signalen från ljudfilen tas fram 1.

1Eric Achrén på SKL vet mer om detta
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Bilaga A

A.1 Kretschema inspelningsutrustning

Figur A.1. Kretschema för inspelningsutrustning

Till utgången har används två stycken zenerdioder. Anledningen till detta är
att skydda ljudkortet från överspänning. Genom att lägga de båda dioderna åt
varsitt håll skyddas både jord och signal.

34



Bilaga B

B.1 Källkod enfrecord.sh

#######################################################################################
# ENFRECORDER v 1.1 2006-12-13

#
# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com

#
# Spelar in 24H långa wavefiler i 8bit 1000Hz.
# Filerna sparas i kataloger med följande namstandard:

# ~/ENF_DATA/[år]/[dag]/[YMD:HM].wav
#

#######################################################################################

#!/bin/bash
while [ true ]; do

# Stoppar alla inspelningar så vi inte får konflikt med ljudkortet
killall brec

# Skriver ut lite information om vilken dag vi spelar in
echo "Spelar in dag ‘date +%j‘..."

# Byter katalog till hemakatalogen

cd

# Skapar en katalog för aktuellt år om denna redan inte finns. Grundkatalogen är ~/ENF_DATA
if [ ! -d ENF_DATA/‘date +%Y‘ ] # be sure the directory /mnt exists

then

mkdir -p ENF_DATA/‘date +%Y‘
echo Skapade katalog ‘date +%Y‘

fi

# Byt till katalog för aktuellt år

cd ENF_DATA/‘date +%Y‘

# Skapar en katalog för aktuell dag om denna inte redan finns grundkatalogen är ~/ENF_DATA/[år]/
if [ ! -d ‘date +%j‘ ] # be sure the directory /mnt exists

then
mkdir ‘date +%j‘

echo Skapade katalog ‘date +%j‘

fi

# Byt till katalog för aktuell dag
cd ‘date +%j‘

# Ta fram aktuell timme, minut och sekund. Dessa används för att räkna ut sekunder kvar på aktuell dag.
H=‘date +%H‘

M=‘date +%M‘
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S=‘date +%S‘

# Tid kvar till 24:00 i sekunder #10 är en cast från bas 8 till bas 10

TK=$(( ((23-10#$H)*60*60) + ((59-10#$M)*60) + (59-10#$S) ))

# INSPELNING
echo brec -s 1 -b 8 -t $TK -w ‘date +%y%m%d"-"%H%M‘.wav

# Här slutar loopen
done

exit 0
~

B.2 Källkod transfer.sh
#!/bin/bash

#######################################################################################
# transfer.sh v 1.0 2007-04-11

#
# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com

#
# Script att kopieras till /etc/cron.daily/
# Kopierar csv-filer lokalt till servern.

# Se till att ändra sökvägen om användaren heter något annat än enfrecorder
#

#######################################################################################

cp -u /home/enfrecorder/csv_local/* /home/enfrecorder/csv_server

B.3 Källkod freq.sh

#######################################################################################
# freq.sh v 1.2 2006-12-13

#
# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com
#

# Spelar in 24H långa CSV-filer med frekvensdata i formatet [tid], [frekvens*100]
#

#
#######################################################################################

#!/bin/bash
cat /dev/ttyUSB0 |while read line; do

if [ "$line" != "" ]; then
if [ "${line:2:1}" != [A-Z] ]; then

echo "‘date +%s.%N‘, ${line:2:4}" >> ‘date +%g%j‘.csv;
fi
fi

done

B.4 Källkod mkref.m

%#######################################################################################

%# mkref v 1.4 2007-02-14
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%#

%# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com
%#

%# Skapar frekvensdata för en ljudfil som sedan sparas till en .csv fil
%# Ljudfilen bör vara i 11Khz Mono samt 16 bitar

%#
%#
%#######################################################################################

%Clean up all the mess

clear

%Prepare to open a file to write to

myfile = fopen("test", "w", "native");

%Counters
i=1;

thresh=0.02 %not used

%Open wavfile to analyze

[data fs] = wavread(’wav/sync3.wav’);

% Create a bandpass filter
[b,a] = ellip(1,0.5,4,[46 50]*2/fs);

%[H,w]=freqz(b,a,512);
%plot(w*fs/(2*pi),abs(H))

%Filter the data

y=filter(b,a,data);
data=y;

%Initialize counter
k=0;

%Loop through the whole file
while i < length(data)

%Start stoptid för datamängd i sekunder

%Only use data between t0 and t1
t0=floor(fs/6)*i;

t1=floor(fs/6)*(i)+2*fs;

%2048

%Compute FFT

fftsize=1050000;
fftsize=2^nextpow2(length(data));

Y = fft(data(t0:t1),fftsize);

%Getting power of the FFT

x = Y.* conj(Y) / fftsize;

%Calculate indexes for the X-axis
f = fs*(0:fftsize/2)/fftsize;

%Cutting off the repeated side of FFT
x=x(1:fftsize/2+1);

%Compute the maximum frequency near 50Hz

[a b] = max(x);
freq=f(b)

%Using a modulus value we can scale the output. Mod(i,3) skip every third sample
%if ( mod(i,8) != 0 )

k++;

%Save the frequency value to a .csv file

fputs(myfile,int2str(k));
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fputs(myfile,", ");

fputs(myfile,int2str((f(b)*100)-1));
fputs(myfile,"\n");

%endif
%plot(f,x) %Plotting Power Spectrum

%title(’Frequency content of y’)
%xlabel(’frequency (Hz)’)

len=length(x)-2;
i++;

end

B.5 Källkod searchdb.m

%#######################################################################################

%# searchdb v 1.2 2007-02-14
%#
%# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com

%#
%# Söker efter den bästa träffen i frekvensdata som genererats av mkref

%# Returnerar max 8 träffar
%#
%#

%#######################################################################################

%Clean up all the mess
clear

%Load the variables
%Test is created by test1

test = load test;
db = load csv/07032.csv;

%Only use specified part of ...
ref=db(1:length(db),2);

test2=test(1:length(test),2);

%Initialize the counter and the distance variable
i = 1;

dist=zeros(1,length(ref)-length(test2));

% We measure the distance between the two signals and save the distance to the variable dist.

while ( (length(test2)+i-1) < length(ref) )
dist(i) = sum(abs(test2-ref(i:(length(test2)+i-1))));

i++;
end

%Finds the positions of the minimal distance
mins = find(dist==min(dist));

%Only show up to 8 matches. If we have more hits then use another reference!

if (length(mins) > 8)
mins=mins(1:8);
end

%tid = strftime ("%R (%Z) %A %e %B %Y", localtime (db(b,1)))

%Set the plot title
%title([’ Skillnad(0=ingen): ’,int2str(a)]);

%We plot the signals.
%The reference signal
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RCN=[int2str(length(mins)+1),int2str(11)];

subplot(str2num(RCN))
plot(test(1:length(test),1),test(1:length(test),2),’b’)

title([’Referenssignal ’, ’skillnad: ’,int2str(min(dist))]);
k=1;

while ( k <= length(mins) )
%The database signal(s)

pause(1)
RCN=[int2str(length(mins)+1),int2str(1),int2str(k+1)];

subplot(str2num(RCN))

%Convert from seconds since 1/1/1970 to human readable time

tid = strftime ("%R %D", localtime (db(mins(k),1)));
plot(test(1:length(test),1),db(mins(k):mins(k)+length(test2)-1,2),’r’)

title(tid);
k++;

end

B.6 Källkod normxcorr.m

%#######################################################################################

%# normxcorr.m v 1.2 2007-04-16
%#
%# Fredrik Lindholm f.lindholm@gmail.com

%#
%# Match the template T aginst the referance R using

%# Normalized Cross Correlation (NCC).
%# Returns a constant for the match

%# 1=exact match, 0=maximum difference, -1=exact match phase -180
%#
%#######################################################################################

function C = normxcorr(varargin)

%Read inputs
T = varargin{1};

R = varargin{2};

% xcorr calculated with FFT
% See http://www.idiom.com/~zilla/Work/nvisionInterface/nip.html eqn. 4

Tm=T-mean(T);
Rm=R-mean(R);
totalsize = (length(Tm) + length(Rm) - 1);

Ff = fft(rot90(Tm,2),totalsize); %rot90 = Reversed feaure vector
Ft = fft(Rm,totalsize);

xcorr_TR = real(ifft(Ff .* Ft));

% Calculate the running sums for faster computation.

% See http://www.idiom.com/~zilla/Work/nvisionInterface/nip.html chapter Normalizing
m = length(T)

runningsum_R = runningsum(R,m);
runningsum_R2 = runningsum(R.*R,m);

k = length(R)
runningsum_T = runningsum(T,k);

runningsum_T2 = runningsum(T.*T,k);

% Calculate the NCC using formulas from
% Kai Briechle Template Matching Using Fast Normalized Cross Correlation
diff_runningsumsR = ( runningsum_R2 - (runningsum_R.^2)/m );

diff_runningsumsT = ( runningsum_T2 - (runningsum_T.^2)/m );

% See http://www.idiom.com/~zilla/Work/nvisionInterface/nip.html eqn. 2
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numerator = xcorr_TR;

denominator=sqrt(diff_runningsumsT.*diff_runningsumsR);
C=numerator./denominator;

% See http://blogs.mathworks.com/steve/?p=56 for at description of the code below:

% Based on faster calculation using running sums
function runningsum_R = runningsum(R,m)
B = padarray(R,m);

s = cumsum(B);
runningsum_R = s(1+m:end-1,:)-s(1:end-m-1,:);



Bilaga C

C.1 Bilder på ljudkort från Ensoniq

Bilder från Wikipedia

Figur C.1. Överblicksbild över kortet.
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Figur C.2. Närbild som visar blands annat kristall(blå) och DSP(röd).



Bilaga D

D.1 Förundersökning ENF i Östergötlands län

För att verifiera teorin att ENF är likadan i sammankopplade nät gjordes en enkel
analys i Östergötlands län. Analysen gick ut på att använda två mätinstrument
varav det ena var på en fast position i Norrköping samt det andra var ett portabelt
instrument kopplat till en bärbar dator. Tyvärr var inte den bärbara utrustningen
kallibrerad så det skiljer i frekvens mellan dessa mätningar, däremot är utseendet
på dessa väldigt lika. I Norrköping spelade en digital multimeter in frekvensdata.
Till den bärbara datorn användes den egenbyggda mätutrustningen samt datorns
ljudkort.

Mätningarna gjordes mellan städerna:

• Linköping - Norrköping

• Nyköping - Norrköping

• Kumla - Norrköping
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Figur D.1. Mätdata ENF mellan Linköping(övre) och Norrköping(undre).
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Figur D.2. Mätdata ENF mellan Nyköping(övre) och Norrköping(undre).
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Figur D.3. Mätdata ENF mellan Kumla(övre) och Norrköping(undre).



Bilaga E

E.1 Manual för installation

Denna manual baseras på Ubuntu Linux 6.06LTS. En annan förutsättning är att
användaren har grundkunskaper i hur ett Linuxsystem fungerar. Om så inte är
fallet hänvisas till http://www.df.lth.se/~triad/gnulinux/ för grundläggande Lin-
uxkännedom.

För en systematisk bild över hur systemet är uppbyggt se figur 5.1.

E.1.1 Server

Följande förutsättningar krävs:

• Färdiginstallerat Linuxsystem med en användare som heter enfserver.

• Tillgång till administratörslösenordet.

• Internetanslutning.

Börja med att installera openssh-server, med aptitude1 görs det enligt följande:

sudo aptitude install openssh-server <ENTER>

Skapa nu i hemmakatalogen kataloger för varje inspelningsklient. I exemplet nedan
skapas en katalog för en inspelningsdator.

cd <ENTER>

mkdir enfdata <ENTER>

mkdir enfdata/recorder1 <ENTER>

Gör en omstart av servern genom att skriva:

sudo reboot <ENTER>

Klart!

1Pakethanteringssystem för debianbaserade system, bland annat Ubuntu.
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E.1.2 Inspelningsklient

Följande förutsättningar krävs:

• Färdiginstallerat Linuxsystem med en användare som heter enfrecorder1.

• Tillgång till administratörslösenordet.

• Internetanslutning.

Kopiera filen enf_record.tar.gz från CD-ROM skivan till hemkatalogen på inspel-
ningsklienten genom följande kommando:

cd <ENTER>

cp /media/cdrom/enf_record.tar.gz . <ENTER>

Kontrollera att MD5-summan för filen enf_record.tar.gz är 7064 50da 651b 399e
a854 bb16 b42f 5611 genom att skriva:

md5sum enf_record.tar.gz <ENTER>

Om fel summa visas kan det vara fel version av mjukvaran(annan version än 1.0),
en korrupt fil eller något annat okänt fel. Ta reda på orsaken!

Om rätt summa visades, extrahera filen med kommandot:

tar -xf enf_record.tar.gz <ENTER>

Nu ansluts multimetern till en seriell- eller USB-port. Öppna filen freq.sh som
hittas i ~/ENF/freq.sh med valfri texteditor. Leta upp följande rad:

cat /dev/ttyUSB0 |while read line; do

Se till att denna pekar till rätt port. Exempelvis:

• /dev/ttyS0 för COM1

• /dev/ttyS1 för COM2

• /dev/ttyUSB0 första anslutna USB-enheten

För att överföringen av ENF-data till servern ska fungera måste lite handpåläg-
gning utföras. Börja med att kopiera filen transfer.sh till /etc/cron.daily

cd ~/ENF <ENTER>

sudo cp transfer.sh /etc/cron.daily <ENTER>

Sedan måste SSHFS installeras. Med aptitude görs det enligt följande:

sudo aptitude install sshfs <ENTER>

För att sedan montera katalogen till servern behöver följande kommando ut-
föras(observera att kommanot är en rad men är här uppdelat till två rader):

sshfs enfserver@[SERVER IP]:/home/enfserver/enfdata/recorder1

/home/enfrecorder1/ENF/csv_server <ENTER>

Där SERVER IP är IP-adressen till ENF-servern.
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E.1.3 Arbetsklient

Följande förutsättningar krävs:

• Färdiginstallerat Linuxsystem med en användare som heter enfclient.

• Internetanslutning.

Kopiera filen enf_client.tar.gz från CD-ROM skivan till hemkatalogen på inspel-
ningsklienten genom följande kommando:

cd <ENTER>

cp /media/cdrom/enf_client.tar.gz . <ENTER>

Kontrollera att MD5-summan för filen enf_client.tar.gz är 2028196c1ec7f26ccda061b988336958
genom att skriva:

md5sum enf_client.tar.gz <ENTER>

Om fel summa visas kan det vara fel version av mjukvaran(annan än version 1.0),
en korrupt fil eller något annat okänt fel. Ta reda på orsaken!

Om rätt summa visades, extrahera filen med kommandot:

tar -xf enf_client.tar.gz <ENTER>

Installera SSHFS för åtkomst till servern, octave och octave-forge för att bearbeta
data samt gnuplot för att visa sökresultat.

sudo aptitude install sshfs octave octave-forge gnuplot <ENTER>

För att komma åt ENF-data på servern måsten kopplingen till servern konfigur-
eras. Detta sker med följande kommando (observera att kommanot är en rad men
är här uppdelat till två rader):

mkdir -p /home/enfclient1/ENF/csv_server <ENTER>

sshfs enfserver@[SERVER IP]:/home/enfserver/enfdata/

/home/enfclient1/ENF/csv_server <ENTER>

Där SERVER IP är IP-adressen till ENF-servern.

E.2 Manual för mjukvara

Denna del beskriver de program som används i arbetet att ta fram tidsdata. En
enkel schematisk skiss över arbetsgången kan ses i figur E.1. Dessa program är de
som installeras på arbetsklienten.
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Figur E.1. Enkel överblick över den arbetsmetodik som används för att tidsbestämma
tidpunkten för en ljudinspelning med ENF.

E.2.1 Filen mkref.m

En ljudfil i formatet .wav skall tidsbestämmas. Börja med att öppna filen mkref.m
i valfri texteditor, i figur E.2 används editorn VI, och leta upp följande rader:

%Open wavfile to analyze

[data fs] = wavread(’enf.wav’);

Se till att ljudfilen heter enf.wav eller skriv in ljudfilens namn istället för enf.wav.
Starta octave och kör mkref.m genom att skriva i kommandoprompten:

octave mkref.m <ENTER>

Efter cirka 3-5 minuter beroende på filens längd samt datorns prestanda är extra-
heringen av ENF klar.

E.2.2 Filen searchdb.m

Öppna upp filen searchdb.m i valfri texteditor och leta efter följande rader:

%Load the variables

%Test is created by test1
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Figur E.2. mkref.m där sökvägen till indataljudfil ska ändras.

test = load (’test’);

db = load(’csv/07047.csv’);

Vid db anges i vilken databasfil sökningen ska ske. Normalt så sparas filen i for-
matet [år][dag].csv. För att söka i flera dagar får helt enkelt dessa filer samman-
fogas. Se exempel E.1.

Exempel E.1: Sammanfoga filer i Linux med kommandot cat

I kommandoprompten skrivs följande:

cat dag1.csv dag2.csv dag3.csv dag4.csv dag5.csv > dag1-5.csv <ENTER>

Detta resulterar i att filerna dag1.csv ... dag5.csv sammanfogas till en fil dag1-5.csv
som innehåller data från alla filer.

Starta octave och kör searchdb.m när octave startats, se figur E.4.:

octave <ENTER>

Efter en stund kommer en eller flera diagram upp där troliga sökträffar presenteras.
Se figur E.5
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Figur E.3. I kommandoprompten startas octave och kör mkref.m.

Figur E.4. I octavce startas programmet searchdb.m.
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Figur E.5. Presenterade sökresultat av searchdb.m.


