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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete gjordes för HTC Sweden AB i Söderköping. Företaget utvecklar och 
producerar slipmaskiner och städsystem för golv. Uppgiften var att genom en 
marknadsundersökning av tillgänglig mätutrustning hitta och ta fram ett fungerande system 
för temperaturmätning, strömförbrukning, varvtal, verktygsslitage samt luftfuktighet för 
HTC:s slipmaskiner. 
Inköp gjordes av givare, datalogger samt datainsamlingskort. Och budgeten på 20 000 Kr 
hölls. Programvaran som valdes var LabVIEW demoversion och EasyView.  
Ett program gjordes i LabVIEW för övervakning och loggning av data från respektive givare.  
En lyckad provslipning med systemet integrerat utfördes.  



 

ABSTRACT 
 

This thesis work was made for HTC Sweden AB in Söderköping. The company develops and 
produces floor grinding systems. The task was to find suitable equipment for surveillance and 
to log data from the grinders. The interesting areas to measure were: temperature, current, 
revolutions per minute, wear on the tools and air moisture.  
The equipment was purchased and it consisted of sensors, data loggers and a data acquisition 
card. The project had a budget of 20 000 SEK. Software used was the demo version of 
LabVIEW and a full version of EasyView. To be able to log and survey data from the sensors 
a program was created in LabVIEW and a successful test run was made.   
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ORDFÖRKLARINGAR 
 
 
3-fas - Kraftfull växelspänningsmatning för industrier, bestående av tre 

spänningsfaser. 
A  - Ampere. Måttet på strömstyrka. 
A/D-omvandling - Analog till Digital omvandling. 
AC  - Alternate Current. Växelström. 
Amplitud - Skillnaden mellan högsta och lägsta punkten i en periodisk 

svängning, genom två. 
Curve Fitting - LabVIEW funktion som räknar fram en medelkurva ur en 

förhållandevis brusig signal. 
D/A-omvandling - Digital till Analog omvandling.  
DAQ  - Data Acquisition. Här: Datainsamling 
DC  - Direct Current. Likström. 
Express-vi - En sammansatt funktion i LabVIEW som består av flera mindre 

avancerade block med en enkel konfiguration. 
Frekvensomriktare - För drift av elmotorer där varvtal kan regleras. 
Hz  - Hertz. Antalet svängningar per sekund. 
Intervallhalvering - Algoritm för att snabbt A/D-omvandla en signal med hjälp av en 

D/A 
IR - InfraRöd. Ljus som för människan är osynligt, men genereras av 

allt som har temperatur över den absoluta nollpunkten. 
Komparator  - Jämförare. 
LabVIEW - Avancerad programvara för övervakning, loggning och styrning 

av yttre enheter. 
NI  - National Instruments. Tillverkare av DAQ-kort samt LabVIEW. 
PC  - Personal Computer. Dator. 
PTC/NTC-termistor - Positive/Negative Temperature Coefficient termistor. 
RMS - Root Mean Square. Rot-medel-kvadrat. Värdet av en 

växelspänning som genererar motsvarande värme i ett motstånd 
som en likspänning. 

RX  - HTC:s förkortning för maskin med fyra verktyg.  
Sa/s  - Sampels per sekund. 
Sampla - Ta stickprov av en analog signal och omvandla till digital 

motsvarighet. 
Sample Compression - Funktion i LabVIEW som minskar antalet sampel. 
Trigga  - Här: Inte ge utsignal innan ett visst värde på insignalen uppnås.  
Ultraljud - Ljud som ej går att höra, ligger på en frekvens på 20 kHz och 

uppåt. 
USB - Universal Serial Bus. Interface mot dator för att ansluta externa 

enheter. 
V  - Här: Volt. Mått på spänningen. 
Verktyg  - Här: Slipklossar som monteras på maskinen. 
W  - Här: Watt. Mått på effekten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
HTC Sweden AB utvecklar och producerar slipsystem och städsystem för golv. 
Företaget har en mängd slipmaskiner för olika golvtyper, från en liten enfasmaskin 
som dras för hand till en åkbar dieselversion. Det finns ett behov av att undersöka 
en mängd olika data under drift hos dessa maskiner för att kunna utveckla och 
förbättra slipförmågan.  

 

1.2 Syfte 
HTC vill granska om det finns något samband mellan temperatur, slitage, 
luftfuktighet och varvtal på sliphuvudet. Detta för att kunna ta ett korrekt beslut 
om vilket verktyg som skall användas för bästa resultat. Idag finns ingen 
vetenskaplig grund för vilket verktyg som skall användas vid skiftande omgivande 
klimat. Dessa beslut fattas idag med hjälp av mångårig erfarenhet.  
 
Det system som HTC önskade var ett system byggt av färdiga delar, alltså 
minimalt med egenkonstruerad utrustning samt hålla kostnaden så låg som möjligt. 
En budget på 20 000 kr utlovades. 

 
Målet med denna rapport är att utvärdera olika mätdatasystem för insamling av 
data från HTC Sweden AB:s slipmaskiner, samt att ge läsaren en förståelse om hur 
datainsamlingskort, dataloggers och givare fungerar. Rapporten kommer även att 
redovisa problematiken kring de olika mätområdena som uppstod under projektets 
gång, samt en utvärdering av det färdiga mätdatasystemet.  
 

1.3 Metod och källor 
Metoden blir att lära sig så mycket som möjligt om slipmaskinerna samt vilka 
mätdatasystem som kan tänkas passa ändamålet. Källorna kommer främst från 
kompetens på HTC samt personliga erfarenheter hos dem som jobbar med 
maskinerna. 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet skulle ge förslag till en lämplig metod samt utvärdera möjliga 
metoder att undersöka data hos slipmaskinerna. Det här är alltså en möjlig lösning 
av problemet inom kostnadsramen.  
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2. Golvslipmaskinen 
Mätdatasystemet kommer inte att vara knutet till en speciell maskin inom HTC:s 
modellprogram utan ska kunna placeras på godtycklig maskin. Den slipmaskin som 
rapporten behandlar är modellen HTC 950 RX, vilken är den största serietillverkade 
slipmaskinen i HTC:s modellprogram. Modellen består av en 3-fas motor på 15 kW 
som vilar på ett sliphuvud med fyra roterande verktyg. Den totala vikten på 600 kg 
fördelas därför över verktygen samt de två hjulen. Möjlighet finns även att fördela om 
vikten för att justera sliptrycket med hjälp av ett integrerat viktsystem.  
Förflyttning av maskinen sköts av två motorer anslutna till respektive hjul, motordrift 
behövs på grund av maskinens vikt samt att en jämn hastighet kan hållas vilket ger ett 
bättre slipresultat. 950 RX är även utrustad med radiostyrning för ökad ergonomi. De 
fyra verktygen är monterade på en trumma och är remdrivna av rotationen hos 
trumman. Motorn driver alltså en rem för trummans rotation och trumman driver 
remmen för verktygens rotation (Figur 1). 
 

 
Figur 1 - Trumman för remdrift 

 
Till maskinen finns även ett antal olika verktyg för olika slipytor. Verktygen finns i 
olika utföranden som exempelvis plast- eller metallbundna diamantverktyg, som är 
uppdelade efter olika hårdhet för att passa ändamålet. Verktygen väljs idag inte på 
någon vetenskaplig grund, därför skall systemet hjälpa att ta fram data för val av 
korrekt verktyg.  
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Figur 2 - HTC 950 RX Källa: HTC Sweden AB 

 

3. Mätdatasystem för ändamålet 
Målet var att hitta ett system för att logga och övervaka data från maskinen och 
presentera detta på en PC. Efter en översikt på marknaden visade det sig att den bästa 
metoden för ändamålet var att använda sig av ett datainsamlingskort med tillhörande 
givare, om önskemålet var ett komplett system med en gemensam programvara för 
presentation av data. Att använda sig av endast ett system för loggning av data visade 
sig inte vara möjligt, därför införskaffades även dataloggers som komplement. Den 
bärbara PC som användes placerades på slipmaskinen tillsammans med 
datorinsamlingskort och givare för att samla data under drift. Efter överläggning med 
HTC valdes följande mätområden. 
 

Intressanta mätområden: 
 

• Temperatur på verktyget.  
• Omgivande luftfuktighet.  
• Strömförbrukning på slipmaskinen.  
• Slitage på verktyget.  
• Varvtal på sliphuvud samt verktyg.  
• Temperatur på utsugsluft, i elektronikboxen, yttertemperatur samt 

lagertemperaturer.  
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Figur 3 - Överblick av mätdatasystemet monterad på 950 RX 

 

3.1 Mätområden 

3.1.1 Verktygstemperatur 
Verktygen är det mest intressanta området att mäta temperatur på men visade sig 
även vara det mest komplicerade, då verktygen kan rotera med en hastighet på 
1400 varv/min samt uppnå en temperatur på 250°C sätter det sina begränsningar. 
Temperaturen ska undersökas under drift då detta inte gjorts förut på maskinerna 
och samband mellan slipresultat och temperatur skall utredas. 
Dessa svåra förhållanden medförde att ursprungsidén som gick ut på att placera en 
datalogger för temperaturmätning under maskinen fick ge vika. Detta på grund av 
att dataloggers endast klarar en maxtemperatur på 70-90°C. Elektroniken i 
dataloggern klarar temperaturen, dock klarar batterier endast max 90°C. 
Istället valdes en IR-givare som monteras utanför skyddskåpan och riktas mot de 
förbipasserande verktygen. På så sätt kan temperaturen uppmätas trots de svåra 
förhållandena under maskinen.  

 

3.1.2 Luftfuktighet 
Fukt i luften kan absorberas av slipmaterialet om fukthalten är för hög, detta kan 
medföra att underlagets egenskaper förändras.  
HTC Sweden AB önskade därför information om luftfuktigheten i omgivningen 
och vill utreda om denna påverkar slipresultatet och kan hjälpa till i valet av 
verktyg. För ändamålet valdes en kapacitiv fuktsensor. 

 

3.1.3 Strömförbrukning 
Det finns intresse att mäta aktuell strömförbrukning på maskinen. Ur denna kan 
även effektförbrukning övervakas. Strömförbrukningen kan naturligtvis variera 
beroende på motoreffekt och slipmotstånd.  
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Då motorn som driver maskinen är en kraftfull modell på 15 kW och kan dra en 
ström på 32 A valdes en kontaktfri metod att mäta strömmen med hjälp av en 
transformator. 

 

3.1.4 Verktygsslitage  
Verktygen slits under drift och maskinen måste tippas för att reda ut om verktygen 
måste bytas. Ett hjälpmedel för operatören skulle därför vara information om 
nuvarande slitage. Sättet att lösa detta blir därför genom att mäta höjden på 
verktyget. Då större delen av maskinen vilar på verktygen blir metoden att mäta 
avståndet till marken eftersom maskinen sjunker under drift.  

 

3.1.5 Varvtal 
Det faktiska varvtalet skall övervakas då operatören inte exakt vet vilket varvtal 
som råder, då hastigheten endast justeras med hjälp av ett vridreglage som 
graderats från 0-10. Detta medför alltså att hastigheten som ställs in av operatören 
kan variera beroende på omständigheterna, exempelvis ökat slipmotstånd.  
I ett tidigt stadium av projektet planerades att använda sig av frekvensriktarna för 
att bestämma rotationshastigheten. Dessa har en avgörande roll i att bestämma 
motorns varvtal och skulle ha lämpat sig bra för ändamålet. När frekvensriktaren 
undersöktes framgick att denna inte lämpade sig för att undersöka 
rotationshastigheten. Det visade sig att frekvensriktaren var konstruerad så att det 
inte gick att få fram en lämplig varvtalssignal från dessa. 

3.1.6 Övrig temperatur 
Temperaturen i elektronikboxen (figur 4), yttertemperatur, utsugsluft samt 
lagertemperaturer i trumman som driver verktygen skall uppmätas. 
Elektronikboxen samt utsugsluftens temperaturen skall loggas i övervakningssyfte, 
yttertemperaturen skall loggas då samband mellan temperatur och slipresultat ska 
undersökas.   
Lagertemperaturer övervakas för att undersöka skicket hos lagret. Ett varmt lager 
indikerar att det är slitet och ett eventuellt byte är aktuellt.  
 

 
Figur 4 – Elektronikboxen 
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4. Givare och programvara 

4.1 Hårdvara 

4.1.1 DAQ - Data Acquisition 
Ett DAQ-kort, även kallat datainsamlingskort är en enhet avsedd att anslutas till en 
dator för insamling av data från ett antal analoga och digitala ingångar. Givet är då 
att insamlingskortet kräver yttre givare för inhämtning av data. De givare som 
valdes till projektet gav en analog spänning som utsignal vilket underlättar för 
insampling av data.  
Det datainsamlingskortet som valdes till detta projekt var av märket National 
Instruments och har ett USB interface mot dator (figur 6). 
Funktionen hos ett datainsamlingskort kan förenklat beskrivas som ett antal 
analoga ingångar anslutna mot en A/D-omvandlare som omvandlar de analoga 
signalerna till digitala motsvarigheter som datorn kan hantera. A/D-omvandlaren 
från National Instruments använder sig av en teknik som kallas successiv 
approximation. Denna teknik fungerar genom att den okända signalen som skall 
analyseras skickas in i en komparator, där signalen från en D/A omvandlare också 
skickas in. Kretsen gör sedan en intelligent gissning av storleken på den inkomna 
signalen och skickar denna genom D/A-omvandlaren och jämför de två analoga 
signalerna. Med hjälp av en algoritm, kallad intervallhalvering tar det endast några 
få försök innan A/D-omvandlaren hittar rätt värde detta är illustrerat i figur 5. 

 

 
Figur 5 - A/D-omvandlare med successiv approximation 

 
Givare som ger analog utsignal monteras således mot den analoga 
kopplingsplinten på datainsamlingskortet. Dessa ingångars signaler samplas sedan 
in till datorn. Ingångarna kan sedan anpassas genom val av högsta respektive 
minsta förväntade insignal, vilket då optimerar upplösningen för givare anslutna. 
Som exempel kan signalen från IR-sensorn tas, då den ger en utsignal från 0-5 V 
ska ingången konfigureras i liknande område. Väljs ett för snävt område förloras 
data och väljs ett för stort område förloras upplösning. 
Vid val av datainsamlingskort krävs kunskap om de signaler som skall samplas in. 
Vid långsamma förlopp såsom temperaturförändringar, förändringar i luftfuktighet 
och liknande ställs inga större krav på samplingshastigheten. Allt är då en fråga 
om hur ofta information om mätdata önskas. Ett mer samplingskritiskt område är 
IR-termometern samt strömtransformatorn. Då valt datainsamlingskort endast 
består av en A/D-omvandlare, stöds endast en konstant samplingshastighet. Detta 
är löst genom en så kallad mux, som låter ingångarna använda A/D:n en i taget. 
Lösningen blir då att minska antalet sampels av temperaturdata från termistorerna 

Styrlogik 

D/A-
omvandlare 

Okänd 
signal 

Komparator 
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då det inte finns intresse av så pass mycket data. Slutgiltig samplingshastighet 
landade på 1000 Sa/s, vilket begränsades av en mängd faktorer. 
Modellen som valdes klarade en maximal samplingshastighet på 48 kS/s, hade en 
upplösning på 14 bitar och 8 analoga ingångar. 
Datainsamlingskortet har även ett antal digitala ingångar, en av dessa var planerad 
att användas till pulsgivaren. 

 
Figur 6 - USB DAQ Källa: National Instruments 

 

4.1.2 IR-sensor 
Alla objekt över den absoluta nollpunkten avger infrarött ljus, detta utnyttjas vid 
temperaturmätning med hjälp av IR-givare som kan riktas mot ett föremål och på 
distans avgöra temperaturen. Sensorn absorberar den utsända IR-strålningen och 
omvandlar den till en spänning. IR-givaren ger som utsignal en relativ spänning 
som förhåller sig till den temperatur som givaren riktas mot. Detta gör att signalen 
är enkel att behandla med datainsamlingskortet.  

 

 
Figur 7 - IR-sensor Källa: Raytek 

 
Samplingshastigheten på denna signal kräver förhållandevis hög hastighet jämfört 
med de termistorbaserade temperatursensorerna. Verktygen kommer att passera 
och försvinna förbi IR-sensorn vilket gör att temperaturen inte endast uppmäts på 
verktyget utan även på underlaget vilket inte ses som en nackdel då även 
underlaget är intressant att uppmäta temperaturen på.  
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Figur 8 - Illustration över IR-givaren placering Källa: HTC Sweden AB 

 
IR-sensorn som införskaffades visade sig mycket noggrant avläsa temperaturen på 
ytan den riktades mot. Figur 9 visar ett tidigt test av sensorn där de låga värdena 
representerar runt 20°C, de höga topparna motsvarar ca 30°C.  
Ett visst högfrekvent brus uppstod på signalen vilket troligen beror på omgivande 
störkällor som t.ex. brus från lysrör, det var dock mycket svagt i förhållande till 
resterande signal och detta kan bortses från. Aktuellt mätområde för IR-givaren är 
0-250°C vilket motsvarar ungefär 0-3 V. 
I figuren ses även den snabba responstid IR-givaren gav vilket krävs för att 
bestämma förbipasserande verktygs temperatur.  
 

 
Figur 9 - Test av IR-sensor 

 

4.1.3 Sensor för luftfuktighet 
En mängd olika fuktsensorer finns på marknaden. Många är stora och 
svårplacerade, andra klarar inte att mäta hela spektrumet alltså från 0 till 100 % 
luftfuktighet. Den sensor som valdes var en kapacitiv enchipmodell med ett linjärt 
förhållande mellan luftfuktighet och utsignal. Sensorn ändrar sin kapacitans med 
luftfuktigheten och har inbyggd signalbehandling för skapandet av linjär utsignal. 
Med en enkel installation då den bara använder sig av matning, jord samt ett ben 
som spänningsutgång. Luftfuktighet är normalt ett långsamt förlopp vilket 
resulterar i att samplingshastigheten kan hållas låg. 



9 

 

 
Figur 10 - Fuktsensor 0-100% Källa: Honeywell 

 
Fuktsensorn gav en relativt stabil och störningsfri utsignal. Det låga värdet ska 
motsvara luftfuktigheten i rummet då mätningen gjordes, toppen visar nästan 70 % 
luftfuktighet. Enligt datablad ska responstiden på fuktsensorn uppgå till 15 sek i 
långsam lufthastighet, detta bekräftades av ett test som visar responstiden till 15 
sek. Detta skall dock inte skapa några problem då luftfuktighet förändras långsamt. 
0 V motsvarar 0 % luftfuktighet, 5 V motsvarar 100 %.  
 

 
Figur 11 - Test av fuktsensor 

 

4.1.4 Strömtransformator 
Givaren som valdes för att övervaka rådande strömförbrukning fungerar genom att 
den ledare som är intressant att mäta ström igenom leds via ett hål på givaren, 
denna svarar då med en proportionell spänning som motsvarar aktuell 
strömförbrukning. Meningen med denna givare är att endast mäta 
strömförbrukningen för tillfället, strömspikar är för snabba förlopp som inte går att 
detektera med vald konfiguration.  
Utsignalen kan då inhämtas av datorinsamlingskortet där ström och effekt kan 
presenteras på skärmen.  
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Figur 12 - Strömtransformator Källa: Carlo Gavazzi 

 
Något test av strömtransformatorn kunde inte göras då den minsta registrerade 
ström som går att detektera med vald modell är 10 A, detta på grund av den 
kraftiga modell som krävdes. Denna kunde därför inte testas förrän i slutskedet av 
projektet då maskinen skulle provköras.  
 

4.1.5 Ultraljudsensor 
En ultraljudsgivare valdes för ändamålet att mäta verktygsslitage. Den skickar ut 
pulser av ljud som sedan reflekteras mot en yta och ur detta kan avståndet bestäms 
genom att mäta tiden innan signalen kommer tillbaka.  

 
Figur 13 - Ultraljudsgivare Källa: Honeywell 

 
Ultraljudsgivaren placeras i en hållare ansluten till maskinens ram, då en stabil 
fästpunkt underlättar mätningen. Givaren mäter då avståndet till marken. 
Placeringen kan ses i figur 14.  
 

 
Figur 14 - Placering av ultraljudssensor Källa: HTC Sweden AB 
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Ultraljudsensorn arbetar med en frekvens på 330 kHz, ekot som studsar tillbaka 
vid kontakt av en yta detekteras. Genom att bestämma tiden från utsänd signal till 
detekterad signal kan avståndet bestämmas.  
Vald ultraljudsensor kan bestämma avståndet mellan 6-50 cm, vilket var det 
minsta området på tillgängliga sensorer. Området för givaren att detektera 
monterad på slipmaskinen rör sig om någon centimeter från nya verktyg till helt 
utslitna. Test visade att givaren gav hög upplösning och vid hög 
samplingshastighet mycket detaljerad överblick om underlaget. Då instrumentet 
befinner sig nära underlaget genereras en låg signal ut och vid ökande avstånd fås 
en hög signal ut.  
Sensorn matades med 24 V och gav en maximal utsignal på 10 V, den lägsta signal 
som kunde uppmätas var 0,3 V, vilket är att rekommendera p.g.a. att detta ger en 
indikation om att givaren fungerar vilket inte ges om den minsta signalen ut är 0 
V. När givaren kom för nära sitt mål genererades en utsignal på 10 V även detta 
visar att avståndet för minsta bedömning har passerats, vilket måste finnas i åtanke 
då givaren monteras fast på maskinen.  
 

 
Figur 15 - Test av ultraljudsensor (y=volt, x=tid) 

 

4.1.6 Induktiv pulsgivare 
Pulsgivaren används i detta sammanhang då maskinens varvtal ska uppmätas.  
Denna fungerar genom att en spole genererar ett magnetfält med en viss frekvens. 
När ett objekt av metall passerar magnetfältet absorberar objektet en viss del 
energi som sänker spolens frekvens. När detta inträffar ger sensorn en digital puls 
som signal ut, vilket räcker för att bestämma rotationshastighet. Detta löstes 
genom att montera en skruv på ovansidan av sliphuvudet samt placera den 
induktiva givaren i skyddskåpan ovanför sliphuvudet. På detta sätt passerar 
skruvskallen givarens detekteringsområde och en puls genereras en gång per varv. 
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Figur 16 - Induktiv pulsgivare 

 
Signalen genererad ur givaren var så gott som störningsfri när den testades separat. 
Ur figuren ses distinkta digitala pulser då givaren kom i närheten av metalliska 
objekt. Givaren kräver en matningspänning på 12-24 V och svarar med en utsignal 
då ett metalliskt objekt detekteras på 10,6 V samt en låg signal på 0,4 V för att 
indikera att givaren är i funktion. Frekvensen genererad från pulsgivaren när 
slipmaskinen arbetar är mycket låg (0-30 RPM). 
 

 
Figur 17 - Test av induktiv givare 

 

4.1.7 Termistor 
För att mäta temperaturen i omgivningen, utsugsluften samt elektronikboxen 
användes enkla termistorer. 
En termistor består av elektriskt ledande material som ändrar resistans i 
förhållande till temperaturen. Denna egenskap gör att temperaturen lätt går att 
bestämma. Termistorn har dock inte ett linjärt förhållande mellan temperatur och 
resistans vilket måste tas hänsyn till vid bearbetning av data (Figur 18). 
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Figur 18 - Olinjär resistans 

 
Kopplas en fast känd resistans i serie med termistorn samt ansluter en konstant 
matningspänning till kretsen (enligt figur 19) är det möjligt att på ett enkelt sätt 
räkna fram temperaturen genom att spänningen över det fasta motståndet varierar i 
förhållande till temperaturen. Teorin bakom består i att när en konstant spänning 
läggs över ett motstånd drar kretsen en viss ström, om resistansen således 
förändras, gör även strömmen som flyter igenom det. Kopplas två motstånd i serie, 
ett fast samt ett variabelt (exempelvis en termistor) in med en konstant spänning, 
drar kretsen olika mycket ström beroende på temperaturen. Strömförbrukningen 
påverkar därför spänningen över motstånden vilket då kan mätas över det fasta 
kända motståndet. Spänningen som uppmäts samplas in i datorn och räknas om till 
temperatur.  
 

 
Figur 19 - Inkoppling av termistorer 
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Termistorkopplingen ger en utsignal där spänningen förhåller sig till 
omgivningstemperaturen. Ett enkelt test visade att termistorn hade en lång 
tidskonstant som uppgick upp mot 40 sek då temperaturen sjönk, vid ökning i 
temperatur var den dock snabbare. Kretsen matades med 10 V och genom 
spänningsdelning mellan det fasta motståndet och termistorn fås en spänning 
proportionell mot temperaturen. Mätområden möjliga att uppmäta för 
termistorkopplingen är 0-150°C. 
 

 
Figur 20 - Test av temperaturgivare av termistortyp. 

 

4.1.8 Matningspänning 
De givare som införskaffades hade varierande krav på matningspänning. IR-
givare, pulsgivare och ultraljudssensor skulle matas med 12-24 V, fuktsensor 
skulle matas med 4.8-5.2 V och termistorkopplingen med 10 V.  
På maskinen fanns möjlighet att hämta 220V AC, 24V DC och 10V DC. 220V 
togs från matningen på maskinen, 24 V kom från batterierna som driver 
servomotorerna och 10 V från frekvensomriktaren. Därmed försågs IR-givare, 
pulsgivare, ultraljudsensor samt termistorkopplingar med matningspänning. Då 
fuktsensorn var kalibrerad för 5 V och därför relativt känslig mot förändringar i 
spänningen kopplades denna mot ett stabiliserat nätaggregat på 5 V som i sin tur 
drevs av 220 V AC. Dessa matningspänningar drogs ut ur slipmaskinens elskåp 
och kunde lätt kommas åt via en kopplingsplint som monterades nära 
datainsamlingskortet.  
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4.1.9 Datalogger 
HTC Sweden AB var även intresserade av temperatur i den helt inkapslade och 
roterande trumman med remmar som driver verktygen runt. Eftersom målet var att 
endast använda sig av en programvara för loggning och övervakning skapade detta 
mätområde problem. Inga passande givare för detta ändamål hittades och fick 
tillslut lösas genom att logga data lokalt. Till detta ändamål valdes en datalogger 
för temperaturmätningar. En datalogger består av en separat enhet utrustad med 
givare för temperatur, ickeflyktigt minne, elektronik för insamling samt batteri. 
Dessa kan ta en ögonblicksbild över temperaturen med önskat intervall, från varje 
sekund till var tionde dag. Dataloggers för detta ändamål är inte kompatibla med 
datorinsamlingskort utan till dessa följer en separat programvara för presentering 
av data. Därför fick detta lösas med dataloggers som byggs in i trumman med 
tillhörande givare som får spara temperaturdata och avläsas efter utfört arbete.  
 

 
Figur 21 - Tinytag plus Källa: Intab 

 
Den valda datalogger var av märket TinyTag och har möjlighet att mäta 
temperatur mellan -40-125°C. Dataloggern är utrustad med två ingångar mot 
givare och klarar därmed att logga temperaturen från två olika ställen i trumman 
samtidigt. 
På dataloggerns kapsling finns två lysdioder, en grön och en röd. Den gröna 
dioden blinkar med ett visst intervall då loggern arbetar. Röd diod lyser då 
gränsvärden för larmet har passerats. I figur 21 kan tre uttag för kablage ses. Två 
av dem är anslutningar mot yttre givare, den tredje är kontakt mot datorns serieport 
för överföring av data samt konfiguration av loggern.  
 

 
Figur 22 - Placering av datalogger i trumman Källa: HTC Sweden AB 

 



16 

4.1.10 Givare till datalogger 
Tillhörande givare består av en kabel med kontakt i ena änden och sensor i den 
andra. Sensorn klistras på lager eller önskat mätställe och består av ett PTC-
motstånd (termistor). 
Mätställen som HTC bedömde intressanta att logga temperatur var lagret med 
anslutning till huvudremmen (hubb) som ses längst upp till vänster i bilden, samt 
ett godtyckligt lager som för remmen framåt (Figur 23).  

 

 
Figur 23 - Yttemperatur prob för datalogger 
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4.2 Programvara 

4.2.1 NI-DAQmx Base 
Programvaran som följde med datainsamlingskortet bestod av en enkel 
dataloggprogramvara, där endast begränsade möjligheter för behandling av data 
var möjlig. Datainsamlingskortet består av 8 analoga ingångar. Av dessa går 
endast en ingång att logga och övervaka åt gången i denna programvara, vilket 
satte stora begränsningar och gör programvaran svåranvänd för ändamålet. 
Då valda givare ger en spänning proportionell mot intressant mätställe krävs av 
programvaran att signalen ska kunna modifieras efter insampling för enkel 
presentation av mätvärden. Denna funktion stöds inte av NI-DAQmx Base 
datalogger som endast presenterar en graf över tiden samt amplituden hos 
insamplad signal.  
Dock så finns möjlighet att exportera insamlad data till Excel vilket skulle kunna 
vara en möjlighet för att manipulera data i efterhand. Problemet att endast en kanal 
i taget används kvarstår fortfarande.   
 
Programöverblick: 

• Physical Channel – Val av fysisk ingång på DAQ-kortet 
• Acquisition Type – Programvaran och hårdvaran stödjer både spännings 

ingång samt signal från termoelement, val av detta kan göras här. 
• Thermocouple Type – Typ av termoelement som skall användas.  
• Input terminal configuration – DAQ-kortet har 8-analoga ingångar vid 

normal konfiguration, dvs. endast positiva eller negativa spänningar. 
Antalet ingångar halveras om DAQ-kortet konfigureras i Differential mode 
då signalen består av både positiva och negativa delar.   

• Samples per Channel – Då DAQ-kortet endast består av en A/D-
omvandlare måste signalerna dela på denna.  

• Sample Rate – Inställning som bestämmer A/D-omvandlarens 
samplingshastighet.  

 

 
Figur 24 - NI-DAQmx Base Datalogger 
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4.2.2 LabVIEW 
Då den medföljande programvara som mätdatasystemet skulle använda sig av inte 
uppnådde de krav som uppdragsgivaren kräver måste en mer avancerad 
programvara användas. Valet blev då LabVIEW från National Instruments. Detta 
är en mycket avancerad programvara för insamling, loggning och möjlighet för att 
styra yttre utrustning. Vid utveckling av programmet möts användaren av två 
fönster, där ett av fönstren presenterar den layout operatören kommer att mötas av. 
Här dyker mätinstrument upp som till exempel grafer, analoga instrument, 
indikatorer och så vidare. Det andra fönstret kan beskrivas som ett grafiskt 
programeringsinterface där t.ex. datainsamlingskort, funktioner och konstanter 
framstår som block för användaren. Från insamlingskortet kan sedan signaler dras 
med hjälp av virtuellt kablage mot beräkningsprocesser, signalbehandling eller 
visningsinstrument. När ett system byggts upp i programmeringsfönstret dyker 
även instrument som hör ihop med motsvarande instrument i användarpanelen 
(Front Panel) som exempelvis grafer, visarinstrument och kontroller. De block 
som följer med LabVIEW kan utföra mer eller mindre avancerade uppgifter, 
exempelvis är Express-vi mer lättanvända block där Windowsvana lätt känner igen 
sig. Express-vi består i sin tur av enklare block som tillsammans gör en annan eller 
mer komplicerad funktion. Blir programmet som användaren gör mycket avancerat 
kan flera funktioner slås samman och skapa ett nytt block, vilket ger en bättre 
överblick för programmeraren. 
Möjlighet att konvertera sitt mätsystem till ett separat program är även möjligt 
vilket kan underlätta om systemet skall användas på flera olika liknande system. 
LabVIEW kommer i flera versioner där innehållet varierar liksom priset.  
Ett stort urval av knappar, visare och grafer finns att tillgå. Detta gör att de flesta 
typer av data går att presentera på ett utförligt sätt (figur 25,26). 
 

 
Figur 25 - LabVIEW:s frontpanel 
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Figur 26 - LabVIEW:s programmeringspanel 

 

5. LabVIEW programmering  
Uppbyggnaden av det användargränssnitt som operatören möts av programmerades 
grafiskt i LabVIEW. Programmeringen skedde i flera steg där givare för givare först 
testades enskilt. Enkla program skapades för var och en av givarna och 
funktionaliteten för respektive givare testades. 
Det användargränssnitt som utvecklades och presenterar data för användaren visas i 
figur 27. I den övre grafen presenteras primärt verktygstemperatur tillsammans med 
slitage på verktyg och strömförbrukning. Data från dessa givare presenteras i samma 
graf av skälet att samband mellan dessa data skall kunna analyseras på bästa sätt. Den 
ljusgröna samt gula linjen indikerar min respektive max slitage på verktyget.  
Under grafen ses temperaturinformation från termistorer samt nuvarande varvtal hos 
maskinen.  
Det finns även en justering av ultraljudsgivaren som passar in signalen mot slitage 
gränserna. Fullständigt program kan ses i bilaga 1.  
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Figur 27 - Utformat användargränssnitt 

 
 

5.1 Initiering av DAQ-kortet 
I figur 28 ses hur initieringen och valet av analoga ingångar kan göras i LabVIEW. 
Detta kan se annorlunda ut beroende på vilket datainsamlingskort som används. 
Mer avancerade kort stödjer LabVIEW:s DAQ-Assistant som förenklar 
initieringen och insamplingen betydligt för användaren. Detta Express-vi är dock 
inte kompatibelt med valt datainsamlingskort. Istället görs initiering samt 
insampling manuellt med en rad olika block.  
Med AI Voltage väljs de analoga ingångarna att mäta mellan 0-10 V. Sample 
Clock bestämmer samplingshastighet per kanal, i detta fall 1000 Sa/s.  
 

 
Figur 28 - Initiering av de analoga ingångarna 
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5.2 Insamling av givarvärden 
Signalerna samplas nu var och en för sig men fås ut som en ledning från 
samplingsblocket (figur 29). Ledningen delas sedan upp då den innehåller all 
information från respektive utplacerade givare. Efter detta skickas signalerna 
vidare för behandling och omvandling till presentabla värden. 

 
Figur 29 - Sampling och uppdelning av kanaler 

 

5.2.1 IR-temperatur 
Signalen från IR-sensorn jämnas ut en aning med hjälp av en funktion i LabVIEW 
som heter Curve Fitting (Figur 30). Detta ger en mer stabil och mindre nervös 
utsignal vilket kan vara till hjälp för användaren. Den analoga spänningen som 
kommer från IR-sensorn multipliceras med en konstant vilken omvandlar 
spänningen till temperatur.  
I bilden visas även signal från ultraljudsgivare som tas upp under nästa rubrik. 

 

 
Figur 30 - Medelvärdesbildning av signaler 

 
Då temperatur och slitage på verktyg är långsamma processer krävs en längre graf 
än vad LabVIEW normalt visar. För att komma runt problemet läggs data i en 
separat buffert vilken är längre än LabVIEW:s normala buffert.  
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Figur 31 - Buffer och presentation av data 

 

5.2.2 Termistor temperatur 
Signalerna från termistorerna har samma samplingshastighet som resten av 
givarna. Det är dock inte intressant med hög uppdateringsfrekvens då 
temperaturförändringar registreras mycket långsamt av termistorer. Mängden data 
som sparas till disk blir också onödigt stor. Detta avhjälps därför med ett block i 
LabVIEW som heter Sample Compression. Med detta block minskas mängden 
data som skickas vidare med en faktor, exempelvis så kan var 1000e sampel 
skickas vidare.  
 

 
Figur 32 - Minska antalet samples 

 
Då termistorer är olinjära motstånd resultat räcker det inte med att endast 
multiplicera eller addera ett värde till den analoga spänningen, som 
termistorkretsen ger för att omvandla från spänning till temperatur. Istället gjordes 
en linjärisering under vissa intervall av temperaturskalan. 
Insignalen jämförs därför med förbestämda värden på den analoga insignalen och 
multipliceras därefter med ett lämpligt värde som ger ett relativt nära värde på den 
faktiska temperaturen. 
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Figur 33 - Spänning till temperaturomräkning 

 
Efter detta skickas signalen tillsammans med information om tid till ett block 
som sparar mätvärden till en Excel kompatibel fil (figur 34). 
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Figur 34 - Loggning av data 

 

5.2.3 Ultraljud 
I figur 30 ses även metoden för omvandling av spänningen från ultraljudssensorn 
till ett värde som justeras in mellan max och min nivå i grafen. Här finns även 
möjlighet att justera ultraljudsgivarens offset mot marknivån, detta ger större 
mångsidighet då olika typer av verktyg kan monteras och övervakas.  

 

5.2.4 Strömförbrukning 
Spänningen från strömtransformatorn är sinusformad och är proportionell mot 
strömmens fas och styrka. Utsignalen ger strömmens RMS-värde och därför räcker 
det att endast omvandla spänningen till ström igen samt detektera topparna (Figur 
35). Signalen skickas vidare för sparning till disk.   
 

 
Figur 35 - Omvandling från spänning ström 
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5.2.5 Luftfuktighet 
Fuktgivaren svarar som de andra givarna med en analog signal som motsvarar 
luftfuktigheten. För omräkning från volt till en procentsats av luftfuktigheten 
användes nedanstående formel som var given i databladet för fuktgivaren. 

 
( )16,0)(0062,0sup += SensorRHVV plyOUT  

 
Denna formel räknades om med SensorRH (Luftfuktighet) som resultat enligt 
nedanstående formel. Eftersom matningsspänningen är konstant och given på 5,2 
V ersätter det Vsupply. 
 

0,832)(0,03224 += SensorRHVOUT  
 
Ger: 

0,03224
0,832−

= OUTV
SensorRH  

 
Detta realiseras i LabVIEW genom figur 36. 

 

 
Figur 36 - Omräkning från volt till luftfuktighet 

 
Nummervärdet som kommer ifrån sensorn avrundas sedan till närmaste heltal och 
omvandlas till en textsträng då möjligheten att lägga till ett ”%”- tecken ska vara 
möjligt. 
Signalerna från IR-sensorn, ultraljudsensorn, strömtransformatorn samt sensor från 
luftfuktighet leds vidare och sparas även dem på disk. För att spara utrymme på 
hårddisken minskas antalet sampels då storleken på filen växer snabbt utan 
nedsampling. Information om tiden sparas i en kolumn i filen.   
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Figur 37 - Sparar övrig data till disk 

 

5.2.6 Varvtal 
Pulserna från den induktiva pulsgivaren analyseras av en funktion som triggar på 
stigande flank och ger ett sampel per hittad triggpunkt. För varje hittad etta på 
insignalen läggs ett till föregående värde. Detta medför att en räknare räknar upp 
antalet pulser under en minut och sedan nollställer räknaren. När en minut passerat 
blir villkoret i Case-satsen sant och varvtalet presenteras för användaren. Detta 
upprepas sedan i oändlighet.   
 

 
Figur 38 - Varvtal 
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6. EasyView 
EasyView 5 är alltså programvaran som används för behandling av data från 
dataloggern. I denna programvara finns möjlighet att konfigurera dataloggern efter 
behov, exempelvis hur ofta avläsning skall ske. Fönstret som möter användaren ses i 
figur 39. 
 

 
Figur 39 - EasyView 5 

 
När loggern är inkopplad mot serieporten kan användaren ansluta och får då upp ett 
nytt fönster där ett antal alternativ finns att tillgå (figur 40). Loggern kan där tömmas 
på data, starta en offline mätning eller starta en online mätning. Med offline mätning 
menas att loggern konfigureras via dator och kan sedan fortsätta på egen hand som en 
fristående enhet med insamling av data. Även möjligheten att samla och presentera 
temperaturdata i realtid finns. 
 

 
Figur 40 - Logger ansluten 
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Ett av alternativen användaren har vid konfigurering av dataloggern är vid vilken 
tidpunkt mätningen ska starta. Här kan ett visst klockslag väljas eller efter en viss 
förfluten tid. 
 

 
Figur 41 - Tidsinställning 

 
Vilken typ av information som loggern ska övervaka finns valmöjlighet att ändra. 
Detta kan justeras under fliken Registrering.Förutom normal loggning finns potential 
att endast logga maxvärden och/eller minvärden. 

 
Intervall fliken avgör dataloggerns samplingshastighet. Här ses även under hur lång tid 
loggern kan arbeta med valt intervall.  

 
Under fliken mätförlopp, bestäms när inläsningen skall sluta. Stoppkriteriet som 
vanligtvis är när minnet är fyllt kan ändras till oändlig inläsning, vilket fungerar så att 
de äldsta mätvärdena förkastas när minnet tryter. Loggern kan även konfigureras så 
den stannar efter ett visst antal inlästa värden.  

 
Tinytag:s datalogger är även utrustad med larmfunktion. Denna hittas under en flik vid 
namn Larm. På skyddshöljet sitter en röd lysdiod som indikerar att larmet är utlöst.  

 
Som nämnt tidigare kan mätdata skickas direkt till PC. I detta läge finns minimalt med 
inställningsmöjligheter. I figur 42 ses hur endast intervallet går att justera.  
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Figur 42 - Online mätning 

 
När en mätning är slutfört ansluts loggern mot dator igen varpå användaren möts av en 
graf som presenterar hur temperaturen förändrats under tiden den loggats.  

 

 
Figur 43 - Temperaturgraf i EasyView 

 



30 

7. Resultat 
Givare placerades ut på slipmaskinen på utsatta mätställen, datalogger monterades in i 
trumman som driver verktygen och datainsamlingskortet monterades fast på 
slipmaskinen. 
Nedan presenteras resultat efter en provslipning med maskinen HTC 950 RX där 
givare är monterade på respektive ställen. Golvet som maskinen med monterade 
givare testades på var av betong.  

 
 

7.1 LabVIEW 
Testet var förhållandevis kort vilket gjorde att verktygstemperaturen inte blev 
högre än ca 50°C. Givaren för att mäta temperatur på utsugsluften var monterad, 
dock så testades maskinen utan dammsugare monterad vilket gjorde att 
temperaturen inte var högre än rumstemperaturen. Temperaturer, slitage, 
strömförbrukning, varvtal och luftfuktighet övervakades och loggades med lyckat 
resultat. 

 
Figur 44 - Resultat i LabVIEW under provslipning 

 

7.2 EasyView 
Dataloggern startades innan testet gjordes, efter det fick maskinen snurra i ca 30 
minuter så att en temperaturökning i lagren kunde detekteras. När slipningen var 
över letades kontakten upp på trumman och skyddet avlägsnades. Datakabeln 
kopplades in och data kunde överföras till dator. 
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Figur 45 - Resultat i EasyView efter provslipning 

 

8. Avslutning 

8.1 Diskussion 

8.1.1 Ett komplett system 
Önskvärt var från början att endast använda sig av ett system för insamling av 
data. Detta visade sig dock vara mycket svårt då trumman är helt försluten och 
roterar. Då ett av områdena att övervaka var just lagertemperaturer. Här finns 
möjligen en lösning genom att använda sig av trådlös överföring från givare. Detta 
var dock inte möjligt inom given budget. 

8.1.2 Digitala ingångar 
I ursprungsprogrammet användes de digitala ingångarna i samband med 
varvtalsräkning. När dessa användes detekterades endast en del pulser och 
varvtalsräknaren var ett stort problem till en början. Då en av de analoga 
ingångarna var ledig testades pulsgivaren där och då fungerade varvtalet perfekt. 
Vad detta kan bero på är osäkert, dock kan pulserna ha varit för snabba och den 
digitala ingången uppfattade dem som glitchar.  
 

8.1.3 Verktygstemperatur 
Den valda IR-givaren fick bli en lösning då verktygen är ett mycket problematiskt 
område att mäta temperaturen på. Den införskaffade IR-givaren kan ge felaktiga 
resultat om linsen täpps till. Detta kan dock avhjälpas med extratillbehör i form av 
en liten luftblås som håller linsen dammfri.  
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8.1.4 Strömförbrukning 
Önskvärt hade varit att testa strömtransformatorerna tidigare än precis i slutskedet 
av projektet. Då datablad gav ganska sparsam information om hur utsignalen 
skulle se ut. Signalen fick undersökas på maskinen under drift och därefter löstes 
problemet. 
 

8.1.5 LabVIEW  
Den version av LabVIEW som användes under projektet var en 30 dagars 
testversion som laddades hem. Detta på grund av att en fullversion av programmet 
kostar 20 000 kr vilket kräver en utvärdering innan inköp. Dock kan företaget 
tänkas ha användning av programvaran i andra sammanhang. 

 

8.1.6 Användargränssnitt 
Användargränssnittet finns möjlighet att förbättra för ökad tydlighet. Att 
presentera verktygsslitaget i samma graf som temperatur och strömförbrukning 
kan skapa förvirring. En separat indikator för slitaget hade gett en bättre överblick. 
Detta är dock inte några problem att åtgärda. 
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