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Sammanfattning 
 
Vid ståltillverkning har ytornas planhet stort kommersiellt intresse. I examensarbetet beskrivs en 
mätapparat för mätning av stål ytans planhet vid AB Sandvik Materials Technology i Sandviken.  
 
Examensarbetet omfattar genomgång av gammal programkod/dokumentation och framtagning av 
en algoritm för beräkning av planhet. Det äldre programmet ”PLANHETSMÄTNING 839:2” är 
skrivet i DOS. Algoritmen har nu implementerats i LabVIEW för ett nytt mätsystem och jag har 
jämfört hur det nya mätsystemet mäter planhet relativt det äldre DOS baserande mätsystemet.  
 
I detta examensarbete har jag undersökt hur definitionen för planhet ser ut i ett befintligt 
planhetsberäkningsprogram. Planhet beräknas som avståndet mellan max- och minvärde på en 
planhets kurva. För att kunna få ut max- och minvärde behöver man beräkna, utvärdera och 
justera insamlade data. Detta görs med programmet ”PLANHETSMÄTNING 839:2”. De 
begränsningar som finns i DOS-programmet är antal sampel och maximal bredd på bandet. 
Maximalt antal sampel är 2 600 och maximal bredd på bandet är 260 mm.   
 
I det nya mätsystemet sker mätningen med en induktivgivare som ger en god linjäritet, har hög 
upplösning och precision. Den analoga utgången från givaren A/D-omvandlas av ett 
insamlingskort. Insamlade data justeras, utvärderas, beräknas och plottas med ett LabVIEW 
program. I det nya programmet ”PLANHETSMÄTNING 839” används färdiga funktioner och 
dessa funktioner är omvandling från volt till mm, bestämning av max- och minvärdet på kurvan 
och bearbetning av insamlad data så som filtrering mm. I dessa färdiga funktioner görs 
inställningarna beroende på hur man vill att funktionen ska arbeta. 
 
De begränsningar som finns i examensarbete är att det inte görs någon filhantering av de sparade 
mätfiler och att induktivgivaren endast klarar av noggrann mätning av planhet i intervallet 0-1 
mm. Rörelsesträckan som givaren gör under mätningen är begränsad till 350 mm vilket innebär 
att maxbredden på bandbiten inte kan överstiga 350 mm.         
 
Prestandan jämfördes genom att mäta en kalibrerad bandbit med både det äldre och det nya 
mätsystemet och där planheten jämfördes. Ca 40 mätningar gjordes på den kalibrerade bandbiten 
och planheten beräknades. Planheten med det äldre programmet beräknades till 0,07± 0,01 mm 
medan planheten i det nya programmet beräknades till 0,06 + 0,01 och 0,06 – 0,00 mm. 
 
 



Abstract 
 
This thesis project comprises a review of documentation/programmer code, and the creation of 
the algorithm for calculation of the flatness. The old program "PLANHETSMÄTNING 839:2" is 
written in DOS. The algorithm has now been applied in LabVIEW and the performance has been 
compared with the old program.  
 
In this thesis project I have examined the definition for the available flatness calculation program. 
Flatness is defined as the space between maximum and minimum value at the flatness curve. To 
get the maximum and minimum value, you must calculate, evaluate and adjust the collected data. 
This is done with "PLANHETSMÄTNING 839:2". The restriction in the old DOS-program was 
the number of samples and the max breadth. The max number of sample was 2 600 and the 
maximum breadth at stream was 260 mm.  
 
The measurement is now done with an inductive sensor, which gives an optimal linearity, high 
resolution and accuracy. The analogue exit from the inductive sensor A/D-transforms with a 
collector card. In the new program "PLANHETSMÄTNING 839", already existing functions are 
used. These functions convert volt to mm, calculate the maximum and minimum value on the 
plot curve, and work on already collected data. These functions are adjusted, depending on how 
you want them to work.  
There are some restrictions in the thesis project. One is that the saved measure files are not 
processed, and that the inductive sensors only manage very careful measurements on flatness, at 
the intervals of 0-1 mm. The movement stretch, which the inductive sensor does during the 
measurement, is limited to 350 mm, which means that the max breadth on strip bit can not exceed 
350 mm. 
 
The performance was compared by measuring a calibrated strip bit with both programs, but 
where the flatness was compared. Approximately 40 measurements were done on the calibrated 
bit, and the flatness was calculated. The arrow peak with the old program was calculated to 
0,07+/- 0,01 mm compared to 0,06 + 0,01 and 0,06 – 0,00 mm, which was calculated with 
measurements from the new program. The flatness measured with the new program lies within 
the intervals. 
 



Förord   
 
Examensarbetet utfördes på AB Sandvik Material Technology i Sandviken. Min handledare på 
AB Sandvik Material Technology var Anders Boussard och min examinator vid ITN på Campus 
Norrköping, Linköping universitet är Carl-Magnus Erzell. Examensarbetet omfattar 15 poäng.  
 
Målet med examensarbetet är att jag ska använda de kunskaper jag förvärvat under utbildningen. 
 
Under tio veckor som detta examensarbete pågått har jag kommit i kontakt med en mängd olika 
personer som har gett mig goda råd och stöttat mig i mitt arbete. Dessa personer har varit 
tillmötesgående och hjälpsamma, dessutom har de gjort allt för att jag skulle trivas. Ett stort tack 
till alla medarbetare på avdelningen SDPO. I första hand tack till avdelningschefen Bo Larsson 
som har gett mig möjligheten att komma till Sandvik AB och dessutom sett till att ett 
examensarbete ordnades till mig.  
 
Ett speciellt tack till min handledare Anders Boussard som alltid varit behjälplig så fort jag 
behövde honom och som alltid varit välvillig till att svara på mina frågor. Anders breda 
kompetens och kunskaper har gjort att jag hade gott stöd till utförandet av examensarbetet. Hans 
enorma kunskaper i främst LabVIEW har gjort att jag fått stor hjälp till programmeringen i 
LabVIEW och dessutom att snabbt lära mig programmet.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min examinator Carl-Magnus Erzell för att ha tagit sig tid med 
mig och gett mig nyttiga synpunkter på arbetet.   
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1 Inledning 
 
Examensarbetets omfattning är att gå igenom ett äldre program och konstruera ett nytt program 
för planhetsmätning av stålband.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Vid en av anläggningarna på banddivisionen hos AB Sandvik Materials Technology klipps 
bredare band till smalare band med en så kallad cirkelsax. Ett av kundkraven är att banden måste 
vara tillräckligt plana. För att säkerställa planheten så görs en planhetsmätning på provbitar av 
bandet efter klippningen. För denna planhetsmätning finns en datainsamlingsutrustning. Den 
gamla kapacitiva givare som tidigare gjorde planhetsmätningen i utrustningen är idag utbytt till 
en modern induktivgivare med en analogutgång. Man mäter utspänningen, vilket motsvarar 
avståndet till metallföremålet. Den analoga signalen samlas in av ett DOS-program. I 
programmet finns en algoritm där planhet beräknas.  
 

1.2 Syfte 
  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur planhetsdefinitionen ser ut samt att dechiffrera 
gammal dokumentation/programkod för att se hur planhet beräknas idag. Arbeta fram en algoritm 
för beräkning av planhet. Programmera ett datainsamlingsprogram i LabVIEW för att samla in 
data och implementera algoritmen. Jämföra prestanda med det befintliga 
datainsamlingsprogrammet från den nya mätutrustningen.  
 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att uppfylla syftet genom att ta fram algoritmen från befintliga 
program/dokumentation och implementera den i nya programmet. Testa det nya programmet, 
dessutom analysera och jämföra det gamla och det nya programmet.  
  

1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet omfattar att implementera algoritmen i ett National Instruments LabVIEW-
program. Det utförs inte någon filhantering då mätvärdena inte sparas. De begränsningar som 
finns på mjuk- reps hårdvaran är att induktivgivaren är linjär i området 0 - 1 mm och att givaren 
kan göra en framrörelse på max 350 mm. Detta innebär att den maximala bredden på bandbiten är 
begränsad till 350 mm. 
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2 Teori 
 
Under teoriavsnittet tas grundläggande teori upp om de material/metoder/funktioner som 
används.  
 

2.1 Överblick över planhetsmätning 
 
Planhet av stålband mäts genom att placera bandbiten över planhetsmätaren. Under 
planhetsmätaren sitter en mätvagn som gör en framåt- och tillbakarörelse. I mätvagnen sitter en 
induktivgivare som är kopplad till kontrollern. Då givaren känner av stålbandsbiten gör den en 
framåtrörelse över stålbandets yta och tillbakarörelse då bandbitens kant passeras men den 
analoga signalen hämtas bara vid framåtrörelsen. Den analoga insignalen hämtas och förstärks 
sedan i kontrollern som är kopplad till ett insamlingskort som sitter i datorn. Den förstärkta 
insignalen A/D-omvandlas och samplas av insamlingskortet. Den samplade insignalen bearbetas 
och planheten beräknas i ett datorprogram som är konstruerat i LabVIEW (se figur 1).     
 
 

 
Figur 1: Överblick över planhetsmätning 
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2.2 Planhet 
 
Planhet är ett mått på ytans variation i höjdled samt hur plan en yta är. Ytan ligger mellan två 
parallella plan (se figur 2).  
 
 

 
Figur 2: Planhet 

 
Planskivan är grundläggande mätdon i planhetsmätning. Det är planhetsavvikelsen hos 
planskivan som mäts och den kan mätas på olika sätt t.ex. riktlinjal, lutningsmätning mm. I figur 
3 ser man stålbandsbitens skikt och dess ytvariation i höjdled. En induktivgivare sveper över 
bandbitens yta och mäter ytvariation i höjdled. 
 
 

 
Figur 3: Definition för planhet 

 
Planhet i examensarbetet beräknas genom att man samlar in mätpunkter som fås från givaren när 
den gör en framåtgående rörelse över bandbiten. Dessa mätpunkter anges av funktionerna x och y 
och funktionerna anger bara i vilken x- och ykordinat mätpunkterna ligger. Mätpunkterna 
filtreras, justeras och plottas i en graf där planhet beräknas som avstånd mellan max- och 
minvärde. [1] 
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2.3 Datainsamlingskort 
 
Ett datainsamlingskort från National Instruments har använts. Det är ett instickskort till datorn 
och används med programmet LabVIEW.  
Datainsamlingskortet som används i detta examensarbete för insamling av data är ett kort som 
heter NI-PCI 6023E. Kortet har 16 analoga in- och utgångar, 8 digitala in- och utgångar samt 2 – 
24 räknaringångar. Den har ett frekvensområde på 20 MHz. 
Använder man ”single-ended” då har man tillgång till 16 analoga ingångar och använder man 
”differential-ended” då har man tillgång till 8 analoga ingångar. [2, 3] 
 

2.3.1 Samplingsfrekvens 
 
Samplingsfrekvens (fs) är ett mått på den frekvens med vilken mätvärden tas vid sampling. 
Storheten på fs är Sa/s eller Hz. A/D-omvandling sker automatiskt i datainsamlingskortet och fs 
kan sättas programmatiskt till datainsamlingskortet. Samplingsfrekvensen fs valdes till 400 Hz 
för att kunna fånga in tillräckligt med mätvärden och matcha den linjära rörelsen på mätvagnen. 
Datainsamlingskortet klarar av samplingen upp till 20 MHz och induktivgivaren klarar av 
samplingen upp till 40 kHz. Samplingsfrekvensen är möjlig upp till 40 kHz. [4, 5] 
 

2.3.2 A/D-omvandlare 
 

A/D-omvandlaren konverterar en analog signal till digitalt format. Detta innebär att signalen 
samplas, kvantiseras och kodas. Ett blockschema över en A/D-omvandlare visas nedan (se figur 
4).  
 
 

 
Figur 4: A/D-omvandlare 

 
I en A/D-omvandlare förekommer det olika typer av brus: 
 

• Kvantiseringsbrus (Nq) uppstår på grund av A/D-omvandlarens begränsade upplösning 
vilket bestäms av antal bitar n. Maximalt fel hos den kvantiserade signalen är ± q, där q är 
minsta kvantiseringssteg. 

• A/D-omvandlarens eget brus består av termiskt brus (Nterm) samt störningar som beror 
på dess arkitektur. Omvandlare är olika känsliga för fel och variationer i 
tillverkningsprocessen. 
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• Aperturjitter (NapAD) uppstår då tidpunkten varierar när ett sampel tas. Brus har därför 
en stor betydelse. SNRapAD fås med hjälp av följande ekvation:  
 










⋅⋅⋅
=

ac
apAD tf

SNR
π2

1
log20 , där ta är aperturjittertiden och fc bärvågsfrekvensen.  

 
Styrkan på bruset är direkt proportionellt mot inamplituden. Vid små insignaler dominerar 
kvantiseringsbrus och termiskt brus. Brusgolvet för en A/D-omvandlare vid en liten insignal kan 
specificeras som ett SINAD-värde (detta värde kan läsas av i databladen på en A/D-omvandlare). 
För att få bättre signal-brus-förhållande kan man översampla signalen. Översampling av en signal 
fås genom att sampla denna med en hastighet över dubbla bandbredden. Vinsten uppstår då 
signalen filtreras eftersom mycket brus hamnar utanför filtret. 
 
En signal som samplas innehåller mycket brus och störningar vilket innebär att det är viktigt att 
den filtreras. [4, 5, 6, 7] 
  

2.4 Digitala filter 
 
Digitala filter kan delas in i två klasser: IIR-filter (Infinite Impulse Response) och FIR- (Finite 
Impulse Response). Skillnaden mellan ett IIR-filter och FIR-filter är att FIR-filtret icke är 
rekursivt system. Detta innebär att ett aktuellt utsampel inte beror av något tidigare beräknat 
utsampel utan endast av tidigare insampel. Eftersom signalen filtreras med ett FIR-filter så 
kommer endast teorin för FIR-filtret att tas upp här.  
 
FIR-filtrets fördelar i jämförelse med andra filter är att det alltid kan implementeras som 
transversalfilter, det kan erhållas med linjär fasgång, är alltid stabila och har en konstant 
fördröjningstid. FIR-filtret negativa egenskaper är att det kräver många koefficienter för selektiva 
filter och ger långa fördröjningar.  
 
Ett FIR-filter har följande överföringsfunktion: H(ejω)=A(ejω)e-jαω+j β, där α och β är konstanter 
och A(ejω) är en reell men inte nödvändigtvis positiv funktion. ejω används istället för jω för att 
beteckna att det är digitala filter och inte analoga. Filter vars överföringsfunktion är enligt ovan 
sägs ha generaliserad linjär fas. Det är viktigt att lägga märke till att |H(ejω)| inte är identiskt med 
A(ejω), eftersom |H(ejω)| alltid är positiv. 
 
På grund av filtrets positiva egenskaper valdes ett FIR-filter av såkallad Hammingtyp. Efter ett 
antal försök valdes koefficienter alltså M = 27.  
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Ett FIR-filter av ordningen M har M+1 koefficienter och M stycken nollställen och eftersom 

impulssvaret antingen är symmetrisk eller asymmetrisk fås konstant grupplöptid 
2

)(
M−=ωτ  (se 

figur 5). 
 

 
Figur 5: Grupplöptid 

 
 
Grupplöptiden ”τ(ω)” är ett mått på systemets fördröjning i ett faslinjärt FIR-filter. Alla 
frekvenskomponenterna måste fördröjas lika mycket i tiden för att systemet inte skall ge någon 
fasdistorsion. För att undvika fasdistorsion måste dф/dω vara konstant vilket då i sin tur ger att 
fasgången ф(ω) måste vara linjär.  
 
Symmetrin hos impulssvaret för ett faslinjärt FIR-filter kan utnyttjas för en förenkling i 
implementeringen. Antalet multiplikationer halveras, de fördröjda insamplen adderas parvis och 
därefter multipliceras de med vikterna. 
 
Eftersom signalen lågpassfiltreras1 och en fönsterfunktion av Hammingtyp används så kommer 
teorin för ett Hammingsfönster att behandlas.  
 
Hammingfönster dämpar progressivt signalens amplitudvärden då värdena på kanterna 
multipliceras med 0 och därmed ställs till noll, medan värdena i mitten multipliceras med 1 och 
behåller sina amplitudvärden. Detta innebär att låga frekvenser gynnas och att höga frekvenser 
                                                 
1 Lågpassfilter – låter signaler med frekvenser upp till någon frekvens passera medan frekvenser över denna frekvens  
spärras 
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begränsas. Dessutom har Hammingfönster en lägre och bredare huvudlob men mycket mindre 
rippel utanför lobben (se figur 6). 
 

 
Figur 6: Frekvenssvarets beloppsfunktion 

 
I figur 6 kan utläsas att vid brytfrekvensen 40 Hz blir dämpningen –6 dB och att alla frekvenser 
över 65 Hz dämpas mer än 50 dB. [4, 6, 7, 8, 9, 10]    
 

2.5 Den induktiva givaren 
 
Induktiva givare känner av metall. De skickar ut ett elektromagnetiskt växelfält och om ett 
metallföremål passerar omvandlas de virvelströmmar som uppstår till en signal. Det finns två 
typer av induktiva givare, skärmade och oskärmade. De skärmade kan monteras helt inmonterade 
i metall, medan sensorhuvudet på de oskärmade sticker ut. De senare har en längre räckvidd. 
Induktiv givare som används i detta examensarbete är av märket KEYENCE och modellen heter 
EX-305V (Bilaga 1).  
 
De viktiga egenskaper som induktiv givaren EX-305V har är:  

• att den arbetar med hög frekvens 
• hög upplösning och precision 
• god linjäritet 

 



   

  8   

Med god linjäritet menas att ingen uppmät punkt avviker mer än 2 % från ideallinjen, vilket 
innebär att mätpunkterna på den plottade kurvan överensstämmer med rät linje. Denna givare har 
linjäritetsavvikelse på ± 0,3 % av samplingsfrekvensen. Med hög upplösning kan vi göra mer 
exakta mätningar och denna givare har upplösningen 0,02 % av samplingsfrekvensen (se figur 7).  

 

 
Figur 7: Linjäritet av induktivgivaren 

 
Induktiv givaren EX-305V är oskärmad vilket innebär att sensorhuvudet sticker ut. (se figur 8)  
 

 
Figur 8: Induktivgivare EX-305V 

 
Sensorhuvudet är kopplat till en kontroller av modellen EX-V01 som har en display, startknapp 
och På/Av-knapp (se figur 9). 
 

 
Figur 9: Kontroller EX-V01 

 
Induktivgivare EX-305V skickar ut ett elektromagnetiskt växelfält och då den känner av 
stålbandets yta omvandlas de virvelströmmar som uppstår till en signal. Denna signal skickas till 
kontrollern som är kopplad till datorn. I datorn sitter ett insamlingskort som A/D-omvandlar 
insignalen. Arbetsområdet för givaren är 0-1 mm, alltså stålbandet som ska mätas får ligga max 1 
mm över givaren för att få en acceptabel mätning. Givaren kan sampla med en hastighet upp till 
40 000 Sa/s och den har en responstid på 0,075 ms. [11, 12]  
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3 Planhetsmätning av stålband med äldre utrustning 
 
Banden klipps från bredare till smalare band i en cirkelsax och provbitar hämtas efter klippningen 
för mätning av planhet. Planhetsmätning görs med datainsamlingsutrustning och ett program som 
utvärderar inläst data. Programmet är uppdelat i två delar: 
 

• BASIC-program (huvudprogram) 
 

Beräkning av mätvärden och utskrift av resultat sker i BASIC-programmet.  
 

• Assemblerprogram (huvudrutin) 
 
Inläsning av analog mätsignal och digitala logiksignaler, lågpassfiltrering och plottning på skärm 
sker i assemblerprogrammet.  
 
Gemensamma parametrar finns i include-fil (KAPPARA.INC).  
 

3.1 BASIC-programmet 
 

I BASIC-programmet sätts först initialvärdena upp: 
 
Mätvärdesinläsningsfrekvens: 400 Hz 
Beräknad mätvagnshastighet: 40 mm/s 
Största mätbara bandbredd: 260 mm 
 
Max antal inlästa värden per mätning blir 2 600  
 








 =⋅=⋅
2600

40

400260sin
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Signalinterface är PC-LabCard, PCL-812. 
Analog inkanal = AI0 
Digital in som anger ”över band” = DI0 
Digital in som anger ”startknapp” = DI1 
 
Variabler som används är skalfaktor för plottning, origo för skärmplott, expansion i X-led, 
digitala input bitläge, digital inkanal, pacer trigger och AD-gain. Triggerklockan startar och A/D-
omvandlaren sätts upp. I subrutinen SAMPLHAST kollas så att samplingsfrekvens är satt till ≤  20 
kHz, om det inte är satt till ≤  20 kHz så får man ett felmeddelande. Samplingsfrekvens måste 
vara ≤  20 kHz. Efter återhopp från subrutinen startar programmet.  
Skalkonstant för plottning hämtas. På skärmen läggs ut huvudmeny där man kan välja meatning, 
KALIBRERING eller slut.  
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3.1.1 Menyval ”meatning” 
 
Vid val av meatning så hoppar man till denna subrutin där mätning och beräkning av pilhöjd2 
sker. Mätprogrammet startar då startknappen aktiveras. Datainläsningen startar då “överband” 
blir aktiv och detta bevakas i assemblerprogrammet. Startvärde för adress- och segment 
värdearray ersätts. Filterkonstanten sätts till 0,50 (k < 1,00) och “antal” = 100*k. Uthopp sker till 
assemblerrutin för inläsning och plottning av mätvärden. Vid återhopp från assemblerrutin 
reduceras datamängden i arrayen. Reduceringen sker genom att plocka ut vart k:te värde och man 
tar bort det första och sista värdet i arrayen. Reducerade värden sparas i en ny array. 
Reduceringen sker för att man ska få en snabbare inläsning och plottning av mätvärden från 
arrayen. Kurvan av reducerade värden beräknas i subrutinen SIGNBEH. Där vinkelkoefficienten 
beräknas för kurvans bas, offsetvärdet sätts, kurvan vrids, maxamplituden behålls och 
multiplikationsfaktor för hysteres bestäms. Kurvans tangent motsvarar vinkelkoefficienten.  
Kurvans tangent: y = k*x + m 
Kurvan vrids där baslinjen har vinkelkoefficienten till horisontellt läge och nolljustering av 
mätvärdena sker relativt baslinjen. Multiplikationsfaktor används vid extremvärdes- och 
tangentberäkningar. Beroende på maxamplituden varierar värdet på Tippel. Vid återhopp från 
subrutinen beräknas pilhöjd. I subrutinen KurvPara utvärderas planhetskurvan. Efter att vridit 
kurvan mot baslinje (nollinje) så kontrolleras om kurvan har en enkelbåge (se figur 10 och figur 
11). 
 

 
Figur 10: Enkelbåge positiv 

 

 
Figur 11: Enkelbåge negativ 

 
Man söker igenom nollställen utom ändpunkterna och om man inte hittar några nollställen då får 
man enkelbåge. Om man hittar några nollställen då hoppar man till subrutinen Korsning där man 
kontrollerar om kurvan och nollinjen korsar varandra. I subrutinen jämförs värdet fem steg åt 
vänster respektive höger om nollställen med värdet på Nivå. Värdet på Nivå får man genom att 
multiplicera Tippelvärdet med ett givet Hysteresvärde. Tippelvärdet är det största värdet av de 
två korsade linjer. Om värdena runt nollställen är mindre än Nivåvärdet då har vi enkelbåge (se 
figur 10 och figur 11).  
                                                 
2 Pilhöjd - definieras som mått på planhet. 
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Om värdena runt nollställen är större än Nivå då har vi en kurva med flera bågar (se figur 12). 
Från subrutinen Korsning plockas ut tre korspunkter och sparas i en ny array. För varje hittat 
korspunkt flyttar man en ¼ bredd.  
 
 

 
Figur 12: Kurvan med flera bågar 

 
I detta läge finns det två möjligheter i subrutinen KurvPara beroende på utgången av kontrollen 
av enkelbåge. Om man får enkelbåge så fortsätter man till beräkningen av enkelbåge. Om man 
har flera bågar så hoppar man till beräkningen av flera bågar. 
 
Beräkningen av enkelbåge: 
När vi har enkelbåge plockas största värdet på kurvan ut och sparas. I subrutinen TangPlot plottas 
nya baslinjen och i subrutinen PLOTTKUR plottas den nya kurvan (se figur 13).  
Efter plottningen sker återhopp till meatning där beräkning av pilhöjd sker. Pilhöjden beräknas 
genom att hämta kalibreringskonstanten och multiplicera den med absolutbeloppets maxamplitud 
(dSlutMax). Om mätningen inte går ända ut till kanten så korrigeras pilhöjden i subrutinen 
PHKORR. Återhopp till meatning sker och pilhöjden skrivs ut. Efter entertryckning återgår man 
till huvudmenyn. 
 

 

 
Figur 13: Nya kurvan med enkelbåge 
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Beräkning av flera bågar: 
När vi har en kurva med flera bågar plockas det största värdet på kurvan ut och sparas. Avståndet 
mellan första korspunkten och sista mätpunkten beräknas till storbas (se figur 14). Storbasen blir 
större än 80 % av bredden då vi får första korspunkt i början eller i slutat av kurvan.  
 

 
Figur 14: Beräkning av storbas 

 
Uthopp sker till subrutinen Avstand för beräkning av avståndet mellan nollinjen och kurvan i 
delintervallen (NDEL). Bandbredden delas i delintervaller och i varje delintervall beräknas 
största positiva respektive negativa avstånd till nollinjen. Även absolut max- och minvärde 
beräknas (se figur 15). Efter återhoppet till KurvPara så hoppar man till subrutinen KOEFF. 
Vinkeln för tangenter mellan extrempunkterna söks. Bivillkoren är att tangeringspunkterna inte 
får ligga i intilliggande intervall. Från max- respektive minvärdet dras tangenten till varje 
delintervalls max- respektive minvärde. De blåa linjerna i figur 15 motsvarar de tangenterna som 
är dragna mellan maxvärdena och de röda linjerna i figur 15 motsvarar de tangenterna som är 
dragna mellan minvärdena. Observera att tangenterna inte har dragits till intilliggande intervall 
från max- respektive minvärde.  
  

 

 
Figur 15: Beräkning av avstånd 

 
Vinkeln för tangenten i varje delintervall beräknas och vinkeln sparas i max- respektive minarray.  
Sedan plockas absolutbeloppets minsta värden ut från max- respektive minarrayerna. Minsta 
värdet av de två sätts som vinkelkoefficienten, dess position till tangentens läge och dess 
delintervall till tangentpunkten. Nytt offsetvärde beräknas och i subrutinen TangPlot plottas den 
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första tangenten. Vid återhopp beräknas absolutbeloppets maxvärde (dSlutMax) och avståndet 
mellan tangenterna (Tavst). Andra tangenten plottas i TangPlot.  
 
Efter plottning av tangenterna plottas nya kurvan i subrutinen PLOTTKUR (se figur 16). 
 

 
Figur 16: Nya kurvan med flera bågar 

 
Efter plottningen sker återhopp till meatning där beräkning av pilhöjd sker. Pilhöjden beräknas 
genom att hämta kalibreringskonstanten och multiplicera den med absolutbeloppets maxvärde 
(dSlutMax). Om mätningen inte går ända ut till kanten så korrigeras pilhöjden i subrutinen 
PHKORR. Återhopp till meatning och pilhöjden skrivs ut. Efter en entertryckning återgår man 
till huvudmenyn.  
 
Pilhöjd = ADCAL * dSlutMax 
 
ADCAL är kalibreringskonstant. 
 

3.1.2 Menyval ”KALIBRERING” 
 
I subrutinen MENYHEAD visas huvudmenyn och planhetsmätare i mätplatsen 839 skrivs ut. Vid 
återhoppet anropas subrutinen PASSORD där man får mata in lösenord. Efter entertryckning 
kontrolleras lösenorden i subrutinen TEXTIN. Om lösenorden är giltig så får man fortsätta i 
subrutinen annars avslutas subrutinen. Vid återhoppet till subrutinen KALINMENY läggs meny 
för val av funktioner. Funktioner som kan väljas är: ADKALIBRERING (1), BREDDKALIBR. 
(2), LINEARISERING (3), TESTMÄTNING (4) och AVBRYT (5). Därefter hoppar man till den 
funktion man valt. 
 
(1) ADKALIBRERING: 
 
I ADKALIBRERING bestämmer man kalibreringskonstanten. I subrutinen KALIBTXT visas en 
text på skärmen där det står att man ska placera kalibreringsbiten i läge 1 över givaren och trycka 
på enter. Vid en entertryckning sker återhopp till ADKALIBR. I subrutinen DOAD läser man in 
ett analogt värde från vald kanal på kortet och omvandlar den till ett digitalt värde. Från DOAD 
hämtas 100 värden från den först valda mätpunkten och de summeras. Från summan av 100 
värden beräknas medelvärdet. I subrutinen KALIBTXT sätts en text ut på skärmen där det står att 
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man ska placera kalibreringsbiten i läge 2 över givaren och trycka på enter. Vid en entertryckning 
sker återhopp till ADKALIBR. Sedan hämtas från DOAD 100 värden från den andra valda 
mätpunkten och de summeras och från den summan medelvärdet beräknas. Initialvärdet kan läsas 
av på kalibreringsbiten och matas nu in. Initialvärden varierar för olika kalibreringsbitar. För att 
få fram kalibreringskonstanten beräknas skillnaden mellan mätpunkterna divideras med 
initialvärdet.  
 

kalibreringskontant 
deinitialvär

mätpunkt2) - kt1abs(mätpun=    

 
Kalibreringskontanten sparas och subrutinen avslutas. Återhopp sker till KALIBMENY. 
 
(2) BREDDKALIBRERING: 
 
I BREDDKALIBRERING bestämmer man kalibreringsvärdena för bredd och oprovad bredd3.I 
subrutinen KALIBTXT sätts texten ut på skärmen där det står att man ska placera 1:a breddbiten i 
mätläge och trycka på enter. Efter en entertryckningen så väntar man på startknappen. I 
subrutinen DEBOUNCE kontrolleras startkommandona. När startknappen trycks hoppar man till 
huvudrutinen plcadplo (assemblerprogram), därifrån hämtas antal samplingar för 1:a breddbiten. 
Från subrutinen MENYHEAD och MENYSCRN skrivs nominella kalibreringsmått ut. Sedan 
hoppar man till subrutinen KALIBTXT där en text skrivs ut på skärmen där det står att man ska 
placera 2:a breddbiten i mätläge och trycka på enter. Efter entertryckningen så väntar man på 
startknappen. I subrutinen DEBOUNCE kontrolleras startkommandon. När startknappen trycks 
hoppar man till huvudrutinen plcadplo (assemblerprogram), därifrån hämtas antal samplingar för 
2:a breddbiten. Från subrutinen MENYHEAD och MENYSCRN skrivs nominella kalibreringsmått 
ut. Breddkalibreringsvärden och oprovad bredd beräknas i subrutinen BRKALIBR. 
Kalibreringsvärdena skrivs ut och sparas. Uthopp sker till subrutinen paus där man väntar på en 
tangenttryckning för att fortsätta. Återhopp sker till KALIBMENY.     
 
(3) LINEARISERING: 
 
I subrutinen LINEARIS läggs ett offsetvärde för varje mätpunkt upp. Förutsättningen är att 
lineariseringskörningen sker mot en absolut rak referens av rätt materialsort. Mätvärdena från 
lineariseringsbiten läses in i en array. I subrutinen SIGNBEH beräknas vinkelkoefficienten för 
kurvans bas, kurvan vrids och multiplikationsfaktorn bestäms. Efter återhoppet till LINEARIS 
sätts offsetvärden in i en ny array. Subrutinen avslutas och återhopp sker till KALINMENY. 
 
(4) TESTMÄTNING: 
 
I subrutinen DOAD läses in två analoga värden in vilka omvandlas till digitala värden som 
hämtas till subrutinen TESTMAT. I subrutinen beräknas skillnaden mellan de två digitala värden 
och skillnaden skrivs ut i mm. Efter utskriften hoppar man till subrutinen paus där man väntar på 
en tangenttryckning för att fortsätta. Efter tangenttryckningen avslutas subrutinen TESTMAT och 
återhopp sker till KALINMENY. 
 
                                                 
3 Oprovad bredd = mått på bredd som kommer utanför mätområde 
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(5) AVBRYT 
 
KALIBMENY avslutas. Återhopp sker till huvudmeny.  

3.1.3 Menyval ”slut” 
 
Huvudprogrammet avslutas om man väljer slut. 
 

3.2 Assemblerprogram 
 
Denna huvudrutin i assemblerkod anropas från BASIC-programmet. Från BASIC-programmet 
hämtas parametrar via stacken och dessa parametrar är segment- och adress värdearray, antal och 
filterkonstanten. Vid återhopp till BASIC-programmet innehåller variabeln “antal” vilket är 
antalet mätvärden.  
Initialvärdena för digitalut, utgångsläge i x-position plottning och avstånd mellan plottpunkterna 
sätts upp. Parametrar från BASIC-programmet hämtas och sparas i rutinen. När hämtningen av 
parametrarna är klar hämtas videomode och sparas. I mätläge får man placera markören i 0,0 läge 
och vänta på givaren i mätläge. I subrutinen wtformat kontrolleras om givaren är i mätläge och en 
flagga sätts upp. Efter return från subrutinen sätts ett grafiskt videomode upp och ett meddelande 
skickas och skrivs till skärmen. Mätvärden hämtas från subrutinen ADINV. I subrutinen ADINV 
läses först höga AD-byte in och skiftas upp i registret sedan läses låga AD-byte in. Tecknen 
ordnas och värdet sparas och sedan skickas värdet ut på en digital kanal. Det hämtade värdet sätts 
initialt som startvärde för filtreringen. Antal värden nollställs och mätningen börjar i matloop. 
Filtreringen sker med andra ordningens lågpassfilter: 
 
 
 
 
 
 
X är det inlästa momentana värdet, Z(n) är det filtrerade värdet och k är filterkonstanen (k<1,00).  
 

matloop: 
Ett nytt mätvärde hämtas från subrutinen ADINV. I subrutinen ADINV läses höga AD-byte in och 
skiftas upp i registret sedan läses låga AD-byte in. Tecknen ordnas och värdet sparas. Det 
hämtade värdet filtreras och sparas i en array och en adresspekare uppdateras. Det sparade 
mätvärde hämtas och plottas i subrutinen plotta. Efter return från subrutinen kontrolleras om hela 
mätförloppet är slut. I subrutinen wtformat sätts en flagga upp. 
 
Om flaggan inte är lika med 0 hoppar man tillbaka till matloop och fortsätter mätförloppet.  
 
Om flaggan är lika med 0 då är mätförloppet slut och videomoden återställs. Utbyten återställs 
och ett återhopp till BASIC-programmet sker med ett antal medelvärden lagrade i en array.    
 

Y(n) = k*Y(n-1) + (1-k)*X 
 

Z(n) = k*Z(n-1) + (1-k)*Y(n) 
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4 Planhetsmätning av stålband med nya programmet 
 
I figur 17 nedan visas arbetsplatsen för planhetsmätning av stålband. Insamlingskortet sitter i en 
dator som är kopplad till kontrollern. Induktivgivaren sitter på mätvagnen under bänkskivan och 
induktivgivaren är också kopplad till kontrollern. Startknappen för mätning sitter på kontrollern. 
När startknappen aktiveras startar mätningen och under mätningen uppstår spänningsspikar då 
induktivgivaren träffar bandkanten. Man vill ha impulssvaret noll i början och i slutet av 
insamlingen. Spänningsspikar plockas bort genom att filtrera mätvärdena som samlas in under 
mätningen och impulssvarets intervall begränsas med ett filter. Det nya programmet för 
datainsamling, utvärdering och beräkning av mätdata är skriven i LabVIEW. 
 

 
Figur 17: Arbetsplatsen för planhetsmätning 

 
Arbetsplatsen för planhetsmätning innehåller en mätbänk, en mätvagn med induktivgivare, 
kontroller och dator med skärm. 
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4.1 Planhetsmätaren 
 
Planhetsmätaren bygger på induktiv avståndsmätning. Från datainsamlingskortet kommer 
signaler som ska kopplas till kontrollern. +5 V från kortet kopplas till pin19 på kontrollern. 
Digital input (DIO0) från kortet alltså ”Start” kopplas till pin2 på kontrollern och digital input 
(DIO1) alltså ”överband” kopplas till pin1 på kontrollern. Digital jord från kortet kopplas till 
pin17 eller pin18 på kontrollern (se figur 18). 
 

 
Figur 18: Beskrivning av start/överband 

 
Bandbiten som ska mätas läggs över planhetsmätaren (se figur 19) och mätningen börjar då 
startknappen trycks in. Mätvagnen gör en fram- och återgående rörelse. Induktivgivaren känner 
av vart bandbiten börjar och bara under framrörelsen samlas mätdata in, när bandkanten passeras 
vänder mätvagnen automatiskt. Maximal pilhöjd som kan uppmätas med bibehållen noggrannhet 
är 1 mm. 
 

 
Figur 19: Planhetsmätare 
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4.2 LabVIEW programmet 
 
LabVIEW programmet väntar på kommandot start och överband. En virtuell kanal som skalar om 
volt till millimeter används. Pilhöjden skrivs alltid ut i mm. Den virtuella kanalen finns som 
färdig funktion i LabVIEW där man får konstruera skalan från volt till millimeter själv. Den 
virtuella skalan konfigureras genom att sätta spänningen på den virtuella kanalen och värdet på 
den linjära koefficienten till y = m*x + b. Spänningen sätts från 1,72 V till -0,28 V och linjära 
koefficienter m = -1 och b = 0,72. Det innebär att -1 mm motsvarar 1,72 V och att 1 mm 
motsvarar -0,28 V.    
 
Programmet är konstruerat av ett huvudprogram med tre subrutiner (se figur 20).  
Huvudprogram: 

• Main (plottade och beräknade pilhöjden markeras i kurvan och skrivs ut). 
o Subrutiner: 

� Indata (A/D-omvandling av signalen). 
� Utvärdering (filtrering och justering av insamlade värden, val av 

dataintervallet för beräkning). 
� Beräkning (vald data plottas, pilhöjden beräknas och markeras). 
�  

 

 
Figur 20: Blockschema över programkoden 

 
LabVIEW:s filer kallas för Virtual Instruments (VI) och SubVI är en subrutin i LabVIEW.  
 

4.2.1 Main 
 
I huvudprogrammet Main finns en while loop med tre programsekvenser Indata, Utvärdering och 
Beräkning. 
 
SubVI:s AI konfig konfigureras genom att välja den virtuella kanalen och sätta storleken på 
bufferten. AI konfig sätts innan första sekvens i while loopen. Den virtuella kanalen som har 
konstruerats sätts till analog kanal #0 (ACH0) och bufferten sätts till 4 000 och dessa värden är 
statiska. I första sekvensen görs en while loop och i while loopen konfigureras subVI:s DIG 
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LINE, där ”Start” sätts till den digitala inkanalen DIO0 och line sätts till 0. I while loopen väntar 
man på kommandona start, omberäkning eller avbryt.  
 
När startknappen trycks går man till nästa sekvens där indikatorerna nollställs. I efterkommande 
sekvens finns en case struktur och i case strukturen finns en ny sekvens. I denna sekvens väntar 
man på ”ÖverBand”. ”ÖverBand” sätts till digitala inkanalen DIO0 och line sätts till 1. När 
”ÖverBand” går hög börjar insamlingen. I case strukturen finns tre subVI:s som samlar, 
utvärderar och beräknar insamlad data.  
 
Pilhöjden markeras i kurvan och skrivs ut på skärmen, där även indikatorn lyser grönt för 
godkänd mätning. Fel mätning kan förekomma om det uppstått fel vid konfigurationen av A1 
konfig eller indata. Då fel uppstår lyser indikatorn röd och ett felmeddelande dyker upp i ett pop-
up fönster. Efter varje avslutat kommando sätts AI konfig upp och i while loopens första sekvens 
väntar man på nästa kommando.  
 
En omberäkning kan göras tidigast efter att man kört minst en mätning. Såvida omberäkningen 
väljs så dyker senaste kurvan upp i ett pop-up fönster där kurvan är plottad med senast insamlad 
data. I kurvan får man markera med markörerna så att de innesluter det område där planhet skall 
beräknas. Från inneslutande området hämtas data och beräknas. Efter beräkningen så kan man 
spara bandprofilen och ett pop-up fönster dyker upp där man får skriva filnamnet och katalogen 
där data skall sparas. Kurvan plottas med beräknad data och pilhöjden hämtas som peak-to-peak 
värdet från kurvan. Pilhöjden markeras i kurvan och skrivs ut på skärmen, där även indikatorn 
lyser grönt för godkänd mätning. Efter varje avslutad kommando sätts AI konfig upp och i while 
loopen i första sekvensen väntar man på nästa kommando. 
 
Om avbrytknappen trycks avbryts mätningen och indikatorn lyser röd. Efter varje avslutad 
kommando sätts AI konfig upp och i while loopen i första sekvensen väntar man på nästa 
kommando. 
 
Konstruktionen över Main finns i bilaga 2. 
 

4.2.2 Indata 
 
I subVI:s Indata konfigureras subVI:s AI start innan en while loop startas. Samplingsfrekvens 
och värdet på ”number of scans to acquire” konfigureras i AI start. Samplingsfekvensen sätts till 
400 Sa/s och värdet 0 på ”number of scans to acquire”. ”Number of scans to acquire” = 0 innebär 
att bufferten fylls på hela tiden med insamlad data, men insamlad data måste hinna läsas ur 
bufferten. Om insamlad data skrivs över innan den har hunnit hämtats från bufferten får man ett 
felmeddelande, indikatorn lyser röd och insamlingen avbryts. Det kan åtgärdas genom att öka 
bufferten, läsa flera värden åt gången eller ändra samplingsfrekvensen. Bufferten kan även läsas 
för fort vilket innebär att den inte hinner fyllas ut och att samma värde hämtas flera gånger. I 
while loopen konfigureras AI read där antal insamplingar som ska hämtas åt gången från 
bufferten sätts till 10. Antal inläst data och antal återstående data läses ut från AI read. AI read 
läser in insamlad data från bufferten och lägger den i en array. Insamlad data läggs i arrayen tills 
bufferten blir tömd. Insamlingen avlutas då ”ÖverBand” går låg. Utanför while loopen sparas 
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arrayen med insamlad data och insamlingen kontrolleras. Ett felmeddelande dyker upp i ett pop-
up fönster och dessutom lyser indikatorn röd på skärmen om något av följande fel uppstått: fel 
vald digital kanal, för stor/liten buffert, för hög/låg samplingsfrekvens eller fel digital line. 
 
Konstruktionen över Indata finns i bilaga 3. 
 

4.2.3 Utvärdering 
 
SubVI:s Utvärdering är uppbyggd med tre subVI:s som sköter filtreringen, bestämning av 
vinkelkoefficienten och justering av data. SubVI:s filtrering görs med ett Window FIR-filter och 
subVI:s Window FIR-filter konfigureras med följande data:  
 
Samplingsfrekvens: 400 Hz 
Bryfrekvens: 40 Hz 
Fönster: Hamming 
Filtertyp: Lågpass 
Koefficienter: M = 27 
 
Ovanstående val i Window FIR-fönster kan läsas om i avsnittet 2 Teori.  
 
Den insamlade datan filtreras med Window FIR-filter och filtrerad data sparas i en array. Arrayen 
hämtas till subVI:s Vinkelkoeff. Filtrerad data hämtas till en while loop där den plottas. Ett pop-
up fönster dyker upp med plottad kurva där man får markera med markörerna X1 och X2 så att 
de innesluter det område där planhet skall beräknas. I sekvensen efter while loopen hämtas data 
från det inneslutande området. Absolutbeloppets skillnad mellan X1 och X2 görs i en formel 
(formula) som anger antal data som ska hämtas. Från minsta värdet av X1 och X2 börjar 
hämtningen av data till arrayen och hämtningen avslutas när man hämtat rätt antal data. Från 
arrayen hämtas och sätts första värdet som offsetvärde då vinkelkoefficienten beräknas.  
 

arrayen.från  hämtas  värdena,
1

detdet
.

−
−=

värdeantal

värförstavärsistanäst
fvinkelkoef   

I subVI:s Justering justeras den hämtade datan. Justeringen görs i en for loop där man loopar 
igenom all data från arrayen och den justerad datan sparas i en ny array. 
 

offsetifvinkelkoefvärdefiltreratvärdejusterat −∗−= ).(  
 
Konstruktionen över Utvärdering finns i bilaga 4 och 6-9. 
 

4.2.4 Beräkning 
 
I subVI:s Beräkning beräknas och plottas justerad data. Arrayen med justerad data hämtas till en 
färdig LabVIEW funktion som heter Amplitude and Level Measurements där man konfigurerar 
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den funktion man vill göra. Peak-to-peak4 väljs för att pilhöjd definieras som avstånd mellan 
max- och minvärdet. Justerad data plottas och markörerna markerar max- och minvärde på 
kurvan. Peak-to-peak värdet hämtas och sparas som pilhöjd, även den plottade kurvan med 
markörerna sparas.  
 
Konstruktion över Beräkning finns i bilaga 5. 
                                                 
4 Peak-to-peak – avståndet mellan max- och minvärde 
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5 Testkörning 
 
Programmet testades på en kalibrerad bandbit som var uppmät med ”PLANHETSMÄTNING 
839:2”. Pilhöjden med detta program uppmätes till 0,07± 0,01 mm. Pilhöjden med 
”PLANHETSMÄTNING 839” på samma kalibreringsbit uppmäts till 0,06 + 0,01 och 0,006 -0,00 
mm. Den beräknade och plottade kurvan med nya programmet kan ses i figur 21. Ca 40 
mätningar gjordes med det äldre programmet och nya programmet. Dessa 40 mätvärden 
resulterade att man fick ut pilhöjden med det nya programmet inom rimlig intervall vilket 
betraktas som en fungerande program.      
 

 
Figur 21: Utskrift av pilhöjd 
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6 Resultat 
 
Resultatvärden av de 20 plockade mätningar från de ca 40 gjorda mätningarna. I tabell 1 nedan 
kan man se värdena på pilhöjden.   
 
 
Tabell 1: Pilhöjdens mätvärde 

Mätning Pilhöjd äldre program (mm) Pilhöjd nya program (mm) 
1 0,06 0,07 
2 0,08 0,06 
3 0,08 0,06 
4 0,06 0,07 
5 0,06 0,07 
6 0,07 0,07 
7 0,06 0,06 
8 0,08 0,06 
9 0,08 0,07 
10 0,06 0,06 
11 0,07 0,06 
12 0,08 0,07 
13 0,08 0,06 
14 0,08 0,07 
15 0,06 0,07 
16 0,06 0,06 
17 0,08 0,07 
18 0,08 0,06 
19 0,08 0,06 
20 0,07 0,07 

 
 
I tabellen ovan kan avläsas värdena på mätning av pilhöjden med bägge program. Den bandbit 
som mätningarna kördes på har kalibrerats på kalibreringscentrumet där pilhöjdens 
toleransområde bestämdes till 0,06 +/- 0,02 mm. Pilhöjden med äldre programmet beräknades till 
0,07+/- 0,01 mm medan pilhöjden med nya programmet beräknades till 0,06 + 0,01 mm.   
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7 Diskussion 
 
Pilhöjden med det nya programmet räknades ut till 0,06 + 0,01 och 0,06 – 0,00 mm, vilket visade 
sig stämma bra med intervall det som pilhöjden ligger på i det gamla programmet. Pilhöjden med 
det nya programmet kan skilja från varandra beroende på givarens start och vart man sätter 
markörerna. Mellan markörerna hämtas data som ska beräknas (se figur 22). Med markörerna 
markerar man bort ”spänningsspikar” som uppkommer vid början av insamlingen och vid slutet 
av insamlingen. Detta kan utvecklas vidare genom att automatisk ta bort spänningsspikar. Den 
induktiva givaren är känslig och det kunde konstateras att litet kontakt/rörelse på/mot bänken 
gjorde att givaren gav utslag. Den gav ut ”spänningsspikar” på kurvan vilket man tydligt kan se 
på den plottade kurvan.  
 

 
Figur 22: Val av intervallet för beräkning 

 
Golvet där mätbänken står på är inte rak och dessutom står bänken i närheten av produktionen där 
det finns stora maskiner som skakar. Dessa orsakar att induktivgivaren ibland ger ut 
”spänningsspikar” vid mätningarna. Det händer också ibland att givaren reagerar med någon 
tidsfördröjning efter att man tryckt på startknappen vilket gör att vissa gånger får man mindre 
antal insamlade data på samma mätbit. Detta visade sig inte spela någon större roll på självaste 
beräkning av pilhöjden, då denna skiljde från varandra på den 4:e/5:e decimaltecknen på samma 
bit. Detta gjorde att jag begränsade pilhöjden till tre decimaltecken. Tidsfördröjningen på 
induktivgivaren beror på att insamlingen började förre än vad induktivgivaren börjat röra på sig.        
Val av inställningarna på FIR-filtret testades fram och till följd av att det begränsar höga 
frekvenser så valdes ett lågpassfilter. En lagom stor frekvens valdes till 400 Hz och 
brytfrekvensen vid 40 Hz. Dessa värden visade sig vara tillräckliga för att man skulle få en bra 
filtrering av signalerna.  
Antal koefficienter valdes till 27 st och det skulle gå att välja mer eller mindre, men 27 
koefficienter visade sig vara lagom.  
Hammingfönster valdes på grund av den har bra dämpning av sidoloberna. Resultatet av FIR-
filter med Hammingfönster gav prov på att valet är rätt och resulterade i bra värden på pilhöjden.     
Resultatet av pilhöjden med mitt program och det äldre programmet visade sig stämma bra 
överens och ligger inom den kalibrerade toleransområdet. 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1: Datablad för induktiv givaren EX-305V 
Bilaga 2: Kopplingsschema för Main 
Bilaga 3: Kopplingsschema för Indata 
Bilaga 4: Kopplingsschema för Utvärdering 
Bilaga 5: Kopplingsschema för Beräkning 
Bilaga 6: Kopplingsschema Filtrering 
Bilaga 7: Kopplingsschema FIR-filter 
Bilaga 8: Kopplingsschema Justering 
Bilaga 9: Kopplingsschema Vinkelkoeff 
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