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                 Examensarbete, Johan Östman                    

Abstract 
 
This master’s thesis was one of two that was part of a project to develop a unit for 
vibration measuring. The thesis work was conducted at Land Systems Hägglunds 
and the purpose of the unit was to be able to determine the need for service of 
combat vehicles, based on the measurements of vibrations. 
 
The unit needed to be small and inexpensive. It should be integrated in all vehicles 
and store information about the amount of stress the vehicles are exposed to. As a 
base for the unit a digital signal processor was chosen. Three accelerometers 
measure vibrations in the x, y, and z direction. In addition to this the temperature is 
measured. 
 
To get the total vibration energy the vehicle has been exposed to, the Fourier 
transform is first calculated on the vibration signal. This gives a representation of the 
frequency spectrum of the vibrations. This spectrum is integrated to get the total 
energy. The total energy is stored in memory along with the temperature. 
 
When the stored data is to be analyzed, the unit is connected to a computer via the 
serial port. Using a developed program the vibration energy and temperature can be 
visualized in graphs. 
 
The stress on the vehicle is probably greater when it is driven at extreme 
temperatures. To be able to consider this a method is proposed for weighting the 
stress using the temperature.
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete var ett utav två som ingick i ett projekt där en enhet för 
vibrationsmätning togs fram. Examensarbetet utfördes hos Land Systems Hägglunds 
och syftet med enheten var att kunna bedöma servicebehov av stridsfordon, utifrån 
uppmätt påverkan av vibrationer.  
 
Enheten skulle vara liten och billig för att kunna monteras i alla fordon och lagra 
information om hur stora påfrestningar fordonen utsätts för. Som bas för enheten 
valdes en digital signalprocessor. Tre accelerometrar mäter vibrationerna i x-, y-, och 
z-led. Dessutom mäts temperaturen. 
 
För att få reda på den totala vibrationsenergin som fordonet utsatts för, beräknas 
först Fouriertransformen på vibrationssignalen. Det ger en representation av 
vibrationernas frekvensspektrum. Detta frekvensspektrum integreras för att få den 
totala energin. Den totala energin sparas undan i ett minne tillsammans med 
temperaturen.  
 
När det sparade datat ska analyseras kopplas enheten till en dator via den seriella 
porten. Med hjälp av ett utvecklat program kan vibrationsenergin och temperaturen 
visas i grafer. 
 
För att kunna väga in att det förmodligen är mer påfrestande för fordonet att köra vid 
extrema temperaturer, föreslås en metod för att vikta påfrestningarna med hjälp av 
temperaturvärdena. 
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Förord 
 
Denna rapport beskriver mitt examensarbete som jag gjorde hos Land Systems 
Hägglunds i Örnsköldsvik under hösten 2004. Examensarbetet är den sista delen i 
utbildningen till civilingenjör i elektroteknik vid Luleå tekniska universitet. 
 
Projektet med att ta fram ett system för vibrationsmätning i militära fordon innefattade 
två examensarbeten där det andra utfördes av Johan Lundkvist. 
 
Denna rapport beskriver i första hand vad jag har gjort, men den täcker även vissa 
delar av Johan Lundkvists arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Land Systems Hägglunds i Örnsköldsvik tillverkar och utvecklar militära 
fordon, bl.a. Stridsfordon 90. Dessa vagnar har en lång livslängd under 
vilken det förmodligen kommer att ske en stor teknisk utveckling bland 
konkurrenterna. För att kunna vara konkurrenskraftiga måste därför Land 
Systems Hägglunds ständigt utveckla tekniken i stridsfordonen. 
Stridsfordon 90 har en stor utvecklingspotential och har uppgraderats 
mycket sedan de första modellerna. Detta gäller särskilt de elektroniska 
systemen som har kommit att spela en oerhört viktig roll i moderna 
stridsfordon. Numera är den mesta elektroniken hopkopplad över en CAN-
bus och personalen i vagnen har hjälp av avancerade videosystem. Alla 
system som kan ge ett mervärde stärker produktens konkurrenskraft. 

1.2 Syfte 
För att effektivisera servicen av stridsfordonen vore det önskvärt att kunna 
avgöra vilka fordon som har varit utsatta för mest påfrestningar under 
körning. Självklart servas i första hand de fordon som har synliga skador, 
som trasiga drivband eller en motor som skurit. Finns det sedan resurser 
över, för att göra en grundligare service, vore det önskvärt att lägga de 
resurserna på de fordon som bäst behöver det. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett system för att mäta 
vibrationer i stridsfordon och utifrån dessa data undersöka om de kan 
användas till att bedöma servicebehov utav enskilda vagnar. Tanken är att 
ett framtida system ska sitta monterat i varje vagn och kontinuerligt mäta 
vibrationerna som uppkommer i vagnen. Dessa data ska sedan kunna 
laddas över till en dator för analys. Utifrån denna analys ska det gå att 
bedöma de påfrestningar varje vagn har utsatts för. Sedan kan tillgänglig 
servicekapacitet fördelas så effektivt som möjligt mellan vagnarna. 

1.3 Avgränsningar 
Då detta examensarbete ligger i det allra första skedet i att överföra idé till 
verklighet, begränsades arbetet till att i första hand utveckla ett system för 
att samla in mätdata och sammanställa det i en användbar form.  
 
Ett försök till uppskattad viktning av olika påfrestningar gjordes också, men 
det kan endast ses som ett förslag på tillvägagångssätt vid framtida 
implementationer.  
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2 Land Systems Hägglunds 
 
Land Systems Hägglunds är en del av BAE Systems. Företaget är 
lokaliserat i Örnsköldsvik och har omkring 1100 anställda. 2003 var 
omsättningen 2,5 miljarder kronor.  
Land Systems Hägglunds är en världsledande tillverkare av stridsfordon 
och bandvagnar, samt utvecklare och leverantör av olika tornsystem. De 
har levererat militära fordon till över 40 länder världen över. 

2.1 Produkter 
Land Systems Hägglunds produktutbud innehåller Stridsfordon 90, AMOS 
och bandvagnar. Under utveckling finns även ett nytt koncept som kallas 
SEP.  
 
AMOS – Advanced MOrtar System 
AMOS är ett dubbelpipigt 
granatkastarsystem som kan skjuta iväg upp 
till 14st 120mm granater i olika 
projektilbanor så att de träffar målet 
samtidigt. Vid det laget har redan fordonet 
som utrustats med AMOS hunnit förflytta sig 
för att undvika svarseld. Systemet har en 
räckvidd på mer än en mil. 
 
CV90 – Stridsfordon 90 
CV90 är det mest moderna stridfordonet i 
klassen 20-35 ton, utrustat med den senaste 
tekniken inklusive CAN-baserad 
nätverksteknik och videosystem. CV90 
tillhandahåller taktisk och strategisk 
mobilitet, pansarbrytande kapacitet, försvar 
mot luftangrepp, låg profil och stor 
utvecklingspotential. 
 
Bandvagnar 
Land Systems Hägglunds har en lång 
erfarenhet av att bygga bandvagnar som 
erbjuder framkomlighet i de mest krävande 
miljöer. Bandvagnarna är amfibiska och kan 
flygtransporteras. Designen erbjuder hög 
flexibilitet och de har tillverkats i över 30 
olika varianter. De senaste modellerna är 
även bepansrade. 
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SEP – Splitterskyddad EnhetsPlattform 
SEP är ett nytt koncept som är under 
utveckling hos Land Systems Hägglunds. 
Det är byggt runt tanken att man ska ha en 
fordonsplattform som man kan utrusta med 
olika utbytbara moduler. Den ska vara billig, 
flexibel, ha hög framkomlighet och 
pålitlighet. 
 
Erfarenhet 
Nedan finns en schematisk översikt över Land Systems Hägglunds 
produkter genom åren. 
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3 Teori 

3.1 Vibrationer 
Detta examensarbete är inriktat på att utveckla ett system för att mäta 
vibrationer i Stridsfordon 90. Enligt information från David Bellgran på 
Land Systems Hägglunds förekommer det höga vibrationsnivåer i 
fordonen i vissa hastighetsområden. De för slitagebedömning intressanta 
vibrationerna är ganska lågfrekventa. De uppkommer främst av 
bandplattornas rörelse.  
 
Drivbanden på Stridsfordon 90 är uppbyggda av ett antal sammanlänkade 
metallplattor som bildar en kedjeliknande konstruktion. När vagnen 
förflyttas framåt rör sig varje bandplatta framåt över stödhjulen tills den når 
det främsta hjulet, varvid den vänder och följer marken tillbaka under 
vagnen. Det är när bandplattorna vänder som det uppstår kraftiga stötar i 
vagnen. Dessa stötar utgör de dominerade vibrationerna. Ju högre 
hastighet vagnen har, desto högre frekvenser bildas och dessutom 
förstärks dessa vibrationer olika mycket vid olika frekvenser beroende på 
att olika delar av vagnen har olika resonansfrekvenser.  
 
Även om detta är de dominerande vibrationerna bildas det dessutom en 
hel del andra vibrationer i vagnen.  Under körning vid vissa hastigheter 
och underlag kan det bli så mycket vibrationer att det har en stor inverkan 
på slitaget av fordonen och därmed är det intressant att kunna lagra hur 
mycket det har vibrerat. 
 
Metoden i detta examensarbete har varit att ta fram frekvensspektrum 
över korta tidsintervall för vibrationerna som uppkommer. Dessa 
frekvensspektrum integreras för att få fram hur stor energi vibrationerna 
har haft. Energivärdena lagras sedan tillsammans med temperaturen 
under tidsintervallet, för senare bedömning av slitage. 
 
I detta examensarbete bortses från all annan påverkan än vanlig körning, 
som t.ex. att det går att använda så kallad tillfällig bandspänning. Då 
spänns banden extremt stumt för tillfällig körning i svår terräng. Det borde 
kunna påverka frekvensspektrumet och därmed också slitaget betydligt.  
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3.2 Sampling 
För att representera de kontinuerliga signalerna måste de samplas med 
jämna intervall. Denna sektion beskriver vad som måste tas hänsyn till vid 
sampling enligt Porat [1]. 
 
Den teoretiska Fouriertransformen, som används för att transformera en 
signal till en beskrivning i frekvensplanet, beräknas från minus 
oändligheten till oändligheten i tidsplanet. Vid sampling av en fysisk signal 
blir dock den samplade signalen tidsbegränsad.  
 
När Fouriertransformen av en samplad signal beräknas fås en periodisk 
representation i frekvensplanet eftersom en signal aldrig kan vara 
begränsad i både tid och frekvens. Perioden för denna periodiska signal är 
samma som samplingsfrekvensen. Om en signal innehåller 
frekvenskomponenter utanför området [-fs/2,fs/2], kommer dessa 
komponenter att speglas tillbaka in i området (Figur 1). Detta ger en 
förvrängd representation av frekvensinnehållet i signalen. Alltså får inga 
frekvenskomponenter i insignalen ligga högre än halva 
samplingsfrekvensen. 
 
Nyquistkriteriet säger också att sampling måste ske med minst dubbelt så 
hög frekvens som den högsta frekvensen i signalen. Därför har vid 
implementationen i detta exjobb, samplingen valts till 512 Hz, vilket ger 
utrymme för ett lågpassfilter att dämpa ner högre frekvenser än 150 Hz så 
pass mycket att de är obetydliga över 256 Hz. 
 
När en kontinuerlig signal samplas under en avgränsad tid kan det 
likställas med att multiplicera den med en så kallad fönsterfunktion av 
fyrkantstyp. Den har värdet ett i det aktuella området och noll utanför 
(Figur 2, a). Problemet med fykantsfönstret är att det är väldigt utspritt i 
frekvensplanet (Figur 2, b). Eftersom multiplikation i tidsplanet innebär 
faltning i frekvensplanet, kommer fykantsfönstrets sidlober att smeta ut 
Fouriertransformen av signalen. Figur 2, f, visar Fouriertransformen av en 
sinussignal på 10 Hz som är fönstrad med ett fyrkantsfönster. Om 
fönstringen i stället görs med ett Hammingfönster (Figur 2, c), som inte har 
så stora sidlober i frekvensplanet (Figur 2, d), fås en mycket snyggare 
frekvensrepresentation av signalen på 10 Hz (Figur 2, h).  
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Figur 1: (a) Teoretiska Fouriertransformen av en si gnal som inte uppfyller 
Nyquistkriteriet. (b) Fouriertransformen av den sam plade signalen i (a). De 

överlappande frekvenserna gör att representationen inte blir korrekt. (c) Teoretiska 
Fouriertransformen av en signal som uppfyller Nyqui stkriteriet. (d) 

Fouriertransformen av den samplade signalen i (c). 
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Figur 2: (a) Fyrkantsfönster. (b) Fyrkantsfönstret i frekvensplanet. (c) 

Hammingfönster. (d) Hammingfönstret i frekvensplane t. (e) Sinusvåg fönstrad med 
fyrkantsfönstret. (f) Sinusvåg fönstrad med fyrkant sfönstret, i frekvensplanet. (g) 

Sinusvåg fönstrad med Hammingfönstret. (h) Sinusvåg  fönstrad med 
Hammingfönstret, i frekvensplanet. 
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3.3 FFT – Fast Fourier Transform 
 
Denna sektion beskriver vad FFT är och hur det fungerar enligt Porat [1]. 
 
FFT är en beräkningseffektiv metod att beräkna den diskreta 
Fouriertransformen (DFT), d.v.s. Fouriertransformen på samplade värden. 
Metoden uppfanns av Cooley och Tukey 1965 och gjorde det praktiskt 
möjligt att implementera DFT-beräkningar som tar rimligt lång tid.  
Den diskreta Fouriertransformen transformerar en signal från tidsplanet till 
frekvensplanet och ger en representation av frekvensinnehållet i signalen. 
DFT är definierad som 
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X[k] är signalen i frekvensplanet. x[n] är signalen i tidsplanet. WN kallas 
twiddle-faktorn. 
 
FFT-beräkningen går ut på att bryta ner en stor DFT-beräkning till många 
små. Den metod som används i Texas Instruments implementation, [4], 
som utnyttjas i detta examensarbete, kallas radix-2 eftersom den bygger 
på att antalet sampel i insignalen är en jämn potens av 2. Radix-2 FFT 
bryter ner DFT-beräkningen av N stycken sampel till N/2 stycken DFT-
beräkningar av två sampel åt gången.  
Beräkningen av en 2-punkts DFT ges i matrisform av 
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enligt definitionen av DFT i ekvation (3.1). 
Figur 3 visar en grafisk representation av detta. 
 

 
Figur 3: En 2-punkts DFT. 

Angreppssättet i Texas Instruments implementation [4], kallas för 
tidsdecimerad radix-2 FFT. Figur 4 visar hur beräkningen är uppbyggd för  
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en FFT över 8 sampel. Hela beräkningen är uppbyggd av 2-punkts DFT-
beräkningar.  
 
Ordningen på insignalens sampel är permuterad för att utsignalen ska bli i 
rätt ordning. För att räkna ut hur insamplen ska ordnas tas indexen 0-7 i 
binär form, 000-111. Sedan speglas varje bitmönster så att 000, 001, 010, 
011, 100, 101, 110, 111 blir 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011, 111. Då 
fås i decimal form indexen 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7. 
 
Efter varje steg i beräkningen blir de gamla värdena överflödiga, vilket 
betyder att det vid implementering går att göra hela beräkningen och bara 
utnyttja N stycken platser i minnet, genom att skriva över de gamla 
värdena. 
 
Mellan varje steg i beräkningen multipliceras varje värde med sin Twiddle-
faktor, WN

n, som beräknas enligt 
 

,rp
N

n
N WW −=    (3.4) 

 
där r tillhör [0,1] eftersom det alltid är två insignaler och p tillhör [0,1] efter 
första steget, eftersom det är två DFT inblandade, och [0,3] efter andra, 
eftersom det är fyra DFT inblandade. 
 

 
Figur 4: Tidsdecimerad radix-2 FFT, för N = 8.
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4 Hårdvara 
En stor del av detta projekt bestod av att ta fram en enhet som kan 
monteras i ett fordon och mäta vibrationer och temperatur. Dessa data ska 
sedan lagras i enheten för att senare kunna föras över till en dator. 
 
Eftersom detta projekt syftar till att ta fram en enhet som i framtiden kan 
komma att användas monterad i varje fordon var utgångskravet att de 
ingående komponenterna måste vara relativt billiga och utrymmessnåla. 
 
All elektronik i enheten har utvecklats av Johan Lundkvist som en del av 
hans examensarbete [7]. I den här rapporten beskrivs endast vilka 
komponenter som har varit relevanta för detta examensarbete och vilka 
signaler de genererar. 

4.1 Utvecklingskort 
Som bas för systemet önskades ett utvecklingskort för en digital 
signalprocessor. Kraven var att det skulle ha en DSP för att hantera FFT-
beräkning, många analoga ingångar samt seriell port för kommunikation. 
Positivt för framtida utveckling vore även om det fanns tillgång till CAN-
gränssnitt eftersom det finns i Stridsfordon 90. 
 
Valet föll på ett utvecklingskort som heter eZdsp TMS320F2812 och är 
tillverkat av Spectrum Digital (Figur 5). Anledningen till att just detta kort 
valdes, var att det var det enda som uppfyllde kraven och fanns på lager 
hos leverantören. På den version som användes sitter den digitala 
signalprocessorn i en sockel så att den kan bytas ut vid behov. Kortet är 
ungefär 8 × 14 centimeter, men det har inte så stor betydelse eftersom en 
eventuell framtida produktion av enheten skulle betyda att ett helt eget 
kretskort utvecklades.  
 
Den digitala signalprocessorn är en Texas Instruments F2812 som har en 
klockfrekvens på 150 MHz, 18K word inbyggt RAM-minne och 128K word 
inbyggt flashminne. Dessutom finns det på utvecklingskortet 64K word 
externt RAM-minne. De delar på utvecklingskortet som är intressanta för 
detta projekt är möjligheten till upp till 56 programmerbara digitala in- och 
utgångar, 16 analoga ingångar och två seriella kommunikationsportar som 
följer standarden UART, d.v.s. samma som används i de seriella portarna i 
datorer. Det finns även ett CAN-gränssnitt. Processorn har måtten 24 × 24 
millimeter. 
 
Processorns analoga till digitala konverterare har 12 bitars upplösning och 
gör därför om insignaler på 0-3V till värden mellan 0-4095. 
Till de seriella portarna finns en FIFO-buffert för utgående data och en 
FIFO-buffert för inkommande data. Båda är av storleken 16 och det data 
som skrivs dit skickas ut på serieporten i den takt som den seriella 
kommunikationen är konfigurerad för. 
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Figur 5: Utvecklingskortet eZdsp TMS320F2812. 

4.2 Sensorer 

4.2.1 Vibration 
Vibration mäts med tre enaxliga accelerometrar i x-, y-, och z-led. 
Accelerometrarna visar hur stora g-krafter som påverkar systemet. Genom 
att sedan utföra frekvensanalys med hjälp av FFT-beräkning på det 
insamlade datat, kan frekvensspektrum fås fram för vibrationerna som 
fordonet utsatts för.  
 
Accelerometrarna som användes i detta projekt heter ADXL150 och är 
tillverkade av Analog Devices (Figur 6). De är inbyggda i IC-kretsar och 
har måtten 7,3 × 9,9 millimeter och väger 5 gram. 
 
Kraven på sensorerna var att de skulle klara alla 
tänkbara temperaturer eftersom de är tänkta att sitta i 
ett militärt fordon som ska kunna användas i alla 
klimat. ADXL150 har ett arbetsområde omfattande 
temperaturer på -40°C till +125°C, vilket måste 
anses vara tillräckligt.  
 
Vidare ska accelerometrarna ha ett arbetsområde 
omfattande frekvenser från 0 Hz till minst 150 Hz och kunna mäta 
acceleration på minst 30g.  ADXL150 har ett maximalt mätområde på 
±50g inom frekvensområdet från 0 Hz till 1 kHz. I detta projekt är 
elektroniken konstruerad så att insignalen till utvecklingskortet ligger på 0V 
vid -30g och 3V vid +30g, med 1.5V vid noll g. 
 

Figur 6: ADXL150. 
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För att behålla alla frekvenser upp till 150 Hz, men dämpa bort högre 
frekvenser, finns ett fjärde ordningens Chebychev lågpassfilter, med 
brytfrekvens 165 Hz, implementerat i hårdvara. Det dämpar tillräckligt 
mycket för att inga frekvenskomponenter ska kunna speglas tillbaka in i 
det intressanta området mellan 0 Hz och 150 Hz. 

4.2.2 Temperatur 
Temperaturen mäts med en sensor som heter LM335 och är 
tillverkad av SGS-THOMSON Microelectronics (Figur 7). Den 
har ett mätområde på -40°C till +100°C och kapseln ha r måtten 
3,7 × 5 × 5 millimeter utan ben. 
 
Temperatursignalen till utvecklingskortet styrs med hjälp av 
elektronik till 
 

,924.020 VmVTU temp +×=   (4.1) 

 
där T är temperaturen i grader Celcius. 

4.3 LCD-display 
För att visa enhetens status för användaren är den utrustad med en LCD-
display från SEIKO med beteckningen L2032 (Figur 8). Det är en tvåradig 
display med 20 tecken per rad som har inbyggd elektronik som hanterar 
uppdatering av tecknen.  
 
Gränssnittet mot DSP-kortet består av 8 ingångar som sätts till ett binärt 
tal enligt ASCII-tabellen. Det finns en ingång för att tala om ifall det binära 
talet representerar en instruktion eller ett ASCII-tecken, en för att läsa eller 
skriva till displayen. Den sista ingången används för att signalera att 
displayen ska utföra önskad handling [6]. 
 
LCD-displayen har även inbyggd bakgrundsbelysning som består av 
lysdioder. Belysningen har en egen strömförsörjning vilket gör att den kan 
lämnas oanvänd om det skulle vara önskvärt. Den drar nämligen relativt 
mycket ström och det är ju en klar nackdel om enheten ska drivas med 
batterier. 
 

 
Figur 8: LCD-displayen som användes i enheten. 

Figur 7: 
Temperatur-

sensor. 
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4.4 Det slutliga systemet 
Hela systemet förutom sensorerna är monterat i en plastlåda och drivs 
med två batteripaket. Det ena driver utvecklingskortet och det andra driver 
övrig elektronik. Figur 9 visar inmonteringen i lådan. På kortsidan finns 
den seriella porten för kommunikation med datorn och den parallella 
porten som används vid programmering av den digitala signalprocessorn. 
Displayen är monterad på långsidan tillsammans med en brytare för 
strömförsörjningen och brytaren som används för att växla mellan mätning 
och vänteläge. Under brytarna finns ett uttag för extern spänningsmatning 
på mellan 9V och 36V. 
 
 

 
Figur 9: Systemet monterat i lådan. 
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Sensorerna är monterade på en egen modul så att de kan appliceras där 
mätningen ska göras medan resten av enheten slipper utsättas för 
vibrationerna. Figur 10 visar sensormodulen som senare monterades i en 
egen låda. 
 
 

 
Figur 10: Sensormodulen. Accelerometrarna för x-led  och y-led sitter under 

temperatursensorn. Den synliga accelerometern mäter  i z-led. 
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5 Lagring och bearbetning av data 
 

5.1 Metod 
En del av detta examensarbete bestod av att ta fram ett bra sätt att lagra 
informationen som samlas in med accelerometrarna och 
temperatursensorn. Eftersom enheten är tänkt att sitta i ett fordon och 
lagra data under en längre period är det av stor vikt att så liten datamängd 
som möjligt sparas undan. Detta betyder att datat måste analyseras och 
bearbetas i enheten innan det lagras i minnet.  
 
Problemet är att hitta en avvägning mellan komprimering och 
informationsmängd. Sparas all data kan det bearbetas på många olika sätt 
efteråt för att utläsa alla möjliga detaljer om hur fordonet har kört. Att lagra 
all data är dock praktiskt omöjligt och dessutom onödigt. Denna enhet har 
som uppgift att visa hur påfrestande ett fordon har körts i jämförelse med 
andra fordon. Då borde det räcka att spara hur stor vibrationsenergi 
fordonet har utsatts för under körningen.  

5.2 Lagring i minnet 
Angreppssättet i detta examensarbete har varit att beräkna 
vibrationsenergin under korta tidsintervall. När datat är insamlat och 
bearbetat i den digitala signalprocessorn lagras det i det externa minnet 
på utvecklingskortet. För varje tidsintervall sparas en 32 bitars 
representation av hur stor vibrationsenergi fordonet har utsatts för och 
vilken temperatur det var där fordonet befanns sig under tidsintervallet.  
Valet av att spara 32 bitars värden i minnet beror på att Texas Instruments 
FFT-implementation, [4], ger 32 bitars resultat. När framtida tester i fordon 
har gjorts och mätvärdenas storlek är kända kan lagringen optimeras 
genom att endast spara med så många bitar som behövs. 

5.3 Viktning av påfrestningarna 
Efter att datat har överförts till en dator ska det bearbetas för att få fram en 
total siffra på påfrestningarna, vilken kan användas vid jämförelser med 
andra fordon. 
 
För att få en total representation av påfrestningarna under körningen 
skulle antalet tidsintervall under mätningen kunna summeras. Då kan det 
dock endast utläsas vilket fordon som har längst körtid. För att få en 
representation av hur påfrestande körningen har varit kan varje 
tidsintervall viktas innan summeringen. 
 
Som ett försök gjordes uppskattade viktningar av olika förhållanden för att 
representera att det förmodligen är mer påfrestande för fordonet att köras 
hårt under extrema temperaturer. Dessa viktningar är något som i ett 
senare skede måste bestämmas genom att studera materialegenskaper 
och andra fysiska faktorer.  
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Tabell 1 visar vikterna som användes i detta examensarbete för att få en 
total siffra på påfrestningarna. Dessa vikter har ingen som helst grund i 
verkliga förhållanden utan är endast antaganden som gjordes i detta 
projekt för att demonstrera den föreslagna viktningsstrategin. Samma sak 
gäller de temperaturindelningar som gjorts och vad som anses vara hög, 
medel och låg vibrationsenerginivå. 
 
För varje tidsintervall fås ett energivärde och en temperatur. Ur tabellen 
fås ett viktat tal som adderas till en totalsumma för körningen. I denna 
uppskattning av viktningsvärden antogs att det är mer påfrestande att köra 
fordonet vid låga och höga temperaturer.  
  
Med denna viktning borde det även kunna gå att göra en indikering på när 
ett enskilt fordon ska tas in på service. Om normal körning viktas med talet 
1, fås ett mått på hur många timmars normal körning det är kvar till 
service. Körs fordonet hårt, räknas driftsindikatorn upp mer än annars, och 
återstående tid till service minskar fortare.  
 
 
 
 

Tabell 1: Viktning av påfrestningarna på fordonet. 

Temperatur [ºC]  

T <  -10 -10 < T < 5 5 < T < 30 T > 30 

Hög 6 4 4 5 

Medel 4 2 1 3 

V
ib

ra
tio

ns
- 

en
er

gi
 

Låg 2 1 1 1 

 
 



Vibrationssensor i vagnsmiljö                  21 
 

          Examensarbete, Johan Östman           

6 Implementation 
 
En stor del av detta examensarbete utgjordes av att gå igenom 
dokumentationen för utvecklingskortet, [8-17], och sedan implementera ett 
program som samlar in analoga värden från sensorerna, bearbetar datat 
och sparar undan det i minnet. Programmet ska även, på begäran från ett 
annat program skrivet i Matlab, skicka över det insamlade datat till datorn 
via serieporten.  

6.1 Implementationen i den digitala signalprocessor n 
Implementationen för den digitala signalprocessorn är skriven i C och 
assemblerad med hjälp av Texas Instruments utvecklingsmiljö Code 
Composer Studio.  
 
Programkoden är uppbyggd runt Texas Instruments paket med färdiga 
kod-exempel för processorfamiljen 281x. I det paketet har de definierat 
upp alla register och skrivit exempelkod som visar hur de olika delarna på 
utvecklingskortet används [3].  
 
Texas Instruments har även gjort ett tilläggspaket med bibliotek för att 
beräkna FFT på de samplade signalerna. FFT-paketet består av färdiga 
moduler i assemblerkod som kan kallas på från C-koden. För att beräkna 
FFT används först en modul för att samla in ett antal sampel. Sedan 
används en annan modul för själva FFT-beräkningen [4]. 

6.1.1 Huvudfunktionen 
Figur 11 beskriver funktionen hos huvudfunktionen i DSP-
implementationen som ett flödesdiagram.  
 
Först initialiseras den analoga till digitala konverteraren för att ta in 
accelerometervärdena i x-led, y-led och z-led samt temperaturvärden (För 
inkoppling på utvecklingskortet se bilaga A). Samplingen sker i 512 Hz 
eftersom det enligt teorin ger en möjlighet att representera frekvenser upp 
till 256 Hz, vilket är tillräckligt för att det hårdvaruimplementerade 
lågpassfiltret ska hinna dämpa ut frekvenser som skulle kunna speglas 
tillbaka in i det intressanta området vid FFT-beräkning.  
 
Det seriella gränssnittet initialiseras till 19200 baud och dess FIFO-buffert 
för inläsning initialiseras till att skapa en avbrottsförfrågan när det finns en 
byte att läsa in från den seriella porten. FIFO-bufferten för att skriva till den 
seriella porten konfigureras för att ge en avbrottsförfrågan när den är tom. 
Avbrottsförfrågan för skrivning till den seriella porten är vid programstart 
avaktiverad. 
 
Ur FFT-biblioteket initialiseras tre moduler, en för varje accelerometer, för 
insamling av ett givet antal sampel från accelerometrarna. Sedan 
initialiseras tre moduler för att beräkna FFT på de insamlade samplen.  
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När insamlingsmodulerna har samlat in tillräckligt många värden skickas 
de till FFT-modulerna. Innan FFT beräknas på de insamlade samplen 
fönstras de med ett hammingfönster. Fönstringen innebär en energiförlust 
i signalen, men eftersom resultatet bara ska bli ett jämförelsevärde har det 
ingen betydelse. Efter FFT-beräkning beräknas kvadraten av 
absolutbeloppet av resultatet för att få fram det så kallade 
energidensitetsspektrumet [2]. En FFT-längd på 512 används vilket, med 
512 Hz samplingsfrekvens, ger tidsenheter på 1 sekund. 
 
Efter FFT-beräkning ska en representation av energin under tidsintervallet 
sparas undan i minnet. Den totala energin fås genom att först addera de 
tre energidensitetsspektrumen. Sedan summeras alla koefficienterna, 
d.v.s. energidensitetsspektrumet integreras, mellan 2 Hz och 150 Hz. För 
att slippa den stora DC-komponenten vid 0 Hz i spektrumet, tas inte de två 
första koefficienterna med i summan. Detta kan göras eftersom de lägsta 
frekvenserna inte är intressanta. Samtidigt behövs inte någon kalibrering 
av nollnivån göras på insignalerna. Det summerade energivärdet sparas, 
följt av ett temperaturvärde, undan i det 64K word stora externa RAM-
minnet. Temperaturvärdet som ska sparas undan beräknas enligt ekvation 
4.1. Minnet på 64K word borde kunna lagra data under cirka 7 timmars 
drift. För en eventuell framtida produktifiering av enheten är detta alldeles 
för lite, men minnet kan då lätt ersättas av ett större. I dagens läge finns 
det ju extremt mycket större minnen att tillgå. 
 
För att endast beräkna vibrationsenergin under ett tidsintervall behöver 
inte någon FFT beräknas. Enligt Parcevals sats [1] kan energin även 
beräknas genom att summera kvadraten av absolutbeloppet av signalen. 
Anledningen till att FFT användes i denna implementation var för att det 
ska gå att dela upp frekvensspektrumet i olika frekvensområden om det 
skulle vara intressant vid framtida utveckling. 
 
Till systemet finns det en fysisk brytare som bestämmer vilket läge 
programmet ska köras i. När den är tillslagen samlas data in och lagras i 
minnet. När den slås av går programmet över till ett vänteläge så att data 
kan överföras till en dator via serieporten. När brytaren sedan slås till igen, 
börjar programmet om med ny lagring från början av minnet. 
 
Huvudfunktionen sköter också utskrift av status till en LCD-display. 
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Figur 11: Huvudfunktionen i DSP-implementationen. 

 

Initialiseringar. 

Start 

Vilket läge har brytaren?
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Vänta tills 

brytaren slås 
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Från 

Finns det nya inlästa sampel? 

Till  

Minnet fullt. 
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Brytaren 
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Ja 
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Ja 
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Lagra undan resultatet och ett 
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Är minnet fullt? 

Nej 

Ja 
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6.1.2 Avbrottsrutinen för sampling av analoga värde n 
En timer startar den analoga till digitala konverteraren som lägger in 
samplade värden av de analoga signalerna i olika register. När 
konverteraren är klar skapar den en avbrottsförfrågan som startar 
avbrottsrutinen som har hand om inläsningen av de samplade värdena. 
Figur 12 visar funktionen i ett flödesdiagram. 
 
 

 
Figur 12: Avbrottsrutinen för sampling av analoga v ärden. 

 
 

6.1.3 Avbrottsrutinen för läsning från serieporten 
När det finns en byte i den seriella portens inkommande FIFO-buffert 
genereras en avbrottsförfrågan som startar avbrottsrutinen som har hand 
om läsning från serieporten (Figur 13). Den har som uppgift att ta emot en 
förfrågan om kommunikation som skickats från datorn. När den har fått 
förfrågan ska den, via serieporten, skicka över en siffra på hur många 
värden som ligger i minnet, d.v.s. som ska överföras via den seriella 
porten. Variabeln som räknar antalet värden i minnet är 16 bitar stor, vilket 
gör att den måste skickas i två omgångar om 8 bitar över den seriella 
porten. 
Till sist ska denna avbrottsrutin aktivera avbrottsförfrågan för skrivning till 
serieporten. Det behövs en liten fördröjning innan det görs för att det 
skickade datat om antalet värden i minnet ska hinna överföras via den 
seriella porten innan det skapas någon avbrottsförfrågan. Detta för att 
Matlabprogrammet, som ska ta emot värdena i datorn, ska hinna få veta 
hur många värden som ska överföras, innan mer data börjar skickas. 
 

Läs av registren för sampel i x-, y-, och z-led. 

Läs av registret för temperatursampel. 

Sätt flagga för att nya sampel är inlästa. 

Bekräfta avbrottsförfrågan för att möjliggöra 
ny avbrottsförfrågan. 

Start 
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Figur 13: Avbrottsrutinen för läsning från seriepor ten. 

 
 
 

6.1.4 Avbrottsrutinen för skrivning till serieporte n 
När avbrottsförfrågan för skrivning till serieporten är aktiverad och FIFO-
bufferten för att skriva till serieporten är tom genereras en 
avbrottsförfrågan som startar avbrottsrutinen som har hand om 
överföringen av data till datorn (Figur 14). Om det finns data att skicka i 
minnet skickas fyra stycken 32 bitars värden, uppdelade på 16 byte, till 
FIFO-bufferten som är 16 byte stor. Det kommer sedan att skapas en ny 
avbrottsförfrågan när all data i FIFO-bufferten har skickats iväg via den 
seriella porten. Om det inte finns någon mer data som ska skickas, 
avaktiveras avbrottsförfrågan för skrivning till seriella porten så att ingen 
ny avbrottsförfrågan kan genereras förrän det finns data att skicka iväg. 

Återställ flagga för nytt inläst värde på serieporten. 

Skicka de 8 minst signifikanta bitarna av antalet 
värden i minnet till FIFO-bufferten. 

Skicka de 8 mest signifikanta bitarna av antalet 
värden i minnet till FIFO-bufferten. 

 

Bekräfta avbrottsförfrågan för att möjliggöra ny 
avbrottsförfrågan. 

Fördröjningsloop 

Aktivera avbrottsförfrågan för skrivning till 
serieporten. 

Start 
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Figur 14: Avbrottsrutinen för skrivning till seriep orten. 

 

6.2 Implementationen i Matlab 
När systemet har lagrat data i minnet på utvecklingskortet behövs det ett 
sätt att överföra datat till en dator för sammanställning och analys. 
Kommunikationen sker över serieporten och behöver ett 
användargränssnitt på datorsidan. Eftersom Matlab användes för analys 
av datat var det naturligt att även skriva funktionen för dataöverföring på 
datorsidan i Matlab.  
  
Implementationen i Matlab består av ett grafiskt användargränssnitt (Figur 
15), som överst har en statusdisplay och en knapp för att kontakta den 
digitala signalprocessorn. När användaren klickar på knappen skickas en 
förfrågan via serieporten varefter programmet väntar på att få ett svar. När 
DSP-systemet svarar tolkar Matlabprogrammet svaret som antalet värden 
som ska överföras. Därefter läses detta antal värden från serieporten och 
läggs i en variabel.  

Finns det data i minnet att skicka? 

Skicka de 8 minst signifikanta bitarna av 
nästa värde i minnet till FIFO-bufferten. 

Har 4 värden skickats till FIFO-
bufferten? Nej 

Bekräfta avbrottsförfrågan för att 
möjliggöra ny avbrottsförfrågan. 

Ja 

Avaktivera 
avbrottsförfrågan 
för skrivning till 

serieporten. 

Ja 

Nej 

Start 

Skicka bitarna 9-16 av nästa värde i 
minnet till FIFO-bufferten. 

Skicka bitarna 25-32 av nästa värde i 
minnet till FIFO-bufferten. 

Skicka bitarna 17-24 av nästa värde i 
minnet till FIFO-bufferten. 
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När överföringen är klar sparas variabeln undan till en Matlabfil. Filnamnet 
skapas efter aktuellt datum och tid enligt ISO 8601, d.v.s. 
DataååååmmddTttmmss.mat, exempelvis Data20020325T154517.mat 
 
Efter att datat har överförts kan vibrationsenergin och temperaturen plottas 
grafiskt för att visa hur de har varierat över tiden. Om data från en tidigare 
överföring ska visas kan det laddas in från de sparade filerna.  
 
Den nedersta knappen används för att räkna ut den totala viktade 
påfrestningen enligt vikterna i tabellen längst ner i fönstret. För varje 
tidsintervall i datat fås en temperatur och ett energivärde som ger ett viktat 
värde ur tabellen. Summan av alla viktade värden ger den totala 
påfrestningen, vilken skrivs ut i den nedre displayen. Vikterna kan ändras 
efter hur påfrestande olika kombinationer av vibrationsenergi och 
temperatur har funnits vara. 

 
 
 

 
Figur 15: Det grafiska gränssnittet för Matlabprogr ammet. 
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7 Systemutvärdering 
Vid testning användes DSP-kod som lagrade alla FFT-koefficienterna för 
att kunna se om FFT-beräkningen blev rätt. 
 
Innan någon annan testning utfördes kördes systemet med sensorerna 
liggande stilla på ett bord. Frekvensspektrumet som sparades i minnet såg 
ut som väntat. Det fanns en stor DC-komponent vid noll Hz och alla andra 
komponenter var i stort sett noll. Obetydliga variationer uppkommer som 
förmodligen beror på små spänningsvariationer från sensorerna, möjligen i 
kombination med osäkerhet i omvandlingen av de analoga signalerna. 

7.1 Temperaturmätning 
Vid undersökning av temperaturvärdena upptäcktes att de varierade 2-3 
grader vid rumstemperatur, vilket inte var så bra. Något fel i hårdvaran 
som kunde ge upphov till detta kunde dock inte hittas. Eftersom denna 
enhet inte behöver ha någon särkilt snabb uppdatering av temperaturen 
löstes problemet i mjukvaran genom att medelvärdesbilda över de senaste 
5 temperaturvärdena. 

7.2 Inledande testning med högtalare 
Innan det fanns tillgång till riktig testutrustning för att generera vibrationer, 
kom Carl-Magnus Wikman med förslaget att använda en högtalare. Ljudet 
från en högtalare skapas genom att en magnet sätt i rörelse. Magneten 
påverkar ett membran som skapar lufttrycksvariationer, d.v.s. det som 
människan uppfattar som ljud. 
 
Det första testet som gjordes var därför att spänna fast givaren på en 
gammal högtalare. Sedan skapades en sinussignal i Matlab och spelades 
upp i högtalaren med hjälp av datorns ljudkort.  I detta skede användes 
utvecklingsmiljön Code Composer Studio för att plotta 
frekvenskomponenterna ur minnet. Resultatet med en 100 Hz signal 
visade en tydlig topp i frekvensplanet på rätt ställe, vilket visade att 
systemet fungerade någorlunda bra. Med en signal på 120 Hz blev toppen 
markant mycket större, men låg fortfarande där den skulle bland 
frekvenskomponenterna. Skillnaden i amplitud kan dock mycket väl bero 
på att högtalaren har svårare att återskapa signalen på 100Hz. 
Figur 16 visar försöksuppställningen med sensorerna på högtalaren. 
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Figur 16: Test av sensorerna med hjälp av en högtal are. 

 

7.3 Sinusgenererande vibrator 
För att kunna testa lite noggrannare med kända amplituder på 
vibrationerna användes en utrustning för generering av sinusformade 
vibrationer som fanns tillgänglig hos Land Systems Hägglunds (Figur 17). 
Den klarade av att skapa vibrationer på åtminstone 30g och långt högre 
frekvenser än vad som var nödvändigt.  
 
 

 
Figur 17: Lådan med sensorerna fastspänd på testutr ustningen för vibrationer. 
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Figur 18 visar resultatet som lagrades i enheten när sensorerna utsattes 
för ett frekvenssvep mellan 30 Hz och 400 Hz med en amplitud på 5g. I 
figuren går svepet ett varv från ca 80 Hz upp till 400 Hz och tillbaka ner till 
30 Hz. Resultatet visar hur lågpassfiltret har dämpat de högre 
frekvenserna, över 150 Hz. Eftersom insignalen samplas med 512 Hz, 
kommer frekvenser högre än 256 Hz att speglas tillbaka in mellan 0 Hz 
och 256 Hz. Speglingen kan ses i figuren, men även att lågpassfiltret har 
hunnit dämpa de höga frekvenserna så mycket att inget speglas in i det 
intressanta området mellan 0 Hz och 150 Hz.  
 
Figur 19 visar endast den intressanta delen av frekvenssvepet. Den undre 
halvan av figuren visar resultatet av våran summering av 
frekvenskomponenterna upp till 150 Hz. Det är detta som sparas i den 
riktiga DSP-implementationen. 
 

 

 
Figur 18: Resultat av ett frekvenssvep med en sinus signal på 3g. 
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Figur 19: (a) Den intressanta delen av frekvenssvep et. (b) Summeringen av 

frekvenskomponenterna under varje tidsenhet. 

 
 

7.4 Testning i Stridsfordon 90 
Testningar gjordes även med enheten monterad i ett stridsfordon. 
Resultaten därifrån visade att antagandet, om hur stora accelerationer 
som bör mätas, var ganska överdrivet. I det intressanta frekvensområdet 
blir inte vibrationerna i vagnen så stora. 
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8 Resultat och slutsatser 
 
I detta projekt, som omfattade två examensarbeten, har en enhet 
utvecklats och konstruerats som kan mäta vibrationer upp till 150 Hz och 
lagra vibrationsenergi och temperatur. Datat kan sedan överföras till en 
dator via serieporten och visualiseras med hjälp av ett grafiskt 
användargränssnitt. 
 
Enheten är konstruerad enligt önskemål från Land Systems Hägglunds, av 
relativt billiga komponenter som tål de påfrestningar som de kan tänkas 
utsättas för i militära fordon. Tanken är att det ska bli en integrerad enhet i 
Stridfordon 90.  
 
Testresultaten visar att enheten fungerar som det är tänkt och mäter 
vibrationerna på rätt sätt (Figur 18, Figur 19). Alla vibrationsfrekvenser 
över 150 Hz dämpas bort tillräckligt för att inte påverka resultatet, medan 
vibrationerna som ligger mellan 0 Hz och 150 Hz inte påverkas.  
 
En metod för viktning av slitaget har presenterats. Det föreslagna sättet att 
vikta vibrationspåverkan med hjälp av temperaturen kan även utökas med 
andra faktorer som kan tänkas påverka den totala förslitningen av 
fordonen. 
 
Den framtagna enheten är konstruerad med tanke på användning i 
Stridsfordon 90, men den kan lika gärna användas i något annat fordon 
eller sammanhang där mätning av vibrationsenergi i frekvenser upp till 150 
Hz är önskvärd. 
 
I och med att mätningarna i Stridsfordon 90 visade att mätspannet för 
accelerometrarna var för stort tilltaget, skulle detta kunna minskas för att 
ge bättre upplösning vid mindre vibrationer. Det skulle även minska 
bruspåverkan på den samplade signalen. Den justeringen skulle i så fall 
göras i elektroniken som utvecklats av Johan Lundkvist, som en del av 
hans examensarbete. 

8.1 Möjligheter till vidareutveckling 
För framtida användande av det framtagna systemet måste de olika 
energinivåerna för värdering av påfrestningarna bestämmas, d.v.s. det 
måste genom testning bestämmas var gränserna går för låga och höga 
vibrationsenergier. Detta görs lämpligen genom att systemet monteras i ett 
fordon som sedan körs olika hårt för att få referensvärden. De olika 
nivåerna måste bestämmas utifrån kunskap om förslitning av olika 
komponenter vid olika påfrestningar. Temperaturindelningen kan även 
anpassas efter den kunskap som finns. 
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Vid en eventuell tillverkning av enheter ska inte utvecklingskortet för DSP 
användas, utan ett eget kretskort måste utvecklas. Under denna 
utveckling kan även det 64K word stora externa RAM-minnet ersättas med 
ett betydligt större minne. Det möjliggör mycket längre driftstid innan 
minnet är fullt och överföring till dator måste ske.  
 
En enhet som ska användas i stridsfordonen måste förmodligen drivas av 
spänning från vagnens elsystem. Detta innebär att enheten måste klara av 
att bli spänningslös när vagnen stängs av. Vid produktifiering av enheten 
måste hänsyn tas till detta, genom att lagringen måste göras på ett 
flashminne eller annat beständigt medium, så att datat bevaras när 
enheten blir strömlös.  
 
För framtida behov kan fler parametrar läggas till i utvärderingen av total 
viktad påfrestning. En aspekt är kallstarter, något som självklart sliter extra 
på framförallt motor och drivsystem. En annan aspekt är tillfällig 
bandspänning. Då spänns drivbanden extremt stumt för tillfällig körning på 
dåligt underlag. Detta är naturligtvis inte särkilt skonsamt för vagnen då 
den tappar sina fjädringsegenskaper.  
 
Om lagring av mer data tillåts kan mer noggranna analyser göras. I första 
hand kan frekvensspektrumet delas upp och energin för varje 
frekvensområde sparas. Detta kan utnyttjas om det är känt att vissa 
komponenter slits mer av vibrationer i ett visst frekvensområde.  
 
Eftersom vagnen ändå ska tas in på service inom en viss tid kan det visa 
sig att det finns minneskretsar med tillräcklig kapacitet för att lagra alla 
mätvärden som fås från accelerometrarna, och därmed inte tappa någon 
information. Det skulle betyda att det gick att analysera datat på valfritt sätt 
i efterhand.  
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Bilaga A 
 
Användning av kontakter på utvecklingskortet eZdsp 
TMS320F2812 rev. C 

 
Programmerbara digitala in-/utgångar 
 
En del av de digitala portarna har alternativa användningsområden. I detta 
system har port P8-4 konfigurerats som SCIRXDA, d.v.s. mottagande 
kanal för seriell kommunikation. P8-3 har konfigurerats som SCITXDA, 
d.v.s. sändande kanal för seriell kommunikation. 
  
Vid kommunikation med LCD-displayen används P8-9 till P8-16 (GPIOA0-
GPIOA7) för de 8 databitarna. R/W är kopplad till P4-13 (GPIOB6). RS är 
kopplad till P4-14 (GPIOB7). Enable är kopplad till P4-15 (GPIOB11) [6]. 
 
Lägesbrytaren är kopplad till P4-16 (GPIOB12). Hög nivå tas från P8-33 
(GPIOB3). Jord finns på P4-10, P8-20, P8-19, P7-10, P4-20, P8-40 och 
P8-39. 
 

P4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

P8 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

P7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           
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Analoga ingångar 
 
Accelerometern som mäter i x-led är kopplad till P9-8 (ADCINA3). 
Accelerometern som mäter i y-led är kopplad till P9-10 (ADCINA4). 
Accelerometern som mäter i z-led är kopplad till P9-12 (ADCINA5). 
Temperaturgivaren är kopplad till P9-14 (ADCINA6). 
P9-18 (VREFLO) är byglad till P9-17 (GND) för att få en jordreferens. 
Hela den nedre raden (Alla udda på P9) är jord. 
 

P5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

P9 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

 
 


