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Förord 
 
Detta är ett examensarbete för civilingenjörsinriktningen ljuddesign på linjen Arena 
Media Musik och Teknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet är ett samarbete 
mellan New Boliden AB, Process IT (LTU), avdelningarna Systemteknik och Ljud och 
vibrationer vid LTU. 
 
Studierna är gjorda som Research Trainee vid LTU. Att vara en Research Trainee student 
innebär att examensarbetet sträcks över ett år där halva tiden utgörs av examensarbetet 
och resterande halva med doktorand/forskarförberedande kurser.  
 
Ett stort tack till följande personer: 
Doktor Pär-Erik Martinsson (Process IT) för projektgenomförandet och handledning. 
Doktor Patrik Pääjärvi (Systemteknik) för handledning med signalbehandling och 
MATLAB. Professor Anders Ågren (Ljud och Vibrationer) för att ha givit mig 
möjligheten att fått utföra detta arbete samt handledning. Bror Tingvall (Ljud och 
Vibrationer) för konstruktion av mätsystemet och datainsamling. Marie Isaksson och Jan 
Burstedt från New Boliden AB för hjälp och förståelse om malningsprocessen samt för 
tillåtelse att använda era bilder. 
 
Slutligen skulle jag vilja önska de involverade lycka till med den fortsatta utveckling av 
detta projekt. 
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Sammanfattning 
 
Sönderdelning av malm är ett grundläggande steg i utvinningsprocessen för att separera 
värdemineraler från övrig sten. I Skandinavien används oftast autogenkvarnar (AG) för 
malning. Effektiviteten i sönderdelningsprocessen är väldigt låg. Genom att kategorisera 
och övervaka parametrar i processen kan den optimeras.  
 
I detta projekt undersöks indirekta mätmetoder för att bestämma fyllnadsgraden i 
malmkvarnar, på uppdrag av New Boliden AB. Genom att analysera vibrationer på 
kvarnens mantelyta kan processen övervakas. Ett nytt mätsystem har utvecklats för 
datainsamling. Mätningar är utförda på en malmkvarn i Aitik, Sverige. Olika 
signalbehandlingstekniker för att estimera fyllnadsgraden utvärderades. Resultaten 
jämfördes mot det nuvarande mätsystemet. 
 
Resultaten visar att fyllnadsgraden kan bestämmas genom att analysera energin av 
ytvibrationerna. Fyllnadsgraden kan även bestämmas genom att analysera enskilda 
frekvenser, men metoden är känslig mot fel och måste utvecklas vidare för att ge 
trovärdiga resultat. 
 
Mycket arbete kvarstår där både mätsystem och signalanalysmetoderna kan förbättras. 
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Abstract 
 
Grinding is a commonly used size reduction method in the comminution process. In 
Scandinavia autogenous-grinding (AG) is often used. The efficiency in the grinding 
process is very low. By categorizing and observing the parameters in the process, 
optimization is possible.  
 
As a project from New Boliden AB, non-invasive measurement methods for determining 
the filling level in tumbling mills are examined. By analysing vibrations at the surface of 
the mill, the process can be monitored. A new measurement system is developed for data 
collection and measurements are done at the mill in Aitik, Sweden. Different signal 
analysis techniques to estimate the filling level are tested. The results are then compared 
against the value from the existing system. 
 
Results show that the filling level can be detected by analysing the energy of the 
vibration signal. The filling level can also be determined by analysing a single frequency, 
but the process is more sensitive to errors and has to be further improved for reliable 
results. 
 
Much work can still be done for improvement, both at the measurement system and the 
signal analysis. 
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1 Introduktion 

1.1 Sönderdelning av malm 

Sönderdelning av malm är ett grundläggande steg i utvinningsprocessen för att separera 
värdemineraler från övrig sten. Krossning avser förminskning av stenkroppar ner till 
storleken 5 – 10 mm medan malning avser än mindre stycken [1]. För att efterföljande 
utvinningsprocesser (anrikning) som flotation ska fungera optimalt så måste malmen 
sönderdelas från cirka 5 – 250 mm ner till storleksordningen 10 – 500 µm och kallas då 
för pulp eller slurry. Hela sönderdelningsprocessen sker i flera steg vilket visas i figur 1. 
 

 
Figur 1: Sönderdelningsprocess [2] 

 
I gruvindustrin har kvarnar av olika slag använts i över hundra år där två metoder att mala 
sönder sten är med så kallade autogenkvarnar (AG), se figur 2, ibland även kallad ”Run 
of Mine” (ROM) samt semiautogenkvarnar (SAG), se figur 3. Skillnaden mellan dessa är 
att i autogenkvarnen sker sönderdelningen genom att malmen ”krossar sig själv” medan i 
semiautogenkvarnen tillsätts malkroppar i form av stålkulor. För maximal malning sitter 
så kallade lyftare inuti kvarnen vilka ”lyfter” malmen upp längs kvarntrumman för en 
högre fallhöjd, vilket innebär ökad sönderdelning, se figur 2. 
 

   
Figur 2: Inuti en AG-kvarn [2].            Figur 3: Inuti en SAG-kvarn [3]. 
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För båda metoderna är fördelningen mellan stora och små malmpartiklar av stor betydelse 
för att sönderdelningen skall ske optimalt. Mindre än halva volymen av kvarnen är fylld 
med charge (sten), där ibland vatten tillsätts, så kallad våtmalning sker. Vattnets syfte är 
att transportera materialet framåt samtidigt som den kyler processen. Av den tillförda 
massan utgörs 20 till 50 % av vatten [4]. För mycket vätska bildar en pulppool, vilket 
innebär att malmen endast transporteras igenom kvarnen utan att malas. 
 
AG/SAG kvarnar favoriseras i mineralprocessindustrin på grund utav dess höga 
malningskapacitet, 100 – 1000 ton/timme [5, 6]. För andra malningstekniker som stång- 
och kulkvarn kan samma produktion motsvaras av dubbla eller trippla malningslinjer [4]. 
Sönderdelning i dessa kan även bli försvårad eller omöjliga på grund utav fukt och lera i 
processen. Detta problem elimineras i en AG/SAG kvarn, där de dessutom kan 
konstrueras i varierande storlekar anpassade efter malmens karaktär för att uppnå 
optimerad malning. SAG malning är en effektivare process än AG men har istället en 
högre driftskostnad på grund utav tillsatsen av malkropparna. Dessutom kan 
malkropparna medföra ogynnsamma stålprodukter till flotationen. För att uppnå samma 
produktion i en AG-kvarn krävs en större kvarnvolym vilket medför ett dyrare inköp, 
men kompenseras av en lägre driftskostnad.  

1.2  Kvarnens verkningsgrad 

Sönderdelning av malm är dock en väldigt energiintensiv process, en av de mest 
krävande industriprocesserna i världen och därför är det av stort intresse att kunna 
maximera effektiviteten i kvarnarna. I tidigare forskning finner man flera olika 
angreppssätt för att uppskatta verkningsgraden hos en kvarnprocess. Beroende på 
beräkningsmodell kan resultatet skilja sig markant. Oavsett metod finner man att 
verkningsgraden är mycket låg, från någon procent upp emot 25 % finns rapporterade. 
Här föreligger dock en stor osäkerhet om vilket som är det ”sanna” värdet på 
verkningsgraden. De flesta rapporterade värden befinner sig dock i storleksordningen 1 – 
2 % där resterande energi inte nyttjas till sönderdelandet av malm utan omvandlas istället 
till rörelseenergi och värme [7]. 
 
Enligt en undersökning genomförd 1976 uppskattades att så mycket som 3,3 % av den 
totala producerade elektriska energin i världen användes för söndermalning av olika slag, 
där 98 – 99 % alltså är direkta energiförluster [8]. Trots att siffran är inaktuell ger den en 
uppfattning om storleksordning av den mängd energi som används. I en undersökning 
utförd av USGS Mineral Resources ökar världens kopparproduktion kraftigt varje år, se 
figur 4 [9]. Efterfrågan har lett till att världsmarknadspriset på koppar gått upp från 1500 
till 8000 dollar per ton på några år [10]. Med den ökande efterfrågan på mineralprodukter 
är det därför osannolikt att tro att energiåtgången minskat utan snarare är större idag än 
på sjuttiotalet, trots ansträngningar att öka kvarnarnas effektivitet. Det är således av stor 
vikt ur energisynpunkt att en kvarn arbetar så effektivt som möjligt.  
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Figur 4: Världens kopparproduktion [9] 

1.2.1 Processparametrar 

Det går att identifiera flera variabler som är utav stor betydelse för en optimerad 
funktionalitet i malningsprocessen.  
 
Malmkaraktär 
Innan malningsförloppet är kännedom om malmens karakteristik viktig, det vill säga dess 
hårdhet och storleksfördelning [11]. Med hårdare eller större malm erfordras mer energi 
vid kollisionsögonblicket för att partikelförminskning ska ske. Omvänt för porösare eller 
mindre material kan kvarnen matas med ett högre malmflöde. 
 
Malmflöde 
Malmflödet styrs beroende på malmens karaktäristik vilket påverkar hur snabbt 
materialet mals inuti kvarnen. Hårdare eller större malm mals inte lika snabbt vilket göra 
att driftstopp kan uppkomma om inte tillräcklig övervakning finns [11]. Ett högre 
konstant malmflöde bidrar till en ökad fyllnadsgrad vilket gör att mer malm mals mot 
lyftarna i kvarnen (ökat slitage) [12]. För att malningen ska fungera optimalt krävs det 
således att lika mycket material som matas in i kvarnen kommer ut. Därför är det utav 
stor betydelse att galler och lyftare förbättras så att endast malt material töms. 
 
Rotationshastighet 
En kraftigt påverkande faktor i sönderdelningsförloppet är rotationshastigheten. En låg 
hastighet ger inte tillräcklig fallhöjd för att malmen ska kunna sönderdelas, medan en för 
hög hastighet resulterar i att stenarna slår i lyftararna, så kallad katarakt uppstår vilket 
medför ett ökat slitage [12, 13].   
 
Malmfördelning 
Med kunskap om hur malmen fördelar och förflyttar sig inuti kvarnen kan geometrin 
invändigt optimeras. En ”felaktig” malmfördelning kan resultera i att malmen samlas på 
ett ställe, vilket ökar slitaget avsevärt och minskar effektiviteten [13, 14]. På så vis bör 
chargen ligga jämnt fördelad för en effektiv malning.  
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Kvarneffekt 
Kvarneffekt avser den effekt som levereras till kvarnen. Parametern har visat sig stämma 
bra överens mot malningskapaciteten. Vanligtvis maximeras kvarneffekten för att ge så 
hög produktion som möjligt [11]. 
 
Energiintensitet 
För att tillförd kvarneffekt ska resultera i sönderdelning och inte övergå till värme och 
rörelseenergi krävs en hög energiintensitet. Parameter beror till stor del på geometrin 
inuti kvarnen, till exempel att lyftarna ger tillräcklig fallhöjd för partikelförminskning 
[11].  
 
Fyllnadsgrad 
Mängden material i kvarnen kallas för fyllnadsgrad och definieras mellan tå- och 
skuldervinkel. Tåvinkeln motsvarar vinkeln från lodlinjen upp till den punkt där lyftarna 
slår in i chargen alternativt pulpen, och skuldervinkeln från lodlinjen till den punkt där 
lyftarna lämnar chargen, se figur 5. Skuldervinkeln är ofta väldigt svår att mäta, därför 
utgår man endast från tåvinkelns värde för att skatta fyllnadsgraden [15]. 
 

 
Figur 5: Definition av vinklar och storheter [15]. 

 
Det finns ett inbördes förhållande mellan samtliga utav dessa variabler vilka det ännu inte 
finns full förståelse för [16]. Sambandet försvåras på grund utav att parametrarna är 
individuella för varje kvarn. För en ökad förståelse måste processen övervakas där 
variablerna varieras efter olika arbetsförhållanden, vilket har testats i några fall [12, 17].  

1.3 Projektbeskrivning 
Syftet med denna rapport är att på uppdrag av New Boliden AB undersöka möjligheten 
att använda ett mätsystem som appliceras på kvarnens mantelyta för att mäta 
fyllnadsgraden, då underhållet avsevärt skulle underlättas. New Bolidens intresse är att 
utreda möjligheten att använda en ljud- eller vibrationsbaserad teknik för att mäta 
fyllnadsgraden i kvarnarna.  
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Under många år har New Boliden AB mätt fyllnadsgraden för en optimerande styrning av 
produktionen i sina malmkvarnar, särskilt i Aitik. Genom historien har tre olika 
mätmetoder testats, i kronologisk ordning; konduktivitetsgivare (ledning i pulpen), 
kraftgivare på lyftarbult och trådtöjningsgivare (lyftarböjning). Samtliga mätmetoder 
baseras på mätningar inuti kvarnen där trådtöjningsgivaren fortfarande används, se figur 
6  [15]. 
 

 
Figur 6: Trådtöjningsgivare [2]. 

 
Det primära projektmålet är konstruera ett provisoriskt mätsystem för att kunna 
reproducera de signaler som nuvarande trådtöjningsgivare genererar. För att göra detta 
måste signalerna analyseras och behandlas digitalt. Önskemålet är att ha ett robust externt 
mätsystem som klarar att ge tillförlitlig information om fyllnadsgraden och 
malningsprocessen. 
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2 Bakgrund 

2.1  Mätmetoder  

Väldigt lite i kvarnarnas design har förändrats under årens lopp, endast storleken har ökat 
för att kunna möta den växande efterfrågan på malm. Genom att optimera mät- och 
styrsystem uppskattas effektiviteten att kunna höjas med minst 10 %, där kvalitén beror 
på dess tillförlitlighet och anpassning [11]. Med en kontinuerlig övervakning av 
parametrarna kan direkta åtgärder göras för att förhindra långa kostsamma driftstopp och 
slitage [18]. Övervakning av kvarnar är dock svårt då arbetsförhållandena kan variera 
kraftigt mellan olika processer, kvarnar och av andra omständigheter [14]. Mätningar av 
kvarnarnas prestanda kan i huvudsak utföras på två sätt, via direkt eller indirekt mätning. 
Med direkt mätning kan den önskade parametern mätas utan yttre faktorer, medan för en 
indirekt metod måste en annan parameter mätas som korrelerar mot den önskade. 
 
I Sverige används både direkta och indirekta mätmetoder för styrning av kvarnar genom 
övervakning av parametrarna kvarneffekt, fyllnadsgrad, pulp- och malmflöde.  

2.1.1 Direkta mätmetoder  

Metoderna baseras på att direkt kunna mäta de utvalda processparametrarna. Ofta 
används mekaniska sensorer för att mäta magnetoelastiska effekter som töjning, kraft, 
vridmoment och förflyttning vid strategiska ställen [11]. Några utav parametrarna som 
kan mätas med direkta mätmetoder är: 
 
Kvarneffekt 
Fördelen med styrning av kvarneffekt är att den har visat sig stämma bra överens mot 
malningskapaciteten och är väldigt enkel att utföra då endast levererad effekt måste vara 
känd. Nackdelen är att små variationer i malmens egenskaper inte kan detekteras i de 
större kvarnarna, vilket påverkar produktionen och kan leda till produktionsstopp [11].  
 
Malmkaraktär 
Malmen har kunnat mätas med hjälp av digital bildbehandling av stenarnas storlek 
(styckefallet) på transportbandet från grovkrossen [19].  På grund utav höga malmflöden 
blir dock detta försvårat för en kontinuerlig övervakning.  
 
En annan metod är att väga den malm som transporteras till kvarnen med hjälp av 
bandvågar. Tonnaget som mals blir känt och används för att styra malmflödet och 
processen. Metoden används i de flesta anrikningsverk, däribland i Aitik [15]. 
 
Energiintensitet 
Med omfattande simuleringsmodeller av diskreta element metoder (DEM) har man fått 
en inblick utav händelseförloppet inuti SAG-kvarnar [20, 21]. Därav har förståelsen ökat 
för sönderdelningsprocessen [22, 23]. Något som har resulterat i att geometrin hos bland 
annat lyftare förbättrats inuti kvarnen [24-26]. Svårheten med DEM modulering är att 
simulera kollisionsbanorna för islag mellan stenar och malkulor. För ytterliggare 
förståelse och samband mellan kollision och malning har mätsystem implementerats inuti 



 13 

malkulor för att mäta kraft, vridmoment och roterande kinetisk energi som funktion av tid 
[27]. Resultatet visar att mycket ännu går att förbättra i DEM-modellerna innan de 
stämmer väl överens med en verklig kvarn. 

2.1.2 Indirekta mätmetoder 

Indirekta mätmetoder måste tillämpas då processparametrar inte kan mätas på grund av 
ogynnsamma eller svåra mätförhållanden. Istället får parametrarna mätas utifrån andra 
korrelerande variabler. Ibland används kompletterande mjukvara för att estimera 
processparametrar utifrån en indirekt mätning, då kallas mätsystemet för soft-sensor [14]. 
Fördelen med indirekt mätning är att svårtillgängliga eller känsliga parametrar kan 
analyseras medan svårheten är att kompensera för yttre påverkande faktorer. För att ge en 
god prediktion måste således de påverkande faktorernas överföringsfunktioner analyseras 
vilket ger ett mer komplext system.  
 
Den hårda miljön runt malmkvarnar försvårar möjligheterna att använda indirekta 
mätmetoder då tillräckligt robusta kommersiella mätsystem med önskad mätnoggrannhet 
inte finns att tillgå på marknaden [28]. Indirekta mätmetoder består därför ofta utav 
egenkonstruerade specialbyggda externa mätsystem som är bättre anpassade för 
applikationen och är enkla att montera för att förhindra långa driftstopp [28, 29]. Några 
indirekta mätmetoder förklaras nedan. 
 
Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgrad är en vanligt förekommande indirekt mätning. Parametern mäts med 
antingen en kraftsensor runt lyftarbulten eller trådtöjningsgivare placerad inuti en lyftare. 
Utifrån kraften som lyftaren utsätts för kan fyllnadsgraden skattas med signalbehandling. 
Svårheten med metoden är att maximal kraft sker då mest sten ligger på lyftaren och inte 
där tåvinkeln inträffar [11]. För att estimera tåvinkeln måste förändringen (derivatan) på 
kraftsignalen analyseras. Där maximal derivata sker är den position man skattar som 
tåvinkel [11, 17]. Missvisande resultat kan uppstå vid ökad kvarnhastighet då katarakt 
uppstår. Ett kataraktnedslag innehåller mycket direktenergi vilket resulterar i en stor 
förändring (hög derivata) i mätsignalen och fel tåvinkel skattas. Skuldervinkeln blir svår 
att estimera med metoden då förändringen av kraftsignalen inte är lika tydlig när stenarna 
lämnar lyftaren.  
 
Vibrationer 
Kollisioner inuti kvarnen genererar transienta mekaniska vågor vilka utbreder sig genom 
lyftare till mantelytan, där de övergår till ytvibrationer och slutligen till akustiska vågor i 
luften [13]. Inom gruvindustrin har man med olika metoder använt vibrationer för att 
mäta parametrar hos AG-, SAG- och kulkvarnar [3, 13, 29-31]. Proceduren anses som en 
av de mest praktiska för att mäta kvarnens prestanda, då den visat sig vara effektiv 
samtidigt som den har en låg kostnad [13]. För att kunna nyttja vibrationer är 
mätsystemets position utav stor betydelse då olika mätvärden erhålls beroende på 
placering [28].  
 
I litteraturen finner man ofta att begreppet akustisk emission används. Akustisk emission 
kan genereras när ett material blir deformerat genom sprickbildning eller avbrott. Genom 
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att mäta transientenergi redan för små defekter kan åtgärder göras innan kraftigare skador 
uppstår. Med små amplituder (nanometer) och snabba frigörelser av energi måste 
mätsystemet anpassas till att mäta högfrekvent information (från 10k-tals Hz till 1 MHz). 
Utrustningen som används är en speciell akustisk emissionssensor, där skillnaden mot en 
accelerometer är att ingen seismisk massa krävs, men däremot ett speciellt dämpande 
material som fästs direkt till det överförande elementet [32]. Det som gör begreppet 
mätning av akustisk emission missvisande i gruvbranschen är att det ofta är lågfrekvent 
information som mäts med traditionella accelerometrar. Detta avser vibrationer och alltså 
inte akustisk emission enligt definition.   
 
Genom mätningar med ett system bestående av dubbla mikrofoner har akustiska 
nivåförändringar i nedslag för en roterande massa kunnat visa sig vara en parameter för 
styrning utav kvarnen. Samma studie visar att pulpens densitet och viskositet kan 
indikeras [33]. Vidare har vätskans effektivitet kunnat estimeras i laboratoriekvarnar [34]. 
Högre densitet i pulpen ger en mer dämpande effekt på kollisionerna som genererar 
vibrationer [12]. 
 
I en laboratoriemodell av en kulkvarn har man påvisat en möjlighet att indikera 
malmfördelningen, sönderdelningsgraden och malmkaraktäristik [35, 36].  
 
En annan metod som har indikerat bra resultat men är kvarnberoende är att analysera 
väldigt smala frekvensband i SAG-kvarnarnas arbetsförhållanden [37]. 
 
Akustiska mätsystem placerad på fastlandet har testats i flera ingående studier [3, 11, 28]. 
Beroende på dess position har man med nivåförändringar sett att tåvinkelns position kan 
bestämmas. Med fouriertransform kan signalerna analyseras i frekvensdomän där man 
kan antyda att olika nedslag kan urskiljas (sten mot sten och sten mot lyftare), men 
resultatet blir lätt subjektivt [11]. Då katarakt (sten mot lyftare) indikeras kan parametern 
användas för att optimera kvarnhastigheten. Detta är gjort i torra kulkvarnar där man har 
kunnat estimera fyllnadsgraden samt antalet gånger och position som malkulorna slår i 
lyftarna [38, 39].  
 
Ytvibrationer kan även mätas med en accelerometer fäst på mantelytan, för att få 
information om malningsprocessen. Lokala kollisioner innanför lyftarna är dock svårare 
att urskilja då vibrationerna dämpas efter materialen mellan uppkomst och mätsensor. 
Tydligast blir nedslag direkt i lyftarna, men detta är som tidigare nämnt inte önskvärt 
[12]. 
 
AMIRA (Australian Minerals Industry Research Association) 
Den mest omfattande studien av AG/SAG kvarnar har gjorts av Spencer, Campbell med 
flera från CSIRO Minerals, Australien [12-14, 18, 29, 40]. Forskningen har pågått under 
en längre tid och hittills genomgått tre faser där en fjärde är påbörjad. 
 
1999 – 2000; Studie av vibrationer från malmkvarn  
2001 – 2003; AMIRA P667 
2004 – 2006; AMIRA P667A 
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2007 – 2009; AMIRA P667B 
 
Projektet inleddes med en grundlig undersökning hur ytvibrationer varierar med olika 
arbetsförhållande på kvarnen [12, 40]. Mätningar och datainsamling utfördes med en 
accelerometer fastskruvad på en lyftarbult. Mätdata skickades till en bärbar dator via en 
trådlös överföring driven av solceller. Som referenspunkt användes en magnet där en 
spänning induceras i en givare för varje varv den passerades för att bestämma dess 
position. Totalt utfördes 23 mätningar där en parameter i taget ändrades [12]. Signalerna 
analyserades därefter vidare för att kunna se fler samband [40]. 
  
I maj 2001 utvecklades undersökningen till ett tvåårigt forskningsprojekt kallat AMIRA 
P667, där nio gruvföretag ingick i utvecklingen [18]. Mätsystemet från föregående 
studier testades på två kvarnar i ”pilotskala” och fem fullstora AG/SAG kvarnar för att 
validera analysmetoderna. I pilotkvarnen visade man att mätsystemets position längs 
kvarnen är utav betydelse då stora skillnader uppstod mellan givare placerad i 
tömningsänden och fyllningsänden. Anledningen berodde troligtvis på att för stora stenar 
hade hamnat vid tömningsänden och blockerade utloppet [13]. 
 
En ensam accelerometer kan endast detektera lokala vibrationszoner och inte 
kollisionspunktens exakta position, därför utvecklades mätsystemet vidare till att 
innehålla tre accelerometrar placerad i en triangel. Genom den tidsskillnad som uppstår i 
ankomsten från vibrationerna mellan accelerometrarna, kan islagets position detekteras. 
Detta är samma teknik som används för att bestämma ursprungspositionen av 
seismologiska vågor. Lokaliseringen och karaktären för varje stort islag estimerades med 
antagande att utbredningsvägen har en fast hastighet för ytvågorna [14]. 
 
2004 förlängdes AMIRA-projektet, kallat P667A där projektmålet var att göra 
mätsystemet fullständig ur såväl operatörssynpunkt som hållbarhet [29]. Tidigare 
utfördes beräkningar och signalanalys i efterhand, men har numera implanterats i en 
industri-PC för en kontinuerlig övervakning. Även tillhörande utrustning uppdaterades 
för att klara oavbrutna mätningar. Föregående accelerometrar byttes mot Bruel & Kjaer 
8309 på grund av högre stöttålighet och ett högre frekvensomfång, 50 kHz.  
 
Det nya mätsystemet utvärderades under 12 månaders drift på en SAG kvarn, och 
jämfördes mot det äldre systemet för att försäkra sig om att samma resultat gavs. Data 
sparades 15 varv i taget för att sedan beräkna processparametrar som malmkaraktär, 
fyllnadsgrad, kvarneffekt, medelvärde av totala vibrationssignalen samt 
standardavvikelsen av den totala vibrationssignalen. Variablerna är samma som har 
beräknats fram tidigare [12, 40].   
 
Projektet förlängdes ytterliggare 2007, till AMIRA P667B och fortgår ännu. Mätsystemet 
installerades i fler kvarnar för att utvärderas i drift. Ännu finns systemet inte för 
kommersiellt bruk. 
 



 16 

3 Metod 

3.1 Datainsamling och mätsystem 

3.1.1 Tidigare datainsamling 

Ett första försök till datainsamling utfördes av Jan Burstedt 2006-12-20 vid 
anrikningsverket i Boliden, kvarn C1. Kvarnen hade ett planerat stopp för besiktning och 
komplettering av infodringen vilket gjorde en datainsamling lämplig. Tanken var att 
undersöka om användbar mätdata kunde erhållas, tillräckliga för att genomföra ett mer 
omfattande utvecklingsprojekt om ett externt mätsystem för New Boliden AB.  
Ett enkelt mätsystem bestående av en Matrix-kontaktmikrofon fästes inuti en skyddande 
kåpa vilken sedan monterades på kvarnens mantelyta. Efter mikrofonen kopplades ett 
förstärkningssteg på cirka + 40 dB (101 ggr) som anpassade signalerna till linjenivå. 
Informationen lagrades på inspelningsmediet Creative Zen Nano Plus mp3-spelare (512 
MB), inställd på 96 kHz samplingshastighet. För att mätdatan skulle kunna korreleras 
mot kvarnens position konstruerades en anordning bestående av ett sågfilsblad med en 
påmonterad mutter, vilken slog i en mätadapter för varje gång trumman passerade dess 
position. Detta indikerades som en spänningsimpuls i inspelningen. Mätadapters position 
var cirka 15 grader i medrotationsriktning från kvarnmantelns högsta punkt.  
 
Den inspelade mätdatan bottnade inte men eftersom informationen hade kodats och 
komprimerats i mp3-format var det inte möjligt att utföra någon signalanalys. Trots mp3-
komprimeringen kunde information härröras visuellt från mätdatan genom att studera  
signalens envelopp.  
 
En periodicitet i enveloppen antydde på en möjlighet att få fram fyllnadsgraden, då hög 
amplitud gavs där den förväntade tåvinkeln skulle inträffa och låg där den förväntade 
skuldervinkeln skulle inträffa. Från kvarnen kunde även frekvensintervallerna 160 – 415 
Hz och 1200 – 3600 Hz härledas till pinion och växellåda. Dessa är dock individuella 
kvarnparameter vilket gör att de inte är lämpliga att använda än till just kvarnen C1 vid 
anrikningsverket i Boliden. 
 
Den visuella informationen var dock tillräckligt för att påvisa möjligheten att estimera 
fyllnadsgraden med ett extern mätsystem. Resultatet blev starten till detta 
utvecklingsprojekt, ett externt mätsystem för övervakning av fyllnadsgraden i 
malmkvarnar. För att få tillförlitlig data var nya mätningar tvungna att utföras utan 
komprimeringsförluster, dessutom gärna på de aktuella malkvarnarna i Aitik. Ett nytt 
provisoriskt mätsystem var därför tvunget att användas. 

3.1.2 Nytt provisoriskt mätsystem 

Kraven för mätsystemet var att förlustfri information skulle lagras, tillräckligt länge för 
en mer ingående signalanalys. Systemet skulle vara robust för att klara de påfrestande och 
hårda förhållandena i Aitik, tillsammans med enkel montering för att inte påverka 
produktionen eller skapa produktionsstopp. Ett besök gjordes i Aitik för genomgång av 
olika praktiska frågor med Marie Isaksson och Emil Olsson från New Boliden AB. 
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Mätmetoder av ljud och vibrationer 
Ett extern mätsystem innebär en indirekt mätning. Kollisionerna inuti kvarnen övergår 
som tidigare förklarat till vibrationer i mantelytan och slutligen akustiska vågor i luften. 
Därav finns två alternativ att mäta, vibrationer (V/ms2) eller ljudtryck (Pa) alternativt 
ljudintensitet (W/m2).  
 
Ljudtryck och ljudintensitet är möjliga att mäta både på mantelytan och fastlandet. Att 
mäta från fastlandet ställer dock hårda krav på en redan känslig utrustning. Mikrofonerna 
kommer dessutom att påverkas av andra ljud i omgivningen. För att lösa detta bör 
mikrofonerna kapslas in väl och monteras på mantelytan. Ytmikrofoner kan alternativt 
användas, vilka fungerar likt en accelerometer då vibrationerna från ytan registreras. 
Trots detta är akustiska mikrofoner känsliga för påverkan av olika miljöer som 
dammpartiklar, fukt, temperaturvariationer med mera, något som gör att de inte är 
lämpliga för detta användningsområde.  
 
Det vanligaste sättet att mäta vibrationer är med en accelerometer, vilken är mindre 
känslig för yttre påverkan av miljön och har en hög långtidsstabilitet. Ett flertal olika 
varianter finns, piezoelektriska, piezoresistiva och MEMS-typer (Micro-Electro-
Mechanical Systems). 
 
Alternativt kan svängningar i mantelytan mätas med laservibrometri. En sådan teknik ger 
fördelarna att ingenting behöver monteras på själva mantelytan. Olika typer av 
laservibrometrar finns, punkt-, linje- eller ytskannande system. En mätning med 
laservibrometri kräver dock omfattande montering av själva lasern, reflekterande ytor 
annan utrustning som är känsliga för miljön.  
 
Med denna information bedömdes att det säkraste och stabilaste mätsystemet utgjordes 
av en accelerometer som fästes på kvarnens mantelyta. 
 
Mätmetoder för referenspunkt 
För att kunna analysera de registrerade signalerna korrekt och dessutom kunna jämföra 
mätdata mot New Bolidens data måste en referenspunkt finnas.  
 
Genom att fästa en referenspunkt på fastlandet i en känd vinkel till kvarnen och en givare 
på mantelytan kan man registrera var gång givaren passerar referenspunkten. Detta kan 
utföras på två sätt, via en optisk eller magnetiskt givare. Med en magnetisk givare 
induceras en puls från det magnetfältet som bildas var gång denna passerar 
referenspunkten. En optisk metod bygger på en signalreflex mot en reflekterande yta 
(referenspunkten). 
 
Metodvalet är inte kritiskt i denna mätning. Fördelen med den magnetiska metoden är att 
den inte är känslig för yttre påverkan som damm, smuts och vatten. Nackdelen är att 
magneterna måste placeras förhållandevis nära varandra för att ett magnetfält ska bildas 
och inducera en spänning.  Den optiska metoden är motsatt mot den magnetiska, det vill 
säga, mer känslig för yttre påverkan men kan placeras på ett längre avstånd. Vid tillfälliga 
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mätningar kan den optiska metoden passa något bättre genom att mindre montering och 
förberedelser krävs medan i en permanent installation kan den magnetiska metoden var 
till fördel.  
 
Loggning av information 
Eftersom enkla trådlösa överföringsmöjligheter ej fanns tillgängliga beslutades det att 
informationen skulle lagras på kvarntrumman nära givarna. Därav måste lagringsmediet 
klara miljön, det vill säga inte vara känsligt mot vibrationer, fukt och damm. Eftersom 
endast mätdata ska sparas kan mediet placeras inuti en väl skyddad och 
vibrationsdämpande låda. 
 
Då ett komplett mätsystem med uppsatta krav inte fanns att tillgå var ett provisoriskt 
mätsystem tvunget att utvecklas och tillverkas. Detta utfördes av Bror Tingvall vid 
avdelningen ljud och vibrationer, Luleå tekniska universitet. 

3.1.3 Det nya mätsystemet 

Lagringsmedier 
Två lagringsmedier som klarade av att lagra okomprimerad data på två kanaler fanns att 
tillgå på avdelningen ljud och vibrationer (LTU). Alternativen var en M-Audio 
MicroTrack 24/96 och en Sony MiniDisk HD. För att tillförlitlig mätdata skulle lagras 
valdes båda systemen, en mätning vardera. 
 
M-Audio MicroTrack 24/96  
Micro-Track är en portabel lagringsenhet som kan spara audiosignaler i mp3 eller .wav-
format. Signalerna kan lagras på två alternativ, ett CompactFlash- eller ett MicroDrive-
minne med önskad storlek. I produkten fanns ett 2 GB CompactFlash minne. Då 
förlustfritt material spelas in i 16 bitar med 44,1 kHz samplingshastighet motsvarar detta 
en total inspelningstid på 203 minuter [41]. 
 
Sony MiniDisc HD 
Informationen som kan lagras på en Sony MiniDisc är normalt 0.5 GB, komprimerad 
med en egenutvecklad psykoakustisk komprimeringsmetod benämnd ATRAC (Adaptive 
TRansform Acoustic Coding). I Sonys vidareutveckling med tillägget HD (Hi-MiniDisc) 
kan 1 GB information lagras förlustfritt i 16 bitar med 44,1 kHz samplingshastighet 
(PCM). Detta motsvarar detta cirka 90 minuter inspelning på båda kanaler per 
MiniDiscskiva. 
 
Begränsningen i båda lagringsmedierna är att de är avsedda för audio vilket innebär 
frekvensområdet 20 till 20000 Hz. Eftersom det intressanta frekvensområdet för mätning 
av fyllnadsgrad inte var känt, tillsammans med att andra mätsystem inte fanns att tillgå, 
ansågs dessa lagringsmedier som tillräckliga för en provisorisk mätning.  
 
Med två kanaler tillgängliga användes den ena till accelerometern och den andra till 
optiska givaren. Givarnas signalnivåer anpassades därefter till lagringsmediets linjenivå 
vilket krävde ytterliggare utrustning. 
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Övrig utrustning 
Tillgängligt på avdelningen ljud och vibrationer fanns den optiska givaren Omron E3F2-
R2B4, och accelerometern 4366 från Brüel & Kjaer. Övrig utrustning var en 
laddningsförstärkare mellan accelerometern och lagringsmediet. 
 
Fotogivare, Omron E3F2-R2B4  
Omron E3F2-R2B4 är en fotogivare som klarar av att mäta en signalreflex på maximalt 
två meters avstånd. Detta var tillräckligt för att skapa en referenspunkt på fastlandet. 
Känsligheten på signalreflexen var fast vilket förhindrade mer ingående kalibrering. 
 
Accelerometer, Brüel & Kjaer 4366  
Accelerometern 4366 från Brüel & Kjaer är en piezoelektrisk variant. Dess mätbara 
frekvensområde sträcker 0,2 – 7000 Hz med 10 % noggrannhet. Valet av modellen 4366 
berodde på dess storlek. En större accelerometer ger en starkare utsignal vilket eliminerar 
kraftigare förstärkningssteg och är därför mindre känslig mot störningar. Nackdelen med 
en större modell är att det högfrekventa området begränsas [42]. I detta fall ansågs 4366´s 
frekvensomfång vara tillräckligt.  
 
Laddningsförstärkare, Brüel & Kjaer 2623  
För att kunna logga informationen från accelerometern måste signalnivån anpassas till 
linjeingången på lagringsmediet. Till accelerometern användes en laddningsförstärkare 
vilken impedansomvandlar den elektriska laddningen från accelerometern till spänning 
[42].  
 
Strömförsörjning 
En extern strömförsörjning krävdes eftersom mätutrustningen fästes på mantelytan. Då 
mätdata endast kunde lagras någon timme tillsammans med systemets låga 
strömförbrukning valdes batteridrift. 
Lagringsmedierna strömförsörjdes med de inbyggda batterierna medan 
laddningsförstärkaren strömförsörjdes med vanliga AA-batterier som uppnådde 
matningsspänningen 28V. 
 
Montering 
Lagringsmediet monterades inuti en vadderad skyddslåda som fästes på en gemensam 
bottenplatta med både accelerometer och fotogivare. En ytterliggare skyddslåda användes 
till batterierna för laddningsförstärkaren. Bottenplattan fästes direkt på de befintliga 
fästbultarna på kvarntrummans yttersida så att inga extra infästningar behövdes utföras på 
kvarnens mantelyta. Accelerometern placerades nära fästbulten så att överföringsförluster 
och yttre påverkande faktorer minimerades, se figur 7.  
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Figur 7: Mätutrustning fäst på kvarnen 

 
Mätsystemet placerades cirka 1 meter åt fyllningsänden från dess centrum i längsgående 
riktning på kvarntrumman. Som referenspunkt användes en reflex som monterades på en 
intilliggande ställning med ett magnetfäste. 
 
Enligt definition av tå och skuldervinkel kommer reflexvinkel att bero på från vilket håll 
kvarnen ses i från. Vinkeln till horisontalplanet var ungefär 21 grader, se figur 8.  
 

 
Figur 8: Referenspunkt beroende på ände av kvarnen  

3.1.4 Mätningar 

En datainsamling med det nya mätsystemet genomfördes 2007-09-03 vid kvarn 11 i 
Aitik. Mätningen utfördes av Bror Tingvall från LTU samt Marie Isaksson från New 
Boliden AB. Kvarnen hade ett planerat stopp för byte av infodringar. Därav kunde 
kvarnen fyllas långsamt med sten för att få intressant mätdata att analysera. 
 
Ett stopp för montering och ett för demontering av utrustningen utfördes per mätning. 
Efter första datainsamlingen utfördes analyser för att bedöma kvaliteten på det inspelade 
materialet, främst för att se att inga signaler överstyrdes. Inspelningsnivåerna 
finjusterades därefter och vardera lagringsmedie spelade in cirka 60 minuter användbar 
mätdata.  
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3.2 Signalbehandling 

3.2.1 Bolidens nuvarande signalbehandling 

Nuvarande mätsystem i Aitik består som tidigare förklarat av en trådtöjningsgivare. 
Signalen omvandlas digitalt till 8 bitar och skickas med trådlös överföring från 
kvarntrumman till fastlandet via ett radiomodem. Systemet strömförsörjs av en generator 
placerad på gaveln av kvarntrumman. Informationen lagras i en kvarndator och skickas 
vidare till den dator som styr kvarnen. Där justeras parametrar som samplingshastighet 
och signalbehandling för att beräkna fyllnadsgraden [15]. Vanligtvis beräknas endast 
tåvinkeln då inte tillräckligt bra och tillförlitliga värden för skuldervinkeln kan ges. 
 
Första steget i signalbehandlingen sker genom att trådtöjningsgivarsignalens förändring 
(derivata) analyseras. Möjlighet finns att både analysera första och andra derivatan. 
Vanligtvis analyseras endast första derivatan då andra inte blir tillräckligt tydlig. Där 
störst förändring av signalnivån inträffar är den position man skattar som tåvinkel. Datan 
filtreras därefter med ett första ordningens Savitzky-Golay-filter, med en filterlängd om 
fem värden [15, 43]. Ekvationen för filtret tecknas enligt ekvation 1 [44]. 
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I vanlig medelvärdesbildning ger kraftigt avvikande värden en bias. Savitkzy-Golay-
filtrering medelvärdesbildar endast runt närliggande mätvärden och som polynom istället 
för en fast konstant. Polynomens viktning anpassas således efter lokal värden och 
biasavvikelser reduceras på ett effektivt sätt. Utjämningen sker dessutom i tidsdomän till 
skillnad från många andra filter som är definierade i frekvensdomän (Fourierdomän) [43]. 

3.2.2 Signalbehandling av mätdata från det nya mätsystemet 

Mätdata importerades från vardera lagringsmedia till en dator som .wav-filer med samma 
kvalité de spelats in, 16 bitar, 44,1 kHz. För att analysera signalerna importerades de 
vidare till MATLAB. Signalbehandlingen utfördes i flera steg där olika metoder testades 
för att estimera fyllnadsgraden. Endast tåvinkeln beräknades i samtliga metoder och 
jämfördes mot New Bolidens värden från trådtöjningsgivaren. Skuldervinkeln är möjlig 
att beräkna i samtliga metoder, men detta utfördes inte då värden från New Boliden ej 
fanns att jämföras med. Blockschemat över hela processen visas i figur 9, där signalen 
från den optiska givaren kallas för synksignal.  
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Figur 9: Blockschema över signalanalysen 

 
Beräkningarna utfördes en minut i taget av den totala mätdatan så att datorn klarade av 
belastningen. För att ytterliggare underlätta beräkningarna skapades en global fil i 
MATLAB där man själv väljer vilken metod och tidsintervall av mätdatan som ska 
analyseras.   

3.2.3 Synksignal 

För att markera då mätsystemet passerar referenspunkten (reflexen) utfördes så kallad 
tröskling av synksignalen. Varje värde från synksignalen jämfördes mot ett bestämt 
tröskelvärde. De synksignalsvärden som översteg tröskelvärdet ersattes med värdet ett, 
övriga värden ersattes med noll. Resultatet blev en synksignal bestående av ettor och 
nollor. 
 
Då mätsystemet passerar referenspunkten kommer fler än en sample att ha värdet ett på 
grund utav att rotationshastigheten är låg i förhållande till samplingshastigheten. 
Eftersom endast första indikationen behövs då systemet når referenspositionen behölls 
bara första samplevärdet, då värdet på synksignalen går från noll till ett. Detta gav en ny 
synksignal som indikerar exakt då varje varv börjar med en synkpuls. Mellan två 
synkpulser har således kvarnen roterat ett varv, se figur 10. 

 
Figur 10: Synksignal angiven i tid 

 
För att förhindra feltolkningar av synksignalen gavs en begränsning på den tid som är 
möjlig mellan två synkpulser. Då varvtiden understiger en bestämd tid (två sekunder) 
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avbryts beräkningen och signalbehandlingen. Detta utfördes på grund av att det inte är 
möjligt för kvarnen att rotera så snabbt, vilket indikerar en felberäkning av synksignalen.  
 
Synksignalen omvandlades därefter från samplenumrering till en tidsvektor angiven i 
minuter och sekunder, så att data lättare kunde tydas i en faktisk tid, se figur 10.  

 
Med kända varvtider beräknades dess varvtal per minut (RPM). Likt tidigare 
implementerades en säkerhet som begränsar felberäkningar för orimligt höga varvtal. Ett 
felmeddelande visas och uträkningen avbryts. 
 
Definition av vinklar  
För att data skulle tolkas korrekt måste mätsystemet kunna korreleras mot en vinkel på 
kvarnen, dess position. Eftersom tiden och vinkeln är känd då mätsystemet når 
referenspunkten kan dess position bestämmas. 
 
Definitionen av vinklar i MATLAB utgår från enhetscirkeln där noll grader motsvarar 
positionen klockan tre. Gradantalet ökar med rotation i motsols riktning, se figur 11. 
 

 
Figur 11: Vinklar i det imaginära talplanet 

 
New Bolidens definition av tå- och skuldervinklar utgår dock där MATLAB har 270 
grader. Beroende från vilket håll kvarnen ses ifrån kommer rotationen och 
referenspunkten att ändras i förhållande till definitionen i MATLAB. Då kvarnen ses från 
fyllningsänden kommer referenspunkten att ha vinkeln 339 grader i MATLAB och rotera 
motsols, vilket motsvarar ett ökat gradantal i MATLAB. Från tömningsänden motsvarar 
referenspunkten 201 grader med medsols rotation, vilket innebär ett minskat gradantal, se 
figur 12. 
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Figur 12: Referensvinklar beroende på betraktningshåll och rotation 

 
För att särskilja betraktningsändarna från varandra skapades en beräkningsmetod för 
vardera. Detta väljs i den globala filen för signalbehandlingen. 
 
Lokalisering av mätsystemets position 
Eftersom kvarnen har roterat ett varv (360˚) mellan två synkpulser interpolerades värden 
från 0 till 360 (motsols rotation), i en ny vektor kallad vinkelposition. För medsols 
rotation interpolerades värden från 360 till 0. Vektorn försköts därefter så att synkpulsens 
position stämmer överens med referensvinkeln. 
 
För att bestämma mätsystemets position under hela minuten korrigerades början och 
slutet av vinkelvektorn, då interpoleringen sker mellan synkpulserna. Detta uppkom 
därför att data analyserades en minut i taget. Före första och efter sista synkpulsen 
kompletterades ett tillägg som fortsatte att interpolera med samma lutning som det första 
respektive sista varvet hade. Då vinkeln understeg 0 grader adderades 360 grader, och då 
vinkeln översteg 360 grader subtraherades 360 grader. På detta sätt kunde mätsystemets 
position avgöras för önskad tid, se figur 13 och figur 14. 
 

 
Figur 13: Synksignal och vinkelposition sedd från fyllningsänden 



 25 

 

 
Figur 14: Synksignal och vinkelposition sedd från tömningsänden 

 
För att kunna jämföra positionen mot synkpulsen i figur 13 och figur 14 är synksignalen 
multiplicerad 300 gånger. 

3.2.4 Accelerometersignal 

För att se hur nivån i accelerometersignalen varierade med tiden samt i frekvens skapades 
ett spektrogram, se figur 15.  
 

 
Figur 15: Spektrogram över accelerometersignal 

 
Frekvensintervallet där nivån varierar störst med tiden är det område som tydligast 
korrelerar fysikaliskt mot där mätsystemet går in och chargen (stenen). De största 
nivåskillnaderna (cirka 70 dB) inträffade i frekvensområdet 7 – 15 kHz, se figur 15.  
 
Accelerometersignalen filtrerades med ett 48: de ordningens bandpassfilter där 
gränsfrekvenserna var 7.16 kHz och 15.4 kHz. Resterande information sågs som 
ointressant vid detta tillfälle. 
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3.2.5 Metod 1, Fouriertransform  

Likt bandpassfiltreringen användes informationen där stora nivåskillnader i amplituden 
fanns för att estimera tåvinkeln. Istället för ett helt frekvensband analyseras endast en 
frekvenskomponent. Visuellt syntes en stor skillnad i spektrogramet vid frekvensen 12.5 
kHz.  
 
Frekvensspektrat för enskilda frekvenser kan analyseras med Fast Fouriertransform 
(FFT). För diskreta signaler kallas metoden Diskret Fouriertransform (DFT) och tecknas 
enligt ekvation 2 [45].  
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Variabeln x[n] är den diskreta accelerometersignalen och N är tidsfönstret vilken signalen 
filtreras med. Tidsfönstrets längd (N) valdes till 4096 sample för en tydlig 
frekvensupplösning. 
 
Då signalerna analyseras en minut i taget skulle även en gabortransform kunna användas. 
Gabortransformen är ett specialfall av Fouriertransform anpassad för korta tider. Ofta 
används beteckningen Short-Time-Fourier-Transform (STFT) i litteraturen. Metoden 
används bland annat för att bestämma frekvenskomponenter i transienta signaler eller 
signaler som varierar mycket med tiden [46]. Den diskreta gabortransformen tecknas 
enligt ekvation 3 [47]. 
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Skillnaden mot DFT är att signalen multipliceras med en gaussisk funktion (g), vilken 
fungerar som ett tidsfönster. De signalvärden som ligger nära den analyserade tiden 
viktas högre medan de längre ifrån viktas lägre, enligt den gaussiska fördelningen. 
 
Den resulterande frekvensen från DFT innehåller komplexa värden. För att endast 
innehålla reella tal togs absolutbeloppet av frekvenskomponenten.  
 
Tanken med metoden var att då den extraherade frekvensens amplitud översteg noll gick 
mätsystemet in i chargen, och tåvinkeln inträffade. Då signalen understeg noll gick 
mätsystemet ur chargen och skuldervinkeln inträffade. Eventuella biasavvikelser 
reducerades genom att signalen subtraherades med dess egna medelvärde, för att bli 
centrerad kring noll.  
 
För att analysera den utvalda frekvensen filtrerades signalen från eventuellt högfrekvent 
brus med ett lågpassfilter. Detta utfördes för att enklare detektera när mätsystmet gick i 
och ur chargen. Lågpassfiltret var ett 7: e ordningens butterworthfilter. För att 
fasskillnader inte skulle uppstå vid filtreringen, användes en korrigerande funktion i 
MATLAB som filtrerade signalen från båda håll. 
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Slutligen trösklades signalen för att avgöra då mätsystemet gick in och ur chargen. 
Eftersom eventuella biasavvikelser tidigare reducerats sattes tröskelvärdet till noll. Då 
amplituden på signalen översteg noll estimerades tåvinkeln och ersattes med värdet ett. 
Tidpunkten där den nya tröskelvektorn gick från noll till ett omvandlades tills 
mätsystemets position i grader med synksignalens vinkelposition. På motsvarande sätt 
kunde skuldervinkeln estimeras då amplituden på signalen understeg noll.  
 
Den estimerade tåvinkeln jämfördes mot New Bolidens värde för att utvärdera metodens 
kvalité, se sektion 3.2.8 Jämförelse av skattad tåvinkel mot New Bolidens värde. 

3.2.6 Metod 2, Energidetektion  

Då mätsystemet gick in i chargen ökade nivån kraftigt hos accelerometersignalen medan 
passagen ur chargen sjunk i nivån, vilket syntes i spektrogramet i figur 15. Om signalen 
kvadreras erhålls signalens energi. Genom att detektera när energin började stiga snabbt, 
det vill säga då mätsystemet passerade in i chargen kunde tåvinkeln estimeras. Den 
kvadrerade vibrationssignalen adderades med föregående utsignal för att erhålla ett 
jämnare förlopp av processen, ekvation 4. Variabeln x[n] är den diskreta 
accelerometersignalen och z[n] är den diskreta utsignalen. 
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En kvadrerad signal resulterar endast i positiva värden, vilket medförde att utsignalen 
alltid kom att vara positiv. För att utsignalen inte skulle stiga i värde under hela 
simuleringen nollställdes den vid varje synkpuls, genom att accelerometersignalen 
plockades ut och analyserades ett varv i taget. Då den totala energin för varje varv aldrig 
var lika så normaliserades signalen. Varje varv kom således att ha amplituden ett som 
högsta värde.  
 
För att detektera när energin i utsignalen började stiga kraftigt implementerades ett 
tröskelvärde. Precis som för synksignalen jämfördes utsignalen mot ett tröskelvärde. De 
sample av utsignalen som översteg tröskelvärdet ersattes med ett, övriga gavs värdet noll. 
Nya utsignalen bestod följaktligen av ettor och nollor. Där utsignalens värde gick från 
noll till ett var där tåvinkeln estimerades. Tidpunkten omvandlades sedan till 
mätsystemets position i grader med hjälp av synksignalens vinkelposition. 
 
Tröskelns värde varierade tåvinkeln. Ett högre tröskelvärde detekterade senare vilket 
resulterade i en större tåvinkel. Beräkningar med olika tröskelvärden utfördes för att 
undersöka vilket som bäst motsvarade New Bolidens värde, se sektion 3.2.8 Jämförelse 
av skattad tåvinkel mot New Bolidens värde. 
 
Skuldervinkeln beräknades inte men skulle kunna estimeras på samma sätt som tåvinkeln 
fast genom att energisignalen beräknas baklänges i varvet. 
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3.2.7 Metod 3, Energidetektion med glömskefaktor 

Accelerometersignalens energi analyserades även genom att vikta föregående utsignal, en 
så kallad glömskefaktor användes. Ekvationen tecknas enligt ekvation 5, där x[n] är 
diskret accelerometersignal, z[n] är diskret utsignal och w är vägningskoefficient 
(glömskefaktor). 
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Metoden kan kallas för kumulativ summa med glömskefaktor, autoregressiv-process av 
första ordning (AR-1) eller Leaky Integrator.  
 
Vägningskoefficienten gavs ett värde som understeg ett, vilket innebar att energisignalen 
ökade eller minskade beroende på accelerometersignalen. Då mätsystemet gick in i 
chargen kom accelerometersignalen att vara hög och energisignalen ökade. Ur chargen 
blev accelerometersignalen lägre och utsignalen minskade. Eftersträvan var att 
energisignalen precis skulle sjunka till noll innan mätsystemet gick in i chargen igen. Om 
detta inte uppfylldes ackumulerades värden från föregående varv med det nya varvet och 
energin ökade. Olika vägningar testades för att se vilken som passade processen bäst. 
 
Nivån på energisignalen varierade mycket mellan varje varv och analyserades därför ett 
varv i taget. Varje varv normaliserades individuellt så att nivån varierade mellan noll och 
ett. För att detektera då mätsystemet var på väg in i chargen trösklades signalen. Precis 
som för synksignalen jämfördes utsignalens värde mot tröskelvärdet. De utsignalvärden 
som översteg tröskelvärdet ersattes med värdet ett, övriga värden ersattes med noll. Den 
nya utsignalen bestod följaktligen av ettor och nollor. Där utsignalens värde gick från noll 
till ett var där tåvinkeln estimerades att inträffa. Tidpunkten omvandlades tills 
mätsystemets position i grader med hjälp av synksignalens vinkelposition. 
 
Istället för att normalisera varje varv och använda en fast tröskel hade ett procentuellt 
tröskelvärde av energisignalens maxvärde kunnat användas. Samma resultat gavs dock 
oavsett metod. 
 
Precis som i metod 2 påverkades tåvinkeln att av tröskelns värde. Ett högre tröskelvärde 
resulterade i en större tåvinkel medan en lägre tröskel gav en lägre tåvinkel. De olika 
resultaten jämfördes mot New Bolidens värde från trådtöjningsgivaren för att avgöra 
vilket värde som gav minst skillnad. 

3.2.8 Jämförelse av skattad tåvinkel mot New Bolidens värde 

För att skattade tåvinkelvärden skulle kunna jämföras mot New Bolidens uppmätta 
värden, korrigerades de enligt deras definition, se figur 12. Då kvarnen betraktades från 
tömningsänden (medsols rotation) subtraherades den estimerade tåvinkeln med 270 
grader, ekvation 6.  
 

270−= MATLABTÖMNING EstEst         (6) 
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Betraktad från fyllningsänden (motsols rotation) subtraherades tåvinkeln från 270 grader, 
ekvation 7. 
 

MATLABFYLLNING EstEst −= 270         (7) 
 
Dessa ekvationer härleddes för att enhetscirkeln skulle enligt New Bolidens definition, se 
figur 5. 
 
Ett tillägg skapades där möjlighet fanns att reducera uppkomsten av osannolika vinklar. 
Till exempel är det fysiskt omöjligt att tåvinkeln överstiger 180 grader eller antar 
negativa värden. Dessa fel uppkommer av att signalen detekterats fel i 
signalbehandlingen. Detta uppkom dock väldigt sällan så möjligheten fanns mer som en 
säkerhet och inte för att korrigera eller förädla resultaten. I den slutgiltiga beräkningen för 
att bestämma metodens kvalité användes aldrig tillägget. 
 
För varje minut beräknades tåvinkelns medelvärde enligt ekvation 8. 
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Skillnaden mellan den estimerade tåvinkeln (EstTåV) och New Bolidens värde (BolTåV) 
beräknades som en medelkvadratavvikelse (MSE), enligt ekvation 9.   
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För att bedöma kvalitén i estimeringsmetoderna medelvärdesbildas 
medelkvadratavvikelsen enligt ekvation 10. 
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4 Resultat 

4.1 Mätning 

Accelerometer- och synksignalerna importerade i MATLAB visas i figur 16. 

 
Figur 16: Accelerometer- och synksignal, kvarnen ses från tömningsänden 

 
Synksignalen är behandlad enligt vad som tidigare förklarats, medan 
accelerometersignalen är obehandlad. Kvarnen är sedd från tömningsänden där 
synksignalen inträffade vid referensvinkeln 201 grader.  

4.2 Signalanalys 

Det kompletta blockschemat över signalanalysen visas i figur 9. Skuldervinkeln 
analyserades inte i någon metod då jämförelser inte kunde göras mot New Boliden. I 
metod 1 visades dock att den kan beräknas fram. 

4.2.1 Synksignal 

Mätsystemets position bestämdes för önskad tid, enligt figur 13 och figur 14. Den 
uträknande varvtiden för kvarnen visas i figur 17. Första varvtiden visas då kvarnen har 
roterat ett komplett varv. 

 
Figur 17: Varvtal 
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4.2.2 Accelerometersignal 

Från spektrogramet i figur 15 fanns stora nivåskillnader i frekvensområdet 7 – 15 kHz. 
Accelerometersignalen filtrerades med 48: de ordningens bandpassfilter mellan 
frekvenserna 7.14 – 15.4 kHz. Filtrets frekvensrespons visas i figur 18. 
 

 
Figur 18: Frekvensrespons för 48: de ordningens bandpassfilter 

 
Spektrogramet för den bandpassfiltrerade signalen ses i figur 19. 
  

 
Figur 19: Bandpassfiltrerad accelerometersignal i spektrogram 
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4.2.3 Metod 1, Fouriertransform 

Frekvensen 12,5 kHz är markerad i spektrogramet av den bandpassfiltrerade 
accelerometersignalen, se figur 20.  
 

 
Figur 20: Utvalds frekvens från spektrogramet 

 
Gabortransformen användes aldrig då projekttiden inte räckte till. Den enskilda 
frekvensen plockades därför ut med DFT, se figur 21. 
 

 
Figur 21: 12,5 kHz frekvenskomponent 

 
I figur 21 visas att 12,5 kHz-frekvensen innehåller högfrekvent brus. Signalen 
lågpassfiltrerades därför med 7:e ordningens butterworthfilter. I figur 22 visas den 
filtrerade frekvenskomponenten som Z filt (svart linje). När signalen översteg noll 
estimerades tåvinkeln vilket visas som Detection signal (blå signal) i figur 22. Där värdet 
gick från ett till noll var skuldervinkelns position (blå signal). 
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Figur 22: Signaler i metod 1 

 
Övriga signaler i figur 22 är den ursprungliga accelerometersignalen (rosa) och den 
signalbehandlade synksignalen (röd), vilka även visades i figur 16. 
 
FFT-metodens resultat för hela processen visas i figur 23 där den jämnare (röd linje) är 
New Bolidens tåvinkel medan den kantigare (blå linje) är den estimerade tåvinkeln. 
 

 
Figur 23: Jämförelse av estimerad tåvinkel mot Bolidens uppmätta 

 
Medelkvadratavvikelsen beräknades inte för metoden då skillnaden mellan estimerad och 
New Bolidens tåvinkel var för stor för att ge nyttig information om metodens kvalité. 
 
Andra frekvenser inom bandpassområdet undersöktes också vilka gav ett liknande 
resultat som 12,5 kHz frekvensen. 

4.2.4 Metod 2, Energidetektion 

Resultatet av ekvation 4, då accelerometersignalen kvadrerades och adderades med 
föregående utsignal visas i figur 24 (blå signal).  
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Figur 24: Energidetektion 

 
Den maximala amplituden bestämdes av den totala energin i accelerometersignalen och 
varierade mellan varje varv, se figur 24. För att tåvinkeln skulle estimeras lika för varje 
varv normaliserades energisignalen (svart linje), se figur 25. 
 

 
Figur 25: Normalisering och tröskling 

 
Då energisignalen översteg tröskelvärdet skattades tåvinkeln (blå linje), se figur 25. 
 
Den medelvärdesbildade medelkvadratavvikelsen för olika tröskelvärden i metod 2 visas 
i figur 26. 
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Figur 26: Medelvärdesbildat medelkvadratfel över hela mätserien 

 
Tröskelvärdet 0.5 gav lägst medelkvadratfel och därav bäst prestanda för metod 2 – 
energidetektion. Jämförelsen mellan New Bolidens tåvinkel (röd linje) och estimerad (blå 
linje) för tröskelvärdet 0,5 visas i figur 27.  
 

 
Figur 27: Jämförelse av tåvinkel för tröskelvärdet 0,5 

 

4.2.5 Metod 3, Energidetektion med glömskefaktor 

En jämförelse mellan olika koefficientvärden på glömskefaktorn visas i figur 28.  
 

 
Figur 28: Jämförelse mellan olika koefficientvärden på glömskefaktorn 
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Eftersträvan att energisignalen precis skulle sjunka till noll innan mätsystemet gick in i 
chargen nästa varv, inträffade då glömskefaktorn gavs värdet 0.99993, se figur 29. 
 

 
Figur 29: Energisignal med glömskefaktorvärdet 0.99993 

 
Den summerade energin varierade för varje varv och normaliserades därför. Därefter 
jämfördes signalen mot det satta tröskelvärde, se figur 30.  
 

 
Figur 30: Normaliserad och trösklad energisignal 

 
Den medelvärdesbildade medelkvadratavvikelsen för olika tröskelvärden i metod 3 visas 
i figur 31. 
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Figur 31: Medelvärdesbildat medelkvadratfel över hela mätserien 

 
Lägst medelkvadratfel gavs med tröskelvärdet 0,8, se figur 31. Jämförelsen för hela 
mätserien mellan New Bolidens (röd linje) och estimerad (blå linje) tåvinkel med 
tröskelvärdet 0,8 visas i figur 32.  
 

 
Figur 32: Jämförelse av tåvinkel för tröskelvärdet 0,8 
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5 Analys 

5.1 Mätning 

I det generella databladet från Bruel & Kjaer var frekvensområdet för accelerometern 
4366 uppgett 0,2 – 7000 Hz med 10 % säkerhet. Då använd information i 
signalbehandlingen var 7 – 15 kHz skapar detta en mätosäkerhet. I den individuellt 
uppmätta frekvensgången för accelerometern sker en ökning vid cirka 15 kHz, se figur 
33. I denna analys ses därför inte detta som någon kraftig inverkan. Till nästa mätning 
bör dock en annan accelerometer användas anpassad för ett högre frekvensområde.  
 

 
Figur 33: Uppmätt frekvensgång för den använda accelerometer 4366 

 
I figur 16 visas hur accelerationssignalens envelopp varierar då mätsystemet gick in och 
ur chargen. Där nivån ökar kraftigt är där tåvinkeln estimerades att inträffa, se markering 
i figur 34.  
 

 
Figur 34: Markering av kraftigt islag, tåvinkel och pulppoolsområde 

 
I figur 34 är andra händelser markerade. Vid tiden 2.1 min sker ett kraftigt islag. Troligen 
kan det vara en större sten som slår i lyftarna vilket inte är önskvärt då slitaget ökar. I 
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signalbehandlingen för trådtöjningsgivaren resulterar detta i en hög derivata och kan 
orsaka att tåvinkeln skattas fel. Just innan tåvinkeln sker en långsammare ökning av 
accelerometersignalen. Genom att analysera dessa skulle en eventuell pulppool kunna 
identifieras. I detta resultat kan dessvärre inget sägas då kännedom om vad sker inuti 
kvarnen inte finns. En jämförelse av samma område för övriga varv indikerar att det mest 
troligt inte är poolning som sker utan att det är små stenar som går emot lyftarna. 

5.2 Signalanalys 

Tre metoder utvecklades för att estimera tåvinkeln som sedan jämfördes mot New 
Bolidens uppmätta vinkel. Olika parameterar jämfördes för att se vilken som gav minst 
skillnad. En viss osäkerhet finns dock även i New Bolidens system eftersom man inte vet 
hur exakt resultatet är från den faktiska vinkeln. Möjligen kan ett estimerat resultat med 
större skillnad stämma bättre mot vad som sker inuti kvarnen.  
 
Att medelvärdesbilda över varje minut ger inte noggranna resultat då tåvinkeln kan 
variera ± 10 grader per varv [13]. Som tidigare förklarats kan enskilda extrema 
mätvärden påverka mycket i medelvärdesbildningen vilket skapar en bias.  
 
Svårigheten med mätningen var att noggrant kunna jämföra resultaten då man inte vet 
med säkerhet när inspelningen startade. Därför kan mätvärdena vara förskjutna enstaka 
minut mot varandra. 

5.2.1 Synksignal 

Den signalbehandlade synksignalen fungerade bra. Inga kända fel inträffade vid mätning 
eller signalbehandling. De säkerheter som implementerades användes aldrig.  
 
Mätsystemets position kunde effektivt bestämmas då tiden omvandlades till position. 
Inga kända felberäkningar inträffade.  
 
Under hela mätserien var varvtiderna nästintill konstanda, se figur 17. Detta indikerar ett 
jämnt och stabilt förlopp i malningsprocessen, trots att kvarnen startades tom och fylldes 
eftersom. 

5.2.2 Accelerometersignal 

I spektrogramet, i figur 15 kan en konstant nivå antydas för vissa frekvenser. Ett tydligt 
exempel är vid frekvensen 9 kHz, vilken indikeras som ett streck. Den konstanta nivån 
skulle kunna härledas till mekaniska överföringar i kvarnen som växellåda, pinion eller 
andra varvtalsberoende delar. Resonemang stämmer mot det nästintill konstanta varvtalet 
som tidigare uppmätts, se figur 17. 
 
I frekvensresponsen för bandpassfiltret kan vi se att frekvensområdet 7 – 15 kHz ligger 
väl inom passbandet och påverkas inte.  
 
I figur 16 går nivån hos accelerometersignalen aldrig till noll trots att mätsystemet är ur 
chargen. Detta är ett tecken på vibrationer som sprids runt kvarntrumman. För att 
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detektera tåvinkeln mer noggrant bör detta filtreras bort. Detta kan göras genom att 
använda ett mätsystem med flera accelerometrar. 

5.2.3 Metod 1, Fouriertransform  

Att analysera enskilda frekvenser är en teknik som fungerar men är kvarnberoende. Om 
en olämplig frekvens väljs kan den hamna i ett frekvensområde där mekaniska 
överföringar finns, vilket resulterar i en konstant nivå och fyllnadsgraden kan inte 
estimeras.   
 
I figur 22 kunde skuldervinkeln estimeras till skillnad från befintligt system. Resultatet av 
tåvinkeln i figur 23 skiljer sig dock väldigt mycket från New Bolidens uppmätta. Troligen 
beror detta på fel (buggar) i beräkningen då goda resultat med överensstämande 
tåvinkelvärden gavs vid tidigare simuleringar med en annan referensvinkel. Felet som då 
uppkom var en fast avvikelse (bias) vilken berodde på att fel referensvinkel angavs. 
Denna subtraherades bort och resultatet visas i figur 35.  
 

 
Figur 35: Resultat då felaktig referensvinkel angavs 

 
Skillnaden mellan den estimerade (blå linje) och New Bolidens (röd linje) tåvinkel är 
mycket mindre i figur 35 än i figur 23. Resultatet i figur 23 är därför inget som 
representerar metodens potential, vilken fortfarande anses som bra. 

5.2.4 Metod 2, Energidetektion 

Metod 2 gav minst skillnad mot New Bolidens tåvinkel från trådtöjningsgivaren. De 
skillnader som uppkom i figur 27 kan bero på något extremvärde i 
medelvärdesbildningen. 
 
I figur 26 är resultatet av den totala medelkvadratavvikelsen starkt beroende av 
tröskelvärdet. En viss marginal finns runt det optimala tröskelvärdet (0,5) därefter blir 
skillnaderna stora, vilket även beskriver metodens känslighet.   
 
Normaliseringen var ett viktigt moment. Utan normalisering blev medelkvadratskillnaden 
mycket större på grund att energisignalen detekterades vid olika ställen beroende på den 
totala energin i varvet.  
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Skuldervinkeln skulle kunna beräknas och förmodligen ge ett resultat lika gott som 
tåvinkeln. Problemet är som tidigare förklarats att inga jämförelser kan göras mot kända 
skuldervinklar från New Boliden. 

5.2.5 Metod 3, Energidetektion med glömskefaktor 

Metoden gav bra resultat. Jämfört med metod 2 lönar det sig dock inte att använda en 
glömskefaktor då det är en ytterliggare och känslig parameter att justera.  
 
Fördelen med glömskefaktorn är att skuldervinkeln kan beräknas från samma 
energisignal genom att använda en ytterliggare tröskel. Det eventuella problemet som kan 
uppstå är att energin avklingar (blå signal) olika fort mellan varje varv, se figur 30. Detta 
kan inte normaliseringen påverka.  
  
Med ett fåtal tröskelvärden kan vi ändå se vilket som ger minst skillnad i figur 31. 
Jämfört med metod 2, se figur 26 är valet av tröskelvärdet mindre känsligt.   
 
Teoretiskt sett ger den estimerade tåvinkeln ett mer realistisk förlopp än den mer jämna 
och hårt filtrerade uppmätta tåvinkeln från New Bolidens trådtöjningsgivare, se figur 31. 
Detta antas på grund utav att tåvinklarna kan variera mycket mellan varven [13]. 

5.2.6 Jämförelse av skattade tåvinklar mot New Bolidens värden 

Trots den enkla medelvärdesbildningen gavs ett bra resultat. En mer ingående analys bör 
dock utföras för att undersöka om andra medelvärdesmetoder skulle vara lämpligare, till 
exempel att resultatet vägs mot ett fönster, likt en gaussisk fördelning.  
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6 Diskussion 

6.1 Vidareutveckling av mätsystem 

Ett flertal enklare förbättringar kan göras på mätsystemet. Bland annat bör 
accelerometern bytas mot en som klarar att mäta högre frekvenser, upp till 20 kHz. Det 
optimala skulle vara att använda en enkel men stabil trådlös överföring så att en 
kontinuerlig övervakning kan utföras. Om inte detta är möjligt kan en kompromiss göras 
under utvecklingsskeendet genom att expandera minnet i MicroTrack-lagringsmediet. 
Maximalt kan ett minneskort på 8 GB användas vilket resulterar i 13,5 timmars möjlig 
mättid. Ytterliggare förbättringar kan utföras på mätsystemet genom att placera 
accelerometern närmare lyftarbulten för att mätsystemets inverkan ska minska. En 
grundlig patentgranskning bör utföras så att eventuella övertrång inte sker.  
 
Ett problem som behövs lösas är att kalibrera inspelningsnivåerna i lagringsmedierna. 
Endast en gradering finns markerad i en numrerad skala i vardera medie. För att 
säkerställa att accelerometersignalerna inte klipps eller bli för låg, bör detta åtgärdas för 
att erhålla maximal dynamik. 
 
Mätsystemets position i längsgående riktning bör utvärderas för att fyllnadsgraden så 
enkelt som möjligt ska kunna detekteras. Alternativt skulle flera mätsystem kunna 
användas längs kvarnen för att detektera andra parametrar som förhindrar 
produktionsstopp eller onödigt slitage. 
 
Om tiden då mätningarna utförs kunde lagras tillsammans med mätdatan skulle en mer 
exakt jämförelse kunna göras mot det befintliga systemet.  

6.2 Fortsatt signalanalys 

Fler mätningar bör utföras för att utvärdera metodernas kvalité och säkerhetsställa 
resultaten. Kvarnen bör även köras med olika arbetsförhållanden så man kan se hur 
signalbehandlingsmetoderna reagerar på det. 
 
Genomgående för samtliga metoder kan accelerometersignalen analyseras med en lägre 
kvalité för att undersöka robustheten. Både samplingshastigheten och andelen bitar kan 
reduceras för att se hur metoderna påverkas.   
 
I denna studie gjordes endast analyser i frekvensbanden 7 – 15 kHz. De utvecklade 
metoderna bör även testas i andra frekvensband, dels för att utvärdera dess kvalité och 
robusthet men även för att se om annan intressant information kan hämtas för en 
optimerad kvarnprocess.  
 
Samma signalbehandling som utförs på trådtöjningsgivarsignalen kan genomföras i 
MATLAB på accelerometersignalen för att jämföra resultaten. 
 
Mer ingående analyser som kan utföras är att beräkna varianser och konfidensintervall 
hos den estimerade tåvinkeln för att ge en statistisk säkerställning av resultaten. 
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För att kunna validera vilken metod tillsammans med dess parametervärden som ger bäst 
resultat mot den verkliga tåvinkeln bör en studie göras i hur pass noggrant nuvarande 
systemet mäter.  

6.2.1 Synksignal 

Inga nödvändiga förbättringar eller åtgärder behöver utföras på synksignalen då metoden 
fungerar bra och visat sig vara pålitlig.  

6.2.2 Accelerometersignal 

Ett tillägg skulle kunna göras för att analysera vilka frekvenser som ger störst 
nivåskillnad istället för att avgöra det visuellt från spektrogramet. Resultatet med störst 
nivåskillnad skulle kunna jämföras mot ett område med mindre nivåskillnad för att 
undersöka metodernas känslighet. 
 
Mer ingående mätningar bör även göras på de aktuella kvarnarna i Aitik för att bestämma 
de mekaniska överföringarna från bland annat växellåda och pinion. Dessa 
frekvensområden filtreras sedan bort från accelerometersignalen så att endast relevant 
information analyseras. 
 
Vibrationerna som sprids runt kvarntrumman och ger en konstant nivå till accelerometer 
borde filtreras bort så att endast den information som varierar med kvarnens position 
analyseras. Ett mätsystem med flera accelerometrar eliminerar detta problem. 

6.2.3 Metod 1, Fouriertransform  

Den första korrektionen i metoden är att undersöka vart och varför den nuvarande 
felberäkningen inträffar. Därefter kan robustheten i fönsterlängden (N) undersökas för att 
se hur tåvinkeln påverkas. 
 
En kortare undersökning gjordes av frekvensvalets påverkan. Samtliga analyserade 
frekvenser låg inom bandpassfiltret där ingen större skillnader uppstod. Undersökningen 
behöver göras mer utförlig där medelkvadratfelet beräknas samt att frekvenser utanför 
frekvensområdet 7 – 15 kHz analyseras.   
 
Gabortransformen borde även utvärderas för att se om metoden kan tillföra något. 

6.2.4 Metod 2 och 3, Energidetektion med och utan glömskefaktor 

Båda nuvarande metoder fungerar bra. Mer ingående signalbehandling är ändå möjlig, 
som att analysera tåvinkelns variation under varje minut. 
 
Fler simuleringar med olika tröskelvärden kan testas för få ett mer detaljerat förhållande 
mellan medelkvadratavvikelsen, se figur 26 och figur 31. 
 
Skuldervikeln bör beräknas och utvärderas trots att inte värden från New Boliden finns. 
Resultatets rimlighet kan istället analyseras. 
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