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Förord  

Denna rapport är vårt avslutande examensarbete vid Luleå tekniska Universitet inom 

programmet Högskoleingenjör Bilsystemteknik. Arbetet motsvarar 15 Högskolepoäng och 

har genomförts under perioden november 2019 – Februari 2020. Arbetet har utförts med stöd 

från D&U; Drift och Underhållsteknik-avdelningen och är en del av JVTC; Järnvägstekniska 

Centrets satsning på tillståndsbaserat underhåll med sakernas internet. 

 

Handledare till arbetet har varit Universitetslektor Johan Odelius och Biträdande professor 

Matti Rantatalo. 

 

Vi vill utbringa ett stort tack till Johan Odelius och Matti Rantatalo som hjälpte oss med en 

mycket god handledning, JVTC för intresset och DoU-avdelningen för resurserna.  

 

Vi vill också utbringa ett stort tack till Universitetslektorn Torbjörn Löfqvist som, med smarta 

idéer och underlättande litteratur, hjälpte oss med autokorrelationen.  
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Sammanfattning 

Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta 

tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut 

för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och 

systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. Samtidigt som dagens 

elektrokomponenter för tillståndsövervakning är små storleksmässigt och kraftfulla. Här kan 

hårdvara byggas ihop och mjukvara programmeras, för att sedan appliceras som detektor ute i 

fält.  

Detta examensarbete hade som uppgift att undersöka ifall det går att använda sig av en IoT-

lösning för att ersätta befintliga övervakningssystem för slagljud och varmgång på svenska 

tåg. Det undersöktes även om det går att använda autokorrelation för att upptäcka slagljud. 

Under arbetet undersöktes dels olika IoT-plattformar baserat på Arduino och Raspberry Pi 

samt hur denna plattform skulle samla in data från omvärlden och hur den skulle framföra 

denna data till IoT-molnet. Det kunde efter detta bestämmas att en plattform baserat på en 

Arduino Uno WiFi rev 2 med en elektretmikrofon och en infraröd temperatursensor var den 

lämpligaste plattformen. Autokorrelation visade sig rent teoretiskt också vara en lämplig 

metod för att upptäcka slagljud, dock så kunde inga fälttester med den färdiga prototypen 

utföras för att fastsluta att den går att applicera ute vid rälsen.  

Prototypen kostade i slutändan 660 svenska kronor och kunde lagra information lokalt på ett 

mikroSD-kort, kommunicera med internet med hjälp av IBM-Watson och Node-RED och 

klara av det nordiska klimatet.  

Dessutom, tack vare detta arbete, placerades en detektor ute i fält för att samla in 

ljudinformation från passerande tåg, som kunde analyseras med hjälp av MATLAB. Dessa 

fälttester kunde visa att med digital filtrering av ljuddata kunna avgöra antal vagnar och 

frekvensdomäner.  

Fortsatta arbeten efter detta projekt kan innefatta tester med snabbare sensorer, en 

molnbaserad datahantering och vidare undersökningar om autokorrelationen kan fungera som 

algoritm i igenkänning av slagljud. Olika varianter på filtrering för tydligare signal kommer 

också vara intressant för vidare arbeten.  

 

 

  



   

 

III  

Abstract 

The railway system in Sweden is extensive and needs hundreds of different detectors to 

measure the state-based maintenance. The maintenance must be made more efficient and the 

railway system needs to expand if the demands on railway-going transport shall increase. But 

today’s detectors are expensive and, in some cases, out of age. At the same time as today’s 

electrical components are small and powerful. Here could the hardware be built together with 

the programmed software and then be put out in the field.  

This examining work was tasked with examining if it was possible to use an IoT solution to 

replace the current monitoring system for impact noise and heat from the trains wheels and 

wheel bearings on Swedish trains. It was also examined if autocorrelation could be useful for 

detecting these impact noises from the train wheels. Different IoT platforms, based on 

Arduino and/or Raspberry Pi, was examined and how it communicated with the IoT-cloud, as 

well as what sensor are to be used for collecting the necessary data. It was determined that a 

platform based on the Arduino WiFi rev 2 coupled with an electret microphone and an 

infrared heat sensor was the most viable solution. Using autocorrelation to determine impact 

noise was also theoretically proven to be a viable method, but it could not be proven if it was 

applicable in real life since no field tests of the prototype was performed. 

The prototype did ultimately cost 660 SEK and was able to store information locally on a 

microSD card, communicate with the internet with the help of IBM-Watson and Node-RED 

and manage the Nordic climate.  

In addition, thanks to this work, a detector was placed out in the field to collect audio 

information from passing trains, which could be analysed using MATLAB. These field-tests 

showed that digital filtering of sound data can determine the number of wagons and frequency 

domains.  

Continued work after this project may include tests with faster sensors, a cloud-based data 

management and further investigations for whether the autocorrelation can function as an 

algorithm for recognizing impact sound. Various variants of filtering for clearer signal will 

also be interesting for further work.   



   

 

IV  

Terminologi 
I denna lista anges termer som är relaterade till detta projekt, för en enklare förståelse om vad 

som kommer att behandlas i rapporten. Underhållstermer är plockade ur SS-EN 13306:2010. 

Underhåll  

Kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder 

under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett 

sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion. (SIS 2016) 

Tillståndsbaserat underhåll 

Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning eller inspektion eller 

provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder. (SIS 2016) 

Tillförlitlighet 

Förmåga att prestera som det krävs och när det krävs (SIS 2016) 

Driftsäkerhet 

Förmågan att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när det krävs, under givna 

förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga. (SIS 2016) 

IC 

Detta är en förkortning för ”Integrated Circuit” och syftar på en mycket liten elektronisk krets 

som är försluten i en enda elektronisk komponent. 

SML 

En förkortning av engelskans ”Sound Level Meter”. På svenska heter det ljudnivåmätare. 

CPU 

En förkortning av engelskans ”Central Processing Unit”. På svenska heter det ”processor” och 

kan liknas vid datorns hjärna. Processorn sköter alla matematiska beräkningar som gör att 

programmet fungerar som det skall. (Chi Zhang 2011) 

I/O 

Detta är en förkortning av “Input and Output” (Ingång och Utgång) och syftar på en 

elektronisk enhets portar för att ta in och skicka ut data från utomstående enheter. 

MEMS 

En förkortning för Mikro elektromekaniska-system. Dessa extremt små system är ofta 

producerade med samma teknologi som mikrochips. Skillnaden mellan dessa och 

mikroelektriska system är ett tjockare lager och rörliga komponenter. Volymen av dessa delar 

är mindre än 1 x 10-4 mm3, alltså mätt i mikromillimeter. (Vollertsen 2003) 

RFID 

På engelska” Radio Frequency Identification”. En teknik för att läsa information på avstånd 

från transpondrar och minnen. Detta kallas för taggar.  

IoT 

En förkortning för Internet of Things (sakernas internet). Detta är ett nätverk av enheter som 

kommunicerar och transfererar information och data mellan varandra, oftast med hjälp av en 

molntjänst. 

Enkortsdator 

En enkortsdator beskriver en dator där alla nödvändiga komponenter, så som processor, 

minne, I/O och liknande, är monterad direkt på kortet. 

FOV 

En förkortning för ”Field Of View”. Det är omfattningen av den observerbara världen som ses 

vid varje givet ögonblick. När det gäller optiska instrument eller sensorer är det en fast vinkel 

genom vilken en detektor är känslig för elektromagnetisk strålning. 
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1 Inledning  

Inledningen behandlar examensarbetets bakgrund följt av problembeskrivningen som talar om 

nuläget och vilka utmaningar det finns inom området. Därefter följer syfte och mål som 

presenterar arbetets avsikt. Sist förklaras avgränsningen för arbetet och en kort översikt över 

rapporten.  

 Detta arbete har genomförts av två studenter som delat på arbetsuppgifterna 50/50. Båda 

anser att arbetsbördan varit jämnt fördelad och att ansvarsfördelningen har sett ut som 

följande: 

 

 Mattis Markus 

Inledning 1.1 Bakgrund 

1.2 Problemformulering 

1.3 Syfte och mål 

1.4 Avgränsningar 

Teori 2.1 Underhåll 

2.1.1 Tillståndsbaserat underhåll 

2.2 Järnvägsnätet 

2.3 Detektorer i järnvägsnätet 

2.4 Larm 

2.5 Hjulskador och 

varmgångsskador 

2.8 Sensorer 

2.8.1 ADC 

2.8.2 Mikrofoner 

2.9 Ljudvågor 

2.9.1 Dopplereffekt 

2.11 Autokorrelation 

2.6 Mikroprocessor och 

Mikrokontroller 

2.6.1 Arduino Uno WiFi och 

Mega 2560 

2.6.2 Raspberry Pi 3 

2.6.3 ESP 8266 

2.7 IoT 

2.7.1 IBM-Watson 

2.7.2 Node-RED 

2.8.2 Temperatursensor 

2.10 Värmestrålning 

2.10 Elektromagnetiska vågor 

 

Design av hårdvara 

och mjukvara för 

feldetektion 

4.1.2 Val av Mikrofoner 

4.1.3 Val av IR-sensorer 

4.1.4 Testning och simulering av 

Autokorrelation 

 4.1.1 Val av enkortsdatorer 

 

Resultat -All beräkning och simulering av 

MATLAB 

-Programmering av SD-kort 

 

Kapitel där arbetet har utförts tillsammans 

3. Metod  

4. Design av hårdvara och mjukvara för feldetektion 

5. Utvärdering av den slutgiltiga prototypen 

6. Diskussion 

7. Slutsats 

8. Förslag på fortsatta arbeten 

9. Referenser 

    Appendix 

 

Utöver dess enskilda uppgifter har båda studenterna granskat hela rapporten som helhet och 

fått ge sitt godkännande vid publicerande av material och resultat. 
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 Bakgrund 

Sverige har en, i EU-perspektiv, omfattande godstrafik på järnväg. 35 procent av de 

landbaserade transporterna sker med järnväg jämfört med EU-genomsnittet på 17 procent. En 

bidragande orsak till detta är Malmbanans transporter av järnmalm, som färdas mellan Luleå-

Narvik. Den svenska flottan för godstransporter på järnväg består av drygt 600 dragfordon 

och ungefär 14 000 vagnar. Lastkapaciteten per vagn har i genomsnitt ökat med drygt 60 

procent sedan 1990, till 57 ton. Axellasten får inte överskrida 22,5 ton, med undantag på 

Malmbanan som trafikeras med 30 tons axellaster till Riksgränsen och 32,5 ton från Kiruna-

Gällivare-Luleå (Trafikanalys 2016). Det är tydligt att belastningen på järnvägsnätet ökar för 

varje år, vilket i sin tur påverkar underhållsbehovet och ökar kraven på underhållsåtgärder. 

 Trafiken har ökat avsevärt, men järnvägen har inte byggts ut i samma takt. Den behöver 

underhållas, moderniseras och byggas ut för att matcha dagens trafik. Aldrig förr har så 

många människor och så mycket gods färdats på järnvägen som under de senaste åren. ”Allt 

större belastning på ett allt äldre järnvägsnät är en stor utmaning” skriver (Trafikverket, 

Trafikverket 2015). Då målet är att ha en hög tillförlitlighet, mindre avhjälpande underhåll 

och hög tillgänglighet, är tillståndsbaserat underhåll / tillståndsövervakning med moderna 

komponenter ett mycket effektivt alternativ. Underhållsåtgärder kan då förutspås i god tid 

med mindre personal ute i fält, vilket är kostnadseffektivt och attraktivt för de statligt ägda 

järnvägarna.  

 Dagens systemlösning för övervakningen av järnvägen är väldigt dyra och kostar 

vanligtvis flera tusen kronor. Det krävs hundratals av dessa system för att underhålla 

järnvägsinfrastrukturen på ett effektivt sätt. (Trafikverket, Sveriges Järnvägsnät 2019). 

Däremot är komponenter för tillståndsövervakning i dagsläget billiga, väldigt små 

storleksmässigt och betydligt kraftfullare än tidigare, då utvecklingen av dessa har ökat 

exponentiellt över de senaste åren. Det är kostnadsmässigt försvarbart att konstruera hårdvara, 

programmera mjukvara och applicera som plattform på kritiska områden i järnvägssystemet. 

Med flera sensorer placerade i många områden och sammankopplat med ett nätverk kallas 

detta för sakernas internet (IoT - internet of things). Detta är verktyget för framtiden och ett 

modernt underhållsarbete där personal inte längre behöver vara fysiskt närvarande för att göra 

tillståndskontroller.  

 

 Problemformulering 

Dagens proprietärteknik är mycket dyr och om utökat tillståndsbaserat underhåll ska vara 

möjligt, måste mätsystem (mikrokontroller och sensorer) vara billiga, effektiva och enkla att 

använda. Med billiga komponenter kan omfattningen av mätområden öka och detta sätter fart 

på utvecklingen. Öppen elektronik sätter press på billigare teknik, och den snabba 

utvecklingen av MEMS-teknik pressar priserna på sensorer, inte minst på ljud och IR-

sensorer.  

 IR-sensorer kan användas för att mäta temperaturavvikelser i tågets hjullager och 

bromssystem, där gränsvärden finns för larmdetektion. Ljudsensorer kan i sin tur användas för 

att mäta ljudnivån som kommer från tågets flänshjul, och på så vis detektera eventuella 

hjulskador.  

 Sammanfattningsvis kräver en effektiv tillståndsövervakning av järnväg ett tillförlitligt 

detektorsystem, vilket i sin tur drivs på av öppen elektronik och bättre MEMS-teknik, 

tillsammans med utvecklandet av smarta IoT-lösningar. 

 



   

 

3  

 Syfte och mål 

Det primära syftet med examensarbetet är att göra det möjligt att samla in mer mätdata kring 

fordonens tillstånd, och med hjälp av laborationstester utveckla en prototyp som är billigare 

och mer tillgänglig än dess befintliga system.  

 Det slutgiltiga målet för detta arbete är att ha en mer kostnadseffektiv IoT-plattform som 

kan ersätta befintliga detektorsystem utan att avsevärt försämra kvaliteten eller kvantiteten 

hos det insamlade data. Prototypen skall utformas för att kunna identifiera slagljud och 

varmgång av tåghjul. 

 För att uppfylla syfte och mål bröts det ner i fem delmål:  

 

1. Identifiering och formulering av problem och övervakningsmetod. 

 

2. Framtagande av lämplig IoT lösning. 

 

3. Framtagande av mjukvara och hårdvara för detektion av slagljud och varmgång. 

 

4. Utformning av prototyp och testning av mjukvara/hårdvara. 

 

5. Framtagande av molnlösning för datahantering och analys. 

 

 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer enbart att fokusera sig på hur en IoT-plattform kan appliceras 

på tåg och järnväg, och kommer inte att se över andra områden inom fordons eller transport-

industrin som till exempel lastbilar eller jordbruksmaskiner. De mätområden som kommer att 

undersökas kommer att vara ljud och temperatur. Begränsad testning i laborationsmiljö, men 

inga fullskaliga fälttester, kommer genomföras på den utvecklade prototypen. 
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2 Grundläggande Teori 

Kapitlet grundläggande teori tar upp relevanta ämnen som läsaren bör känna till för att förstå 

problemställningen. Teorin har även stor anknytning till resultat och diskussions-kapitlen där 

denna grundläggande kunskap underlättade med slutsatser och laboratorietester. 

 

 Underhåll 

Underhåll är en kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och 

ledningsåtgärder under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa 

till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion (SIS 2016). 

 Inom ett företag ställs det många krav på att underhållet ska utföras effektivt och till låg 

kostnad. Underhåll syftar till tre saker:   

• Att se till att de krävda funktionerna kan utföras 

• Att få igång den krävda funktionen när driftstörningarna trots allt uppstår 

• Att minimera riskerna för skador på människor och miljö.   

Underhållet kan sedan delas in i två huvudgrenar, avhjälpande underhåll och förebyggande 

underhåll. Standarden (SIS 2016) beskriver både avhjälpande och förebyggande underhåll. 

Där det förebyggande underhållet antingen kan vara förutbestämt eller tillståndsbaserat (Arne 

Nissen 2010). Se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Underhåll enligt SS-EN 13306:2010 (Arne Nissen 2010) 

 

2.1.1 Tillståndsbaserat Underhåll 

Genom att kontinuerligt övervaka en detalj för att ständigt se förslitningar i materialet och 

därmed se trender kan underhållet planeras. Går det att planera underhållet tidigt i förväg 

effektiviseras arbetet och det behöver inte utvecklas ett funktionsfel där avhjälpande underhåll 

är nödvändigt. Tidigare förlitade man sig till större omfattning på regelbundna inspektioner 

som intervallbestämts av tidigare erfarenheter och insamlad data. Men i dagens 

underhållsteknik går det att förutspå framtida funktionsfel med kontinuerlig övervakning med 

sensorer och smarta program (Arne Nissen 2010). 
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 Järnvägsnätet 

Sveriges första järnväg öppnades för trafik 1856. Den gick mellan Örebro och Nora. 

Järnvägens roll för personaltrafik har förändrats väsentligt de senaste decennierna. Det är den 

regionala trafiken som har ökat mest. Men idag finns också ökad efterfrågan på 

godstransporter på järnväg. Den största godstrafiken i Sverige rullar mellan Luleå-Kiruna-

Narvik där 15 miljoner nettoton fraktas från Kiruna till Narvik och 7 miljoner nettoton fraktas 

till Luleå. Denna bana kallas för malmbanan och är en 50 mil lång eldriven järnväg.  

 I Figur 2.2 visas Sveriges järnvägsnät som i dagsläget är dryga 15 600 spårkilometer. Av 

detta förvaltar trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 spårkilometer. För att kunna 

underhålla tågen på detta stora järnvägsnät har det placerats över 190 detektorer som ska 

upptäcka fordonsskador, som kan orsaka urspårning, riva ned kontaktledningar och skada 

banan eller fordonen. Stationära fordonsdetektorer finns längs banorna i form av 

strömtagardetektorer, varmgångs- och tjuvbromsdetektorer och hjulskadedetektorer 

(Trafikverket, Sveriges Järnvägsnät 2019). 

 

Figur 2.2 Sveriges Järnvägsnät (Trafikverket, Sveriges Järnvägsnät 2019) 
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 Detektorer i Järnvägsnätet 

Det finns flera olika typer av detektorer inom järnvägen vars huvuduppgift är att detektera 

skador på förbipasserande vagnar, för att på så vis kunna underlätta fordonsövervakningen 

och förbättra trafiksäkerheten. De två vanligaste är tjuvbroms- och varmgångsdetektorer. 

Därefter kommer hjulskadedetektorer. Nedan listas de olika typerna av detektorer som finns i 

det svenska järnvägsnätet (Byström 2015). 

• SERVO, varmgångsdetektor. 

• SATT, tjuvbromsdetektor. 

• FUES, integrerad varmgångs- och tjuvbromsdetektor. 

• SCHENCK, hjulskadedetektor  

Detektorerna är placerade i spåret och undersöker tåget som passerar förbi, med hjälp av en 

RFID tagg som identifierar det förbipasserande tåget. Att placera en detektor vid sidan av 

spåret innebär att alla passerande fordon automatiskt får en tillståndsövervakning utan att 

behöva stanna. En detektor som larmar i rätt tid kan motverka ett riskfyllt skadeförlopp och 

därmed minimera den totala skadeföljden, då exempelvis lagerskador väldigt fort försämras 

(Gustafsson 2007). 

 

2.3.1  Varmgångsdetektor SERVO 

När ett fordon passerar varmgångsdetektorn mäts värmestrålningen, med en IR-sensor, från 

fordonets lagerbox och underrede. Det värde som registreras är temperaturhöjningen hos 

lagerboxen jämfört med underredets temperatur. I detektorn finns förinställda larmnivåer och 

det är mot dessa som de registrerade värden jämförs. Den lägsta larmnivån läggs just över den 

normala driftstemperaturen eftersom en temperaturhöjning inte visas förrän en skada inträffat. 

 På varsin sida av spåret, på rälsfoten, sitter två avsökare och två eller fyra axelgivare 

monterade. Förutom den utrustning som sitter på spåret finns det viss elektronik som sitter i 

en kur bredvid. Utrustningen som finns i kuren är gemensamt för tjuv- och 

varmgångsdetektorerna, där finns utvärderingsenheten som utvärderar de mätvärden som 

detektorn avger och skickar eventuella larm till driftledningscentralen (Byström 2015). Figur 

2.3 illustrerar en varmgångsdetektor av typen SERVO. 

 

 

Figur 2.3 Varmgångsdetektor, SERVO (Byström 2015) 
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Alla tåg har dock inte lagerboxen placerad så att detektorn kan mäta direkt mot den. Därför 

sker mätningen på en viss förutbestämd punkt. 145mm utanför rälens innerkant och 862mm 

från spårmitten. Följaktligen mäts lagerboxen eller axeltappens temperatur (Byström 2015). 

 

2.3.2  Tjuvbromsdetektor SATT 

När ett hjul passerar en tjuvbromsdetektor registreras värmestrålningen från det passerande 

hjulets hjulring mot en IR-sensor. Vid varje hjulpassage erhålls dessutom en elektrisk puls 

från en axelräknare. När tåget passerar detektoranläggningen noteras varje axel som haft en 

temperatur högre än den förinställda larmnivån. Den utvärderingsutrustningen som finns 

bredvid spåret vid varje detektor bearbetar det data om axelräkningen och värmestrålningen 

som registrerats samt överför dessa till driftledningscentralen (Banverket 2010).  Figur 2.4 

förklarar utseendet på tjuvbromsdetektorn SATT. 

 

 

Figur 2.4 Tjuvbromsdetektor, SATT (Byström 2015) 

De flesta fordon har bromsklossar som är sammanlänkade via bromsbommen vilket medför 

att tjuvbroms oftast drabbar båda hjulen på samma axel samtidigt. Det är därför det inte är av 

betydande vikt att analysera båda sidorna av tåget (Banverket 2010). 

 

2.3.3  Slipersintegrerad Varmgång/tjuvbromsdetektor, FUES 

De nyare varianterna av detektorer består av IR-kameror som placerats inuti stålslipers. Den 

infraröda strålningens intensitet mäts från lagerbox, hjul, axlar och bromsar samtidigt. Denna 

detektor består av elektronikstativ, mätslipers, axelgivare och dataöverföringssladdar som går 

mellan elektronikstativet och mätslipern. (Banverket 2010). FUES besår dels av en 

varmgångsdetektor vars uppgift, som tidigare nämnt, är att detektera överhettade axellager, 

och en tjuvbromsdetektor som har som uppgift att upptäcka överhettade bromsar och hjul, 

(Byström 2015). Detta illustreras i Figur 2.5. 
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Figur 2.5 Tjuv- och Varmgångsdetektor, FUES (Byström 2015) 

Mätprincipen är att denna registrerar varmgången på bägge sidorna av spåret och tjuvbroms 

mäts på enbart en sida. Mätningen sker på förutbestämda punkter (25mm ovanför rälens 

överkant för tjuvbroms och 885mm från spårmitten för varmgång) (Byström 2015). 

 

2.3.4  Hjulskadedetektor, SCHENCK 

Hjulskadedetektorn SCHENCK är ett stationärt system för att detektera onormalt höga 

kontaktkrafter mellan hjul och räl, onormal hög axellast för fordonstypen eller banan och 

ojämn lastfördelning på axel och fordon. Systemet består av åtta specialsliprar med två 

mätgivare i respektive sliper, en under varje räl (Trafikverket, Hjulskador 2016). Mätgivaren 

registrerar den vertikala kraften mellan räl och hjulets kontaktyta med hjälp av 

trådtöjningsteknologi (hjulskada/onormal axellast). Den registrerar även skjuvningskraften 

som uppkommer i rälslivet (ojämn lastfördelning). Hur dessa detektorer ser ut illustreras i 

Figur 2.6. 

 

 

Figur 2.6 Hjulskadedetektor, SCHENCK (Trafikverket, Hjulskador 2016) 

Skjuvningskraften registreras av åtta kraftsensorer, som pressas in i borrade hål mitt i 

rälslivets neutralskikt. När ett defekt hjul har detekterats, skickas ett larm till trafikcentralen, 

som i sin tur säkerställer att rätt åtgärd genomförs (Trafikverket, Hjulskador 2016). 
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 Larm 

Det finns två typer av detektorlarm som kan uppkomma. Den ena är det som kallas 

fordonslarm, vilket innebär att detektorn upptäckt ett larm på en förbipasserande vagn/tåg. 

Det andra kallas för funktionslarm, vilket innebär att något är fel med själva detektorn. I 

fortsättningen kommer rapporten behandla den förstnämnda varianten.  

 Detektorerna är anslutna till driftledningscentralen, där de bedöms av en tågklarerare. 

Därefter skickas meddelandet till tågföraren om att en detektor larmat och vilken typ av larm 

det gäller (Banverket 2010). 

 Det larm som skickas från den tidigare nämnda FUES detektorn ges i grader (ºC) medan 

det larm som skickas från en SERVO/SATT detektor är ett digitalvärde som anges i ”pulser”. 

Det finns formler för att räkna om larmet från SERVO till grader. För SATT finns det 

däremot ingen omräkningsformel utan endast en ungefärlig översättning från pulser till grader 

(Gustafsson 2007). 

 Nedan listas de följande nivåerna på fordonslarmen.  

• Hög – Den högsta larmnivå som indikerar att det föreligger akut risk för skada 

• Låg – indikation på skada eller fel som kräver kontroll eller åtgärd 

• Varning – indikation på mätvärde som väsentligt överstiger normala driftvärden 

 

2.4.1  Varmgångslarm, SERVO 

När det gäller varmgångslarm för detektorn SERVO, finns det två nivåer, lågnivålarm och 

högnivålarm. Larmen kan även vara klassificerade som absolutlarm, vilket avser temperaturen 

hos en enskild lagerbox, eller medelvärdeslarm som är en jämförelse med medeltemperaturen 

hos de andra lagerboxarna på samma sida av tåget.  

 När temperaturen hos en lagerbox överskrider fordonsunderredets temperatur med 80ºC, 

ges ett lågnivålarm. Ett lågnivålarm ges också när medelvärdet för övriga axlar på samma sida 

av tåget överskrids avsevärt av en enskild lagerbox. I de värsta fall där lagerboxens 

temperatur överskrider mer än 100ºC mot fordonsunderredets temperatur ges ett högnivålarm 

(Gustafsson 2007). 

 

2.4.2 Varmgångslarm, FUES 

För FUES varmgångsdetektor finns tre larmkriterier;  

• Övertemperaturlarm Låg-Hög: När den inställda larmgränsen överskrids av den 

uppmätta övertemperaturen ges ett larm. Högnivå ges när temperaturen överskrider 100 

grader vid en utomhustemperatur på 0ºC. Motsvarande för lågnivå när temperaturen 

överskrider 80 grader. För temperaturer lägre än 0ºC och högre än 20ºC används en 

absolut larmgräns.  

• Differenslarm Låg-Hög: När den inställda larmgränsen överskrids av den uppmätta 

temperaturdifferensen mellan vänster och höger sida om samma axel. När differensen 

överskrider 55ºC ges ett lågnivålarm och när den går över 75ºC ges ett högnivålarm.  

• Relativlarm Låg-Hög: När medeltemperaturen för samtliga axlar/lager på samma sida av 

tåget överskrids av den uppmätta lager- eller axeltemperaturen med en förväg bestämd 

larmparameter. När Lager/axeltemperatur överskrider medeltemperaturen för samtliga 

lager/axlar med larmparametern TSC (50ºC) ges ett larm (Gustafsson 2007). 
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2.4.3 Tjuvbromslarm, SATT/FUES 

För tjuvbromsdetektorn SATT så avmäts varje flänshjul enskilt och ett absolutlarm genereras 

för vardera hjul. Larmen förekommer i två nivåer, lågnivålarm och högnivålarm. I de fall där 

hjulringens temperatur överskrider utomhustemperaturen, som finns vid detektorplatsen, med 

mer än 250 grader ges ett lågnivålarm. Högnivålarmet ges när hjulringens temperatur 

överskrider 400 grader. Som tidigare nämnt är bromsblocken oftast sammankopplat via 

bromsbommen, därav mäts tjuvbromstemperaturen enbart över ett hjul.   

För FUES tjuvbromsdetektor finns det ett larmkriterium som den uppmätta 

hjul/tjuvbromstemperaturen jämförs med. Det är blockbromslarm låg-hög. Larmet 

uppkommer när blockbromsens temperatur är högre än den inställda gränsen för högnivålarm, 

normalt 250ºC (Gustafsson 2007). 

 

2.4.4  Hjulskadelarm, SCHENCK 

Hjulskadedetektorn SCHENCK larmar idag enbart för högnivålarm, peak. Dessa larm ses 

som ett tecken på att en större hjulskada har uppkommit. Malmbanan är ett undantag på grund 

av höga hjullaster, hårt klimat och stora krav på leveransprecision. Denna sträcka larmar för 

peak (maxlast), dynamic (Dynamiskt lasttillskott) och ratio (kvoten mellan maximal och 

medellast). (Trafikverket, Hjulskador 2016) Figur 2.7 illustrerar dessa larmtyper. 

 

 

 Figur 2.7 Beskrivning av larmtyper för kraftuppmätning (Helena Almegius 2012) 

Dynamic och ratio används endast på Malmbanan, där dynamic är det dynamiska tillskottet 

som överstiger inställd larmgräns. Och ratio innebär förhållandet mellan maximal kraft och 

medelkraften som överstiger inställd larmgräns. Peaklarmet som används för samtliga 

detektorplatser avser den högsta uppmätta kraften mellan hjul och räl som överstiger inställd 

larmgräns för eventuellt låg respektive högnivålarm (Helena Almegius 2012). 

 För att kunna mäta dessa olika mätvärden som detektorerna känner av, används så kallade 

mikroprocessorer och mikrokontroller som i sin tur använder sig av dessa mätvärden för att 

kunna producera önskvärda grafer och larmnivåer för vidare analysering på driftcentralen. 

Med hjälp av en IoT-lösning så samlas mätvärdena på samma ställe och kan då analyseras på 

centralen.  
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 Hjulskador och varmgångsskador 

I detta kapitel beskrivs kort hur skador på hjul och lagerboxar uppkommer och vilka följder 

det kan medföra.  

2.5.1 Hjulskador 

Det finns olika typer av hjulskador, de vanligaste är hjulringsbeläggning, krossår och 

hjulplatta. Några andra typer av hjulskador är lokala eller periodiska ojämnheter runt hela 

hjulets omkrets, ofta långa svårupptäckta hjulskador. Dessa kan uppstå vid ojämnt slitage eller 

en lokal insjunkning av löpbanan, som samtidigt ger en lokal utvalsning av hjulet. Det enda 

sättet att hitta dessa hjulskador är med hjälp av hjuldetektorer eller särskilda mätinstrument 

(Trafikverket, Hjulskador 2016). Vid vidare fördjupning i hjulskador kommer rapporten att 

fokusera på hjulplattor. 

 En hjulplatta som uppstått kan försvåra rullningen av flänshjulet eftersom den cirkulära 

geometrin förstörs. När plattan, med en återkommande frekvens, slår mot rälen uppstår 

missgynnande vibrationer som med tiden ökar risken för utmattningsskador. I värsta fall kan 

tåget spåra ur då flänshjulet med hjulplattan förstört lokala delar av rälsen. 

 En hjulplatta uppstår när ett hjul av någon anledning glider mot rälsen istället för att rulla. 

Några orsaker till glidning kan vara att: (Trafikverket, Hjulskador 2016). 

• Yrsnö virvlar upp vilket, i kombination med kyla, kan orsaka att bromsblock fryser fast i 

samband med ett stopp.  

• Tåget har nödbromsat på grund av till exempel ett balisfel (kommunikationsutrustning 

som sitter placerad mitt i järnvägsspåret) eller att tåget har kört på ett djur. 

• Bromsarna inte fungerar som de ska på grund av till exempel ett tekniskt fel. 

• Fordonet förflyttas innan bromsen hunnit lossa.  

• Viktfördelningen på någon vagn eller flera vagnar är felaktiga.  

 

2.5.2 Varmgångsskador 

En lagerskada kan utvecklas snabbt från normaltillstånd till haveri. Varmgång i lagerbox 

innebär att lagret, vilket är monterat mellan hjulaxel och boggi, uppnår en temperatur som 

överskrider de normala driftsförhållandena. Vanliga orsaker till lagerhaveri är att lagret 

monterats på fel sätt, att det kommit in smuts i lagret eller att smörjningen varit otillräckligt. 

 Även hjulskador kan leda till varmgång och lagerhaveri då dessa medför ökade 

kontaktkrafter. Kontaktkrafterna kan leda till att det uppstår vibrationer i lagerboxen varvid 

lagren vibrerar sönder. Det kan vara så att varmgång har utvecklats i lagerboxen genom att det 

fett som lagret smörjs med blir flytande vid höga temperaturer (eller att lagret vibrerat sönder 

och packningar läcker ut fettet). Detta stänker då ut och kan inte längre kyla/smörja lagret. 

 Tjuvbroms innebär att bromsen oavsiktligt ligger an. Det kan exempelvis bero på att ett 

mekaniskt eller elektroniskt fel gör att bromsen inte går tillbaka då lokföraren slutar bromsa. 

Ett hjul som blir snabbt varmt och den kraftiga värmeutvecklingen, i hjulringen, som bildas då 

en broms ligger an kan även leda till brand i fordon och omgivning (Helena Almegius 2012). 
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 Mikroprocessor och Mikrokontroller 

En mikroprocessor är en IC där bara centralenheten (CPU) är närvarande på chippet och har 

inget minne eller I/O inbyggd på chippet, utan är beroende av extern koppling av dessa 

enheter. Mikrokontroller innefattar, utöver de komponenter som en mikroprocessor innefattar, 

även minne och I/O på samma IC. Generellt så brukar en mikrokontroller ha begränsad 

beräkningsprestanda och programminne gentemot en mikroprocessor av samma storlek och 

pris.  

 

2.6.1 Arduino Uno WiFi och Mega 2560 

Arduino Uno WiFi är en “open-source” enkortsdator baserat på en 8-bitars Atmel 

ATMEGA4809 mikrokontroller och är utrustat med en rad olika generella I/O för att kunna 

styra diverse elektroniska komponenter. Arduino Mega 2560 är av samma koncept men 

använder sig av en Atmel ATMEGA2560 mikrokontroller och har mer programminne samt 

med fler I/O-pinnar på kortet (Arduino 2020). 

 

2.6.2 Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi är en enkortsdator baserat på en 64-bitars broadcom BCM2837B0 

mikroprocessor. Kortet är utrustat med olika I/O så som generella I/O- pinnar likt Arduino, 

samt även en del standardiserade I/O så som USB, HDMI, Ethernet och 3.5mm ljud-utgång 

(Pi 2019). 

 

2.6.3 ESP 8266 

ESP 8266 är en WiFi-mikrokontroller som bearbetar WiFi-signaler (Radio-signaler) på 2.4 

GHz och konverterar det till digitala signaler som sedan kan läsas av en mikroprocessor eller 

mikrokontroller (Electronics 2018). Denna mikrokontroller används för att kunna koppla upp 

en enkortsdator till internet som inte har en inbyggd WiFi-modul, exempelvis Arduino Mega 

2560.  

  



   

 

13  

 IoT 

IoT (Internet of Things) är ett koncept som innebär att med trådlösa sensornätverk kunna 

mäta, tyda och förstå information erhållen från sensorer och ställdon applicerade på saker i 

vår omgivning. Informationen delas sedan över olika plattformar för att ge en gemensam 

fungerande analysering av den givna bilden. Applikationsområdet är stort, då detta 

effektiviserar analyseringen av mätområden. IoT används inom övervakning av fordon, 

slitage av vägar, underhåll av maskiner och via till exempel mobiltelefoner styra 

hushållsmaskiner och övervakning (Jayavardhana Gubbi 2013). 

2.7.1 IBM-Watson 

IBM-Watson är en molntjänst som erbjuds av IBM för att skapa bland annat IoT-lösningar. 

Det är mot detta moln som enheter, så som en Arduino eller Raspberry pi, kopplar upp sig till 

och publicerar data för att sedan kunna bearbetas av olika applikationer (IBM 2020). Det är 

hit samtlig data skickas innan det kan processeras och analyseras av separata applikationer. 

2.7.2 Node-RED  

Node-RED är ett flödesbaserat programmeringsverktyg från IBM-Watson som använder sig 

av visuella element, kallat noder, istället för ren kod för att göra scripts/applikationer för 

datahantering från flera enheter. Med detta verktyg så kan en plattform/applikation 

konstrueras som innefattar olika element för att kunna hantera och presentera data, så som ett 

användargränssnitt eller en algoritm (Node-RED 2020). Det är hit den samtliga datan från 

IBM-Watson skickas för vidare analysering.  
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 Sensorer 

I praktiskt taget alla ingenjörsarbeten finns det ett behov av att mäta fysikaliska kvantiteter så 

som krafter, vibrationer, temperaturer, tryck eller förskjutningar. Dessa mätningar genomförs 

med hjälp av en fysisk enhet kallad sensor. För att konvertera förändringen av den stimulans 

som sensorn utsätts för omvandlas utsignalen till en läslig data, exempelvis spänning eller 

ström. Spänningen eller strömmen överförs elektroniskt över ett nätverk för vidare 

bearbetning och avläsning (Rizzoni 2007).   

2.8.1 ADC 

Sensorns utsignal kan vara i form av analoga och digitala signaler beroende på vilken slags 

sensor som används. Om sensorn skickar en analog signal till mottagaren måste signalen 

omvandlas till en digital signal för att en mikroprocessor skall kunna göra beräkningar på 

mätdatat (Rizzoni 2007). Detta sker i en ADC “Analog-to-Digital Converter”; På svenska, 

analog-till-digital omvandlare. Omvandlaren konverterar sedan den analoga signalen vid ett 

bestämt intervall, dessa kallas för samplingar. Utsignalen blir då en digital signal 

proportionell till amplituden av den analoga insignalen vid det givna tillfället, som 

mikroprocessorn kan bearbeta.  

2.8.2 Mikrofoner 

En mikrofon är ett gränssnitt mellan det akustiska fältet och mätenheten. Mikrofonen reagerar 

på ljudtryck och transformerar det till en elektrisk signal som kan tolkas av mätenheten, alltså 

en ljudsensor. Vid val av mikrofon är mikrofonens tekniska prestanda (så som frekvenssvar, 

stabilitet, räckvidd), i termer av precision och noggrannhet, viktigt att känna till. Det är 

avgörande för mätningarnas resultat, då miljön (omgivande temperatur, luftfuktighet, vind), 

och användningsområdet varierar (Malchaire u.d.). 

 Det finns följande varianter av mikrofoner; piezoelektriska, kondensator, elektret eller 

dynamiska mikrofoner. 

I en piezoelektrisk mikrofon är membranet monterad till en piezoelektrisk kristall som 

genererar en elektrisk ström vid mekaniska töjningar. Detta visas i Figur 2.8. Vibrationerna i 

luften, resulterande från ljudvågorna, tas upp av mikrofonmembranet och det resulterande 

trycket på kristallen konverterar vibrationerna till en elektrisk signal. Dessa är mycket stabila, 

mekaniskt robusta och inte speciellt påverkade av omgivningens klimat (Malchaire u.d.). 

 

Figur 2.8 Principerna för en Piezoelektrisk Mikrofon (wikipedia 2019) 

I en kondensatormikrofon är membranet monterat parallellt till en metallisk platta för att 

forma en kondensator. En potentiell polariserad spänning är applicerad externt mellan dessa 

två plattor. Rörelsen som ljudvågorna genererar på membranet ger en skillnad i den elektriska 

kapacitansen, en ström, vilket resulterar i en elektrisk signal. Figur 2.9.  

Dessa mikrofoner är mer exakta än de andra typerna och används i precisionsmätningar, men 

dem påverkas, i jämförelse, mer av den omgivna miljön (Rizzoni 2007). 
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Figur 2.9 Principerna för en Kondensatormikrofon (wikipedia 2019) 

En variant på kondensatormikrofonen är elektretmikrofonen. I denna typ är den potentiella 

skillnaden försedd av en permanent elektrostatisk laddning i kondensatorns plattor och inte 

försedd med en extern polariserad spänning. Denna mikrofon är också mycket exakt, mindre 

känslig mot smuts och fuktighet, jämfört med kondensatormikrofonen (Rizzoni 2007). 

Den sista typen, dynamisk-mikrofon, är en mikrofon där membranet är ansluten till en spole, 

centrerad i ett magnetiskt fält, vars rörelser, triggade av dem mekaniska fluktuationer, ger 

upphov till en potentiell skillnad i spolens poler. Rörelsen av spolen ger upphov till en 

elektrisk utsignal (Malchaire u.d.). Detta illustreras i Figur 2.10. Denna mikrofon är mer 

mekanisk resistent men har sämre frekvenssvar i akustikfältet, pga. tunga komponenter.  

 

Figur 2.10 Principerna för en Dynamisk Mikrofon (wikipedia 2019) 

Mikrofonen som används i de slutgiltiga laborationstester, fältstudier och resultat är i form av 

en MEMS-mikrofon av typen elektretmikrofon. Eftersom denna är mycket platssparande, tack 

vare sin storlek, och mindre känslig mot den omgivande temperaturen, är denna mycket 

applicerbar i planerade fälttester. 

 

2.8.3 Temperatursensor 

En temperatursensor är ett gränssnitt mellan det termiska fältet och mätenheten, där de två 

vanligaste sorterna är termoelement, RTD (Resistance Temperature Detector) och infraröda 

temperatursensorer. 

Termoelement består av två olika ledare/halvledare (oftast chromel parat med alumel) som 

kopplas ihop så att de har elektriskt kontakt i den ände som temperaturen skall mätas. I 

kopplingspunkten kommer då en termoelektrisk kortslutningsspänning att ske. En 

spänningsskillnad kan då avläsas mellan de andra ändarna på de två olika ledarna och en 

temperatur kan då beräknas med hjälp av Seebeck-konstanten för den kombinationen av 

ledare. Ett problem som dock uppstår är att temperaturen som fås fram är inte den absoluta 

temperaturen av det som mäts, utan den är beroende av den temperatur som är vid den ände 

av trådarna som avläsningen görs. Detta kompenseras genom att en av ledarna kopplas mot ett 
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element där temperaturen är känd, vilket illustreras i Figur 2.11, som till exempel isvatten 

eller en annan temperatursensor (Rizzoni 2007). Dessa används också i infraröda 

temperatursensorer. 

 

Figur 2.11 Principerna för ett Termoelement 

RTD syftar på en hel familj sensorer, som till exempel en termistor. Denna mäter en 

temperatur och återger en resistans som en funktion av den tempereraturen. Dessa sensorer, 

till skillnad från termoelement, är passiva och kräver då att en extern elektrisk källa exciterar 

sensorn för att den skall kunna avge något mätbart. Vanligaste sättet att göra detta är genom 

att leda en ström genom dem och sedan konvertera resistansförändringen från sensorn till en 

spänning med hjälp av Ohms lag (Rizzoni 2007). 

För att göra kontaktfria temperaturmätningar av ett objekt så används infraröda 

temperatursensorer. Dessa använder sig av en samling av termoelement kopplat i serie, med 

den avkännande änden av termoelementen placerat mot ett element som absorberar den 

radierande värmestrålningen och andra änden kopplat mot en referenspunkt. Detta 

visualiseras i Figur 2.12. 

 

 

Figur 2.12 Termoelement is serie för infraröd temperatursensor  

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 Ljudvågor 

En kort förklaring på ljudvågor och vad mikrofonen känner av som ljud. 

 Ljudvågor är en form av mekaniska longitudinella pulser som utbreder sig i ett medium, 

exempelvis luft, där luften verkar som ett elastiskt medium i vilket tryckvariationer, dvs. 

tonerna, utbreder sig i. Genom mekanisk påverkan sätts molekyler i rörelse och åstadkommer 

förtätningar och förtunningar i mediet. Det sker en energitransport med ljudvågen men inga 

molekyler färdas i ljudvågens riktning. Ljudvågor består alltså av longitudinella mekaniska 

vågor och fortplantar sig genom att komprimera materian. Exempelvis; när man ropar ett 

namn så uppstår en tryckvåg i luften som färdas och når samtalspartnerns trumhinna som 

vibrerar och överför sedan pulserna för vidare bearbetning, örat fungerar som en ljudsensor. 

(Staffan Angelbäck 2016).  

 Ljud innehåller akustiska vågor och har en frekvens som varieras mellan en Hz till flera 

tiotusentals Hz, alltså både lägre och högre än människans hörsel som är 20–20000 Hz 

varierande för varje människa och ålder. Ljudvågor behöver inte vara en kontinuerlig ljudvåg, 

som en enda ton eller not. Det kan vara en akustisk våg som uppkommer av mekaniska 

vibrationer, buller eller en enda ljudpuls. Ljudomvandlaren kan upptäcka och överföra 

ljudvågorna samt vibrationerna från mycket låga frekvenser till väldigt höga. Dessa 

frekvenser kallas för infraljud (under 20 Hz) och ultraljud (över 20 000 Hz)  

 En ljudvågform har samma egenskaper som en elektrisk vågform med en våglängd (λ), en 

frekvens (ƒ) och en hastighet (v). Vilket visas i Figur 2.14. Både frekvens och vågformen 

bestäms av vibrationer som produceras. Hastigheten är beroende av mediet (vatten, luft, järn) 

som bär ljudvågen. En förutsättning för att en ljudvåg ska kunna utbreda sig i ett medium är 

att partiklarna i detta medium på något sätt är kopplade till varandra (Staffan Angelbäck 

2016). 

 

Figur 2.13 Våglängd, Hastighet, Frekvens och Periodtiden för en ljudvåg 

Mikrofonen är en ljudomvandlare som kan klassas som en ljudsensor. Omvandlaren 

producerar en analog utsignal som är proportionell mot ljudvågens rörelse. Som sedan 

konverteras till en elektrisk signal. (För mer djupgående fakta om sensorer se kapitel 2.8). 

2.9.1 Dopplereffekt 

Dopplereffekten är ett fysikaliskt fenomen inom akustiken där en frekvensförskjutning i 

ljudvågen sker när en ljudkälla rör sig från eller emot en mottagare. Den upptäcktes av den 

österrikiske forskaren Christian Doppler. Effekten kan delas in i två olika scenarion, där 

antingen bara källan eller mottagaren är i rörelse, eller när både källa och mottagare är i 

rörelse. Framför den rörliga ljudkällan ligger tryckvågorna tätare, och bakom den rörliga 

ljudkällan är denna glesare. Detta gör att ljudet blir olika, det får olika frekvens. 

Dopplereffekten beskriver alltså hur ljuder förändras om ljudkällan, eller mottagaren rör på 

sig med en viss hastighet emot eller ifrån varandra (Hugh D Young 2019). 

 Om då exempelvis ett tåg färdas mot en sensor kommer ljudvågorna att förskjutas så att 

tryckvågorna är tätare, det blir en högre frekvens på ljudvågorna. Om tåget sedan passerar 

sensorn kommer ljudvågorna att dras ut, bli glesare, och ljudvågorna mindre frekventa.  
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  Värmestrålning 

Värmestrålning är överföringen av värmeenergi genom elektromagnetiska vågor. Den mängd 

värmeenergi som ett objekt kan avge är beroende av hur stor arean för ytan på objektet är, vad 

objektets yta har för emissionsfaktor och vilken tempereratur som kroppen har. Denna 

energiöverföring sker till största del i det infraröda området, som har en våglängd mellan 

ungefär 1mm ner till 750nm, av det elektromagnetiska spektrat (Rizzoni 2007). 

 Det är denna strålning som en infraröd temperatursensor absorberar för att avmäta 

temperaturen. 

2.10.1 Elektromagnetiska vågor 

En elektromagnetisk våg är ett elektromagnetiskt fält som varierar med tiden. Detta 

elektromagnetiska fält kan genereras antingen mellan två olikt laddade partiklar, som då 

brukar kallas för ett E-fält och, eller runt en elektrisk ström, som då brukar kallas för ett B-

fält. Om en av dessa fält genereras och dess riktning alterneras över tid, det får med andra ord 

oscillera, så kommer det motsvarande fältet också att skapas och oscillera på samma sätt fast 

vinkelrät mot det genererade fältet. Exempelvis; Genom att generera ett oscillerande B-fält 

runt en ledning, genom att ändra strömriktning i ledning, så kommer också ett E-fält att 

skapas som kommer att svänga med vinkelrät riktning mot B-fältet (Rizzoni 2007). Detta 

illustreras i figur 2.15.  

 

Figur 2.14 Elektromagnetiskt våg med E-, B-fält och utbredningsriktning c.  
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 Autokorrelation 

Autokorrelation är en statistisk metod för att mäta slumpmässighet av data i en tidsserie.  

Är serien stationär går det att analysera i hur pass hög grad ett föregående värde i serien 

korrelerar med nästkommande värde i serien, detta kallas för autokorrelation av ordning ett.  

 För att matematiskt, för en kontinuerlig signal, s(t), räkna ut autokorrelationen, R(τ) kan 

detta skrivas som  

𝑅(𝜏) =  
1

(𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛)
∫ 𝑠(𝑡)𝑠(𝑡 + 𝜏)

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑚𝑖𝑛
                  (1) 

där steg 1 är att hitta ett värde av signalen vid tiden t. Steg 2 är att hitta samma värde av 

signalen vid tiden t + τ. Därefter multipliceras dessa två värden. Denna process repeteras för 

alla tider t (max, min) och sedan resulteras medelvärdet av alla dessa produkter. Formel (1) 

visar dem matematiska stegen för autokorrelation för en periodisk signal. Det är lämpligt att 

resultatens amplitud är skalad, exempelvis så att amplituden av autokorrelationen av τ=0 är 1. 

Det vill säga om R (0) =1. Om denna skalvariant väljs, om då τ = 0 måste signalen vara 

perfekt korrelerad. Det vill säga att det jämförs en signal med en exakt kopia av sig själv. Om, 

för större värden på τ, det också blir exakt 1, så betyder detta att signalen fördröjd med tiden τ 

är identiskt med signalen med ingen fördröjning. I detta fall är signalen periodiskt, alltså 

återkommande (John G. Proakis 1996). 

 På samma sätt kan mätvärden som mätts över tiden av en sensor autokorrelera där fenomen 

som är lik varandra, återkommande med samma frekvens, sållas ut och ge utslag i en 

förutbestämd larmnivå. Om en cirkulär skiva (flänshjulet) skulle ha en punkt markerat på 

utkanten av diametern (hjulskada) och låta denna cirkel snurra med en konstant hastighet 

(tågfarten), kommer denna punkt att återkomma till samma ställe med samma frekvens. Man 

kan då, teoretiskt, med autokorrelation och de uppmätta värdena (ljudnivån) avgöra om det 

faktiskt är ett återkommande fenomen. Och i sensorfallet eventuellt fastslå att detta skulle 

kunna vara ett slagljud av en befintlig hjulskada.  
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3 Metodologi  

I detta avsnitt förklaras tillvägagångssätt och metodik för studien. De metoder som har 

använts är Litteraturstudier, forskningsmetodik, arbete i laboratoriemiljö, 

matematiska/fysikaliska uträkningar fältarbete och praktiska tester. Även laborationstester för 

att vara säker på att sensorerna är väl kalibrerade. 

 

 Litteraturstudier 

Under arbetets gång har vetenskapliga artiklar, avhandlingar, facklitteraturer, fysikaliska 

formelsamlingar och relevanta källor från internet använts. Facklitteraturen har, tack vare 

Luleå Universitetsbiblioteket, varit väl tillhanda. Även tidigare examensarbeten och 

doktorsavhandlingar från Luleå Tekniska Universitet har studerats. Sökord som använts är 

Järnväg, CBM, Mikrofon, IR, Elektromagnetism, Ljudvågor, Mekaniska Vågor, 

Värmeöverföring, Autokorrelation, MEMS, Arduino, Raspberry Pi, hjulskada, varmgång. 

 

 Forskningsmetodik  

Denna rapport har skrivits och utförts på metoder baserat på forskningens grunder. Här gäller 

det att uttrycka sig enkelt, klart, korrekt och logiskt. Först har kunskap hämtats, efter det har 

man bestämt sig för en problemformulering. När detta var genomfört bestämdes tekniker för 

att samla relevant information och vilken undersökningsgrupp som skall analyseras. Efter 

detta följer rapporten tre väldigt tydliga punkter; (Runa Patel 2019) 

1. Genomförande  

2. Bearbetning/Analysera 

3. Redovisning/Rapportera 

Hänvisningar till källor har utförts och fakta har dokumenterats. Rapporten har även ett stort 

fokus på att hålla sig till ämnet som behandlas. Redogörelse för de olika metoderna för 

insamling av fakta och data har utförts.  

 

 Arbete i laboratoriemiljö 

Här har prototyper byggts till projektet. Ingående komponenter till detta är enkortsdatorer, 

sensorer, SD-kort, WiFi-modul och spänningsregulator. För sammankoppling av 

komponenterna har avsedda kablar till ändamålet använts. Där det behövts har kablar och 

montering av kontaktstycken till sensorer skarvats ihop, metoden till detta har varit 

mjuklödning.  Kalibreringen av sensorer har varit nödvändiga att göra då ljudsensorn kräver 

ett referensvärde i de slutliga formlerna. En SML mätare har använts till detta. Kalibreringen 

av temperatursensorn har utförts med hjälp av ett uppmätt referensvärde i form av 

utomhustemperaturen eller inomhustemperaturen (beroende på vart sensorn befann sig). Även 

en kalibrering av WiFi-modulen i Arduino Uno var nödvändigt att göra med hjälp av ett 

mobilt internet från mobiltelefonen.  

 Eftersom även avstånden till sensorerna är av vikt var det nödvändigt att testa dessa 

praktiskt och teoretiskt med hjälp av verkliga försök och matematiska avståndsberäkningar. 

Även teoretiska uträkningar har använts för att kunna använda sig av Autokorrelationen då 

frekvensen av slagljuden var beroende av hjuldiameter, tåghastighet och dopplereffekten. 
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 Matematiska formler 

Avståndsberäkning för IR-sensor, som kan skrivas som 

𝑠 =  
𝑑

2×tan
𝜃

2

                         (3.1) 

Där s [m] är avståndet från sensor till det uppmätta området, d [m] är mätområdets diameter 

och  𝜃 [ºgrader] är sensorns synvinkel, FOV. Denna formel behövdes för att avgöra hur långt 

ifrån prototypen behövde placeras från fordonet för att få ett godkänt mätområde. 

   

Ljudnivå-, dB, uträkning för elektretmikrofon skrivs som 

𝑑𝐵 = 20 × log10
𝑉

𝑉𝑟𝑒𝑓
                      (3.2) 

Där dB är decibelnivån, V [volt] är spänningen som tas upp av sensorn, 𝑉𝑟𝑒𝑓 [volt] är 

referensspänningen uppmätt på sensorplatsen och log10 är logaritmeringen med basen 10 för 

att få ett positivt värde. Denna formel behövdes för att räkna ut decibelvärdet och analysera 

ett slagljud. 
 

RMS (Root-Mean-Square) uträkning av spänning, skrivs som 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝𝑝

2√2
                          (3.3) 

Där Vrms [volt] är root-mean-square spänningen av sensorn och Vpp [volt] är sensorns Peak-

Peak (Max amplitud till Min amplitud) spänning. Denna formel behövdes för att kunna räkna 

ut maxamplituden för dB, formel (3.2). 
 

Frekvensuträkning f av slagljudet, denna skrivs som 

𝑓 =
𝑉

2𝜋𝑟
=  

⍵

2𝜋
                        (3.4) 

Där 2πr är omkretsen och r [m] i sin tur är hjulets radie. V är fordonets hastighet [m/s] och ⍵ 

är vinkelhastigheten [rad/sek]. Frekvensen f [sek] är alltså antal varv per sekund. Denna 

formel behövdes eftersom frekvensen av slagljudet spelade en avgörande roll för algoritmens 

larmnivå. 
 

Autokorrelationen R(τ) av en signal s(t). Skrivs som 

𝑅(𝜏) =  
1

(𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛)
∫ 𝑠(𝑡)𝑠(𝑡 + 𝜏)

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑚𝑖𝑛
                 (3.5) 

Där τ, räknat i millisekunder är tidsfördröjningen, t är tiden från start, också mätt i 

millisekunder och s(t) är insignalen från sensorn. Denna formel användes flitigt i algoritmen 

för att kunna fastslå eventuella återkommande signal som skulle vara ett slagljud från en 

hjulskada.   
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 Fältarbete 

För att kunna avgöra vilken frekvens som olika tåghjul roterar har projektet varit ute i fält och 

mätt storlekar på hjul av en boggi. Denna vagn fanns tillgänglig på ”Luleå Tekniska 

Universitets testmiljö för järnväg”. Där det även fanns tillgång till en fullskalig spårväxel 

uppmonterad på campusområdet. Detta gjordes för att säkerställa att givna värden av ett 

tidigare arbete inom hjulskador stämde. Mätningarna som utfördes på boggi stämde väl 

överens med givna mätvärden.  

 Givna lok- och vagntyper, tåghjul och dess storlekar illustreras i tabell 3–1. (Vallon 2018) 

Tabell 3-1 Hjul för olika lok- och vagntyper med givna diameter och uträknad omkrets (Vallon 2018) 

Typ Diameter [mm] Omkrets [mm] 

SJ-lok  

”RC1-RC6” 

1300 4000 

SJ-vagn Största: 920 

Minsta: 820 

2900 

2600 

LKAB-lok  

”IORE” 

Största: 1250 

Minsta: 1150 

3900 

3600 

LKAB-vagn 

”Fanoo” 

Största: 915 

Minsta: 857 

2900 

2700 

  

Orsaken till att det finns två (Minsta och Största) värden för de tre nedersta alternativen i 

tabell 3–1 är eftersom underhållet av tåghjulen påverkar diameter. Tidigare hjulskador har 

svarvats bort. (Trafikverket, Hjulskador 2016) 

 

3.5.1 Frekvens av slagljud 

Med hjälp av formel 3.4 under avsnitt 3.4 och Tabell 3-1 kunde frekvensen av hjulskada, av 

typen slagljud, räknas ut. Tabell 3–2 visar frekvens för slagljud. Omkretsen är omvandlad till 

meter. Hastigheten på tågen är 70km/h som räknats om till 19,44m/s. 

Tabell 3-2 Slagljudsfrekvens av olika typer av tåghjul 

Typ Omkrets  

[m] 

Hastighet  

[m/s] 

Slagljudfrekvens 

per sekund [Hz]  

Periodtid  

[millisekunder] 

SJ-lok  4,00 19,44 4,86 206 

SJ-vagn 2,90 19,44 6,70 149 

SJ-vagn 2,60 19,44 7,48 134 

LKAB IORE 3,90 19,44 4,98 201 

LKAB IORE 3,60 19,44 5,40 185 

LKAB Fanoo 2,90 19,44 6,70 149 

LKAB Fanoo 2,70 19,44 7,20 139 

 

Som tabell 3–2 visar är den snabbaste periodtiden återkommande med 134 millisekunder 

eftersom den inträffar 7,48 gånger per sekund och den långsammaste har periodtiden 206 

millisekunder eftersom denna inträffar 4,86 gånger per sekund. Dessa värden användes i 

autokorrelationen för att avgöra slagljud.  
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4 Design av hårdvara och mjukvara för feldetektion 

I kommande avsnitt så beskrivs det hur val av hårdvara och testning av mjukvara för 

feldetektion utfördes. 

 

4.1.1 Val av enkortsdatorer 

Eftersom det finns många olika enkortsdatorer att använda för att samla in och lagra data från 

omgivningen, samt överföra/publicera det till IBM-Watson, så begränsades det till att bara 

testa mellan fyra olika lösningar med tre olika enkortsdatorer: 

1. Arduino Uno WiFi Rev2 

2. Raspberry Pi 

3. Arduino Mega 2560 + SparkFun ESP 8266 

4. Arduino Mega 2560 + Raspberry Pi 

För de två (1–2) första lösningarna så användes respektive enkortsdator för att sköta 

insamling, bearbetning samt publicering av data till IBM-Watson. Lösning tre (3) använder 

sig av Arduino Mega för att samla in data och Raspberry Pi för att bearbeta data och skicka 

vidare detta till IBM-Watson. Lösning fyra (4) använder sig av en extern WiFi-sköld, 

ESP8266, för att med Arduino Mega 2560 kunna kommunicera med WiFi och därmed 

publicera data på IBM-Watson. För att komma fram till vilken som lösning som skulle 

användas så jämfördes lösningarna på följande punkter: 

• Pris. Hur mycket kostar lösningen för att få den att fungera så att den möter givna 

funktionskrav. 

• Komplexitet. Hur komplicerad blir uppkopplingen (externa enheter och givare) samt 

programkoden för att lösningen skall möta givna funktionskrav. 

• Lokal Lagringsmöjlighet. Vad för lagringsmöjlighet kan lösningen använda och hur stor 

är lagringskapaciteten.   

Nedan, i Tabell 4-1, illustreras testerna mellan enkortsdatorerna. 

Tabell 4-1 Jämnförelsetabell mellan enkortsdator-lösningar 

Lösning Karaktäristik 

(1) Raspberry Pi 3B+ - Pris: 406 SEK 

- Integrerad SD-kortläsare (max 

14GB) 

- Behöver extern ADC  

- -40ºC Lägsta drifttemperatur 

- Enkel kod 

(2) Arduino Uno WiFi Rev2 - Pris: 382 SEK 

- Behöver extern SD-kortläsare 

(max 64GB)  

- Integrerad WiFi-chip och sändare. 

- -40ºC lägsta drifttemperatur 

- Enkel Kod 

(3) Arduino Mega 2560 + 

Raspberry Pi 3B  

(Seriell Kommunikation) 

- Pris: 182 + 406 SEK 

- Integrerad SD-kortläsare (max 

14GB, Raspberry) och ADC 

(Arduino) 
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- -40ºC 

- Komplex kod 

(4) Arduino Mega + SparkFun 

ESP8266 

 

- Pris: 340+67 SEK 

- Behöver extern SD-kortläsare 

(max 64GB) 

- Komplex uppkoppling. 

- -20ºC lägsta drifttemperatur 

- Komplex kod. 
 

 I Tabell 4-1 så går det att utesluta alternativ 3 och 4 som möjliga lösningar då de är de 

dyraste alternativen och har komplex kod, samt att alternativ 4 inte skulle klara av de klimat 

som den skulle utsättas för vid fälttester. Mellan de två (2) kvarvarande alternativen så skiljer 

det lite i både pris och komplexitet, vilket gör att den avgörande faktorn blir då 

lagringsmöjligheten. Det står då klart att det bästa alternativet mellan dessa fyra är lösning 

(2), Arduino Uno WiFi då den är enkel att koppla upp och programmera, har bäst 

lagringsmöjligheter och är billigast.  

 Utseende och kopplingar för alternativ tre (3) och fyra (4) finns under Appendix A1-A2, 

och priser för samtliga enkortsdatorer hämtades från (Distrelect 2020). 

 

4.1.2 Val av Mikrofoner 

Den huvudsakliga uppgiften gick ut på att lösningen skall vara kostnadseffektivt men 

samtidigt inte avsevärt försämra det uppmätta datat i jämförelse med dagens proprietärteknik. 

Viktigt var att frekvensens som mikrofonen tog upp skulle ligga mellan 10Hz-15kHz. De 

slutgiltiga mikrofonerna som skulle passa prototypen har varit av formen Digital/analog 

elektretmikrofon, som förklarats i avsnitt 2.8.2. Nedan, i Tabell 4-2, illustreras de fyra 

slutgiltiga mikrofonernas prestation mot varandra. 

Tabell 4-2 Jämnförelsetabell för mikrofoner 

Modell Signal Frekvens-

räckv. [Hz] 

Förstärkning Drifttemperatur  

[ºC] 

Kostnad  

[Sek] 

SPH0645 Digital 50Hz-15kHz Nej  -40 - +100 59 

MAX4466 Analog 20Hz-20kHz Ja -40 - +70 66 

MAX9814 Analog 20Hz-20kHz Ja  -40 - +85 75 

I2S 3421 Digital 50Hz-20kHz Nej  -40 - +100 66 
 

Som Tabell 4-2 visar skiljer sig inte de slutgiltiga mikrofonerna avsevärt i pris och 

frekvensupptagning. Även temperaturtåligheten är godkänd. Däremot är typen av signal och 

förstärkning av ytterst vikt, då man med analoga signaler kan öka hastigheten på den 

uppmätta signalen. Förstärkningen i sin tur kan möjliggöra att förstärka respektive försvaga 

insignalen. Detta gör det enklare att kalibrera mikrofonerna på det avstånd som detektorn 

skall sitta. MAX4466 och MAX9814 är mikrofonerna som i slutändan passade bäst för den 

framtida prototyp. Teknisk information, ur datasheets, från respektive produkt och 

kostnadsinformation har hämtats från (Adafruit 2019). 
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4.1.3 Val av IR-sensorer 

För att kunna avmäta temperatur på avstånd behövdes, som tidigare nämnt, termoelement i 

form av IR-sensorer. Här var det av avsikt att ta fram en sensor som även här inte avsevärt 

försämrade det uppmätta data. Priset hade också betydelse. Men det allra viktigaste var att 

kunna uppnå de larmnivåerna som detektorerna, avsnitt 2.4, innehar. Samtliga sensorer i testet 

har digitala utsignaler. Dessa är utformade som ett termoelement enligt teoriavsnitt 2.8.3. 

 Tabell 4-3 visar jämförelsen mellan de slutgiltiga sensorerna.  

Tabell 4-3 Jämnförelsetabell för IR-sensorer 

Modell Temperatur-

räckv. [ºC] 

FOV  

[º] 

Drifttemperatur 

[ºC] 

Noggrannhet 

[ºC] 

Kostnad 

[Sek] 

TMP007 -40 - +250 90 -40 - +125 +-3.0 ºC 142 

MLX90614 -70 - +400 3–90 -40 - +125 +-0.5 ºC 70–350 

MLX90640 -40 - +300 55x35 -40 - +80 +-1.5 ºC 664 

AMG8833 -0 - +80 8x8 -0 - + 80 +-2.5 ºC 142 

 

Efter jämförelsen var det tydligt vilka sensorer som kunde appliceras på prototypen. I Tabell 

4-3 kan det avläsas att de tre översta sensorerna hade klarat av klimatet. Men endast 

MLX90614 och MLX90640 hade kunnat larma vid godkända temperaturer. Däremot var 

FOV, synvinkeln för sensorn, markant bättre för MLX90614 där det kunde väljas vinklar från 

3 grader och uppåt, då det fanns tillgång till variationer på linser. Detta möjliggjorde att 

sensorn kunde placeras längre bort från mätområdet. Eftersom avståndsberäkningen, formel 

(3.1) avsnitt 0, beror starkt på sensorvinkel. Den slutgiltiga IR-sensorn som arbetet skulle 

använda sig av blev alltså MLX90614. Priset 70–350 kronor berodde på FOV-vinkel, 90–3 

grader. Det skall tilläggas att MLX90640 och AMG8833 är IR-kameror, därför var FOV-

vinkeln inställd på Bits. Samtlig teknisk information, ur datasheets, från respektive produkt 

och kostnadsinformation har hämtats från hemsidan (Adafruit 2019). 
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4.1.4 Testning och simulering av Autokorrelation 

Teorin bakom autokorrelation var lovande och eftersom de slutgiltiga mätvärden av 

mikrofonen kommer vara en tidsserie, mätdata beroende av tid, skulle autokorrelationen 

kunna användas för att särskilja slagljuden av ett förbipasserande tåg. Tester genomfördes i 

programmet MATLAB för att kunna förstå och anpassa algoritmen till de verkliga testerna. I 

Figur 4.1 visas två signaler jämförda med varandra. 

 

 

Figur 4.1  MATLAB-graf över Autokorrelation mellan simulerad insignal av Sensor och sinusvåg med periodtiden 20ms. 

Den översta signalen är den teoretiska utsignalen från mikrofonen, spänning, där det med 

avsikt lades en återkommande period efter 20 millisekunder simulerad av MATLAB. Den 

andra signalen uppifrån är en simulerad sinussignal med periodtid 20 millisekunder. Den 

tredje signalen visar autokorrelationen mellan dessa två översta signalerna. Det är tydligt att 

algoritmen reagerar och visar en korrelation mellan sinusvågen mot sensorns signal. Peak-

Peak värden med avståndet 20 ”lag” som syns i autokorrelationsgrafen tyder på att sinusvågen 

med periodtiden 20 millisekunder stämmer väl överens med utsignalen av den simulerade 

mikrofonen. 

 Detta påvisar att algoritmen kan fungera för att särskilja ett slagljud med periodtiden 20ms. 

Med andra ord kan algoritmen nu konstrueras för verkliga tester där dopplereffekt och 

tåghastighet tas hänsyn till. MATLAB-Koden till detta finns under avsnitt Appendix A3.  
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 Utvärdering av mätningarnas precision 

För att avgöra om sensorerna var tillräckligt väl kalibrerade testades dessa praktiskt i 

laboratoriemiljö. IR-sensor och Mikrofonen testades.  

4.2.1 IR-sensorn 

Figur 4.2 visar temperatursensorns tester, under 24 sekunder, där ett föremål med 95 grader 

placerades framför IR-sensorn. De avmätta värden som uppmätts från MLX90614 visas i 

Figur 4.2 där den reella temperaturen för mätobjektet var 94 grader Celsius.  

 

Figur 4.2 Uppmätta testvärdena från IR-sensorn MLX90614 

Med hjälp av de uppmätta i Figur 4.2 kunde det avgöras att temperatursensorn var tillräckligt 

kalibrerad för att mäta en temperatur på 94 grader Celsius. Avvikelserna i de resulterande 

mätvärden beror på att sensorns synvinkel, FOV, förflyttades.  

4.2.2 Mikrofonen 

De avmätta värden som uppmätts av mikrofonen MAX4466 visas i Figur 4.3, där den reella 

ljudnivån låg på en ökning av 27 dB, simulerad av en ljudgenerator och verifierat av en 

ljudnivåmätare. Med formel 3.2 verifierades ljudnivån.  

 

Figur 4.3 Uppmätta testvärden från Mikrofonen MAX4466 

I Figur 4.3 syns det att efter 3077 samples blir ljudgeneratorn tyst och mikrofonen skickar 

ljudnivån av ett tyst rum till mikrokontrollern. Vid 3220 samples startar ljudgeneratorn igen 

och mikrofonen får en snabb ökning till 27 decibel igen. Figur 4.3 visar att mikrofonen har ett 

felvärde när rummet är tyst men reagerar bra på ljudgeneratorns sinus-ljudvåg.  
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 Metodkritik och Reliabilitet. 

När det handlade om att testa och välja hårdvara (enkortsdatorer, mikrofoner etc.) fanns det en 

del punkter som gick att mäta empiriskt så som pris och prestanda. Detta är dock något som 

var tvunget att vägas upp mot den egna kunskapen om hårdvaran, huvudsakligen 

enkortsdatorerna och programmeringskunskaperna till dessa, och för den tidsram som arbetet 

skulle utförts under. Det medför då att det är svårt att med full säkerhet säga att den hårdvara 

som valts är den som är mest optimala för denna sort av IoT-plattform. 

 I de matematiska formlerna som använts finns det saker som är värda att poängtera. För 

formel 3.1 så antas det att sensorns synvinkel är exakt de grader som angivits för sensorn, 

vilket kan påverka det mätavståndet som sensorn är ifrån den angivna mätarean. Eftersom 

synvinkeln kan ha en liten procentuell avvikelse.  

 I formel 3.4 antas här att hjulet har en exakt diameter för att kunna bestämma 

slagfrekvensen från en hjulskada vid en viss hastighet. Rulldiametern är dock inte lika på alla 

hjul på grund av slitage och underhåll av flänshjulen, vilket då påverkar slagfrekvensen.  

 

 Under laborationstester och praktiska tester av mikrofon har det inte tagits mycket hänsyn 

till möjliga felsignaler. En stor felsignal som kan uppstå är att det regnar och mikrofonen 

uppfattar detta som ljud, och vid vissa tillfällen även autokorrelera slaget av regndroppen. 

Ännu en felsignal av mikrofonen är när tåget passerar detektorplatsen där tåget trycker ifrån 

sig en luftvåg som av mikrofonen uppfattas som ett extremt högt ljud, men som i själva verket 

bara är undantryckt luft från loket. Detta medför att de första hjulen (loket) kommer vara 

mycket svåra att analysera. Ännu en felsignal som kan uppstå under vinterklimat kan vara att 

snöyrsel som tåget virvlar upp vid passage kan försämra sikten för IR-sensorn. 

 Allt detta påverkar mätresultaten men kunde inte testas under laborationstesterna. Något 

som bör ses över för de framtida fälttesterna.   
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5 Utvärdering av den slutgiltiga prototypen 

I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet som utförts i denna rapport. Där först 

övervakningsmetoden, som arbetet kom fram till, förklaras. Därefter visas hårdvara och 

mjukvara. Efter detta illustreras IoT-lösningen som projektet konstruerat. Därpå visas de 

tester som genomförts med IoT-plattformen där Ljud- och temperaturanalysering är av störst 

vikt, det nämns även lokal filhantering med SD-kort. Sist förklaras fälttester. 

 

 Övervakningsmetod 

Utifrån resonemanget i metodkapitlet har prototypen från tester i Tabell 4-1, Tabell 4-2 och 

Tabell 4-3 och Figur 4.1 tagits fram. Dess funktion är enligt följande: Arduino Uno WiFi 

Rev2 kommunicerar med internet med en inbyggd WiFi-modul (Nina-W13). Arduino 

tillsammans med WiFi-modulen, Mikrofonen (CJMCU MAX4466) och IR-sensorn 

(MLX90614) skickar uppmätta tidsstämpel, ljud- och temperaturvärden till plattformen IBM-

Watson där dessa mätvärden processeras. Mikrofonen mäter ljudnivån som uppkommer från 

tågpassaget och IR-sensorn mäter temperaturen på lagerbox/flänshjulet. IBM skickar vidare 

samtlig data till applikationen Node-RED där en virtuell sensor har konstruerats. Med hjälp av 

Node-RED dras noder mellan plattformens totala samlade data till speciella funktioner som 

rensar ut data för att möjliggöra visualisering av uppmätt data för varje enskild sensor i ett 

användargränssnitt. Nu kan detektorn skicka live-värden över WiFi till användargränssnittet.  

 Insamlad data sparas på ett externt mikroSD-kort (Catalex MicroSD) eftersom 

arbetsminnet på Arduino Uno WiFi Rev2 är för litet. Insamlad data skall inte tappa viktiga 

mätvärden från IR-sensor och Mikrofon därför sparas detta lokalt. Nu är det möjligt att 

analysera grafer och tidsserier utifrån mikroSD-kortet. Varje tåg får en egen mapp på SD-

kortet med en tidsstämpel, temperatur- och ljuddata.  

 Programkoden lagras i flashminnet. 

 

 Slutgiltiga Prototypen 

Efter litterära studier (Kapitel 2.7– 2.8) och praktiska tester (Avsnitt 4.1.1 – 4.4.4) kom 

projektet fram till följande design på prototyp: 

Tabell 5-1 Specifikation på framtagen Prototyp 

Delsystem Produkt Specifikation 

Mikrokontroller Arduino  Arduino Uno WiFi Rev2 

Ljudmätning Elektretmikrofon CJMCU MAX4466 

Temperaturmätning Termoelement: IR-sensor MLX90614 

Larmfunktioner 

• Ljud 

• Temp 

Larmtyper 

• Autokorrelation 

• Larmgränser 

Larmet 

• Vid intervallkorrelation 

• Låg: 250ºC – Hög: 400ºC 

AD-omvandlare Inbyggd 10 bit  

WiFi-modul Inbyggd ESP32 - NINA-W13 

Lokal lagring MikroSD-kort Catalex MicroSD 

IoT IBM-Watson  Node-RED 

Strömförsörjning Lokal strömförsörjning 12v adapter 

Internetuppkoppling WiFi Mobilt nätverk 
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 Färdigbyggd prototyp 

I Figur 5.1 visas det färdiga resultatet av prototypen, med tillhörande kablage men utan 

spänningsregulator och 12v-adapter, eftersom dessa kan variera. Figur 5.1 visar prototypen 

inkluderat: 

1. Mikrokontroller av typen Arduino Uno WiFi Rev2 

2. MikroSD-kort (Catalex MicroSD) 

3. IR-sensor (MLX90614) 

4. Mikrofon (CJMCU MAX4466) 

5. WiFi-modul (ESP 32-Nina-W13) 

 

 

Figur 5.1 Slutgiltiga prototypen 
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 Färdigkonstruerad IoT lösning 

Den färdiga IoT-plattformen som konstruerats under ett abonnerat avtal med IBM-Watson där 

NodeRed användes som applikation gjordes i laboratoriet. Resultatet av detta visas med 

bilder.   

 Figur 5.2 visar det uppmätta data från Arduino via WiFi till IBM-Watson. Som med 

filformatet ”Json” visualiserar det uppskickad datat. 

 

 

Figur 5.2 Uppmätta data från Arduino till IBM-Watson i filformatet ”Json” 

Figur 5.3 visar överföringen av samtliga data från IBM-Watson till den konstruerade Node-

RED-applikationen. Där Noden ”IBM IoT” är den data som Arduinon skickar till IBM-

Watson. ”Debug” noden är till för att kunna visualisera felmeddelanden om det skulle ske en 

avvikelse eller fel. ”f” noderna är funktionsnoder som, med språket JavaScript, sorterar ut 

data från varje enskild sensor och skickar vidare detta till konstruerade grafer och tolk. 

”Detektor” noden är till för att kunna se om Arduinon och IBM-Watson samarbetar väl och 

att datat är i rätt filformat. ”data” noden får ljud- och tåghjulstemperatur-värden skickade till 

sig och lagrar denna data externt på molnet.  

 

 

Figur 5.3 Konstruerade Node-red applikationen med noder som sorterar ut sensorernas uppmätta värden 
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Figur 5.4 visar användargränssnittet som Node-RED applikationen visualiserade. Där 

ljudnivå, mikrofonspänning, objektets temperatur (hjultemp) och områdets temperatur 

(utomhustemperatur) visualiseras. Nu kan värden analyseras live.  

 

 

Figur 5.4 Användargränssnitt från NodeRed 

 

 Datahantering 

Data som samlats in från samtliga sensorer kunde lagras också på ett SD-kort i CSV-format 

vilket exemplifieras i Figur 5.5. 

 

Figur 5.5 Loggningsformat för insamlad data 
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 Fälttester 

I samband med detta arbete har en annan detektor placerats i fält för att analysera ljudet från 

tåg. Dessa mätvärden härstammar från en Raspberry Pi och används för att analyseras som 

exempelljud från tågpassager. Passerande tåg sparades som ljudfiler i filformatet ”.ogg” och 

skickas till MATLAB för vidare analysering. Figur 4.6 visar det första tåget som passerade 

detektorn.  

 

 

 

Figur 4.6 visar första tågpassaget som är samplat i 44.1kHz med 16 bitars upplösning och x-

axeln är skalad från 13.5 sekunder till 30 eftersom under de första 13 sekunderna är tåget för 

långt ifrån mikrofonen för att kunna avgöra ljudnivå. Mätsignalen är filtrerad genom ett 

digitalt hög- och lågpassfilter, för att minimera brus, med filter-samplingsfrekvens 0.1 Hz och 

ordning 8000. Det konstateras att efter 14 sekunder passerar tåget mikrofonen, därav de 

mycket höga ljudnivåerna. Därefter kan det analyseras antal vagnar, där varje framstående 

topp i högpass- och lågpassfilter-grafen är ett vagnpassage (detta avgjordes med hjälp av att 

spela upp ljudfilen). Frekvensdomänens framstående pik på 227 Hz är ett tecken på metalliska 

ljud. 

  

Figur 5.6 Första tågpassaget 
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Andra tågets passage förbi mikrofonen visas i figur 4.7.  

 

 

 

Figur 4.7 visar andra tågpassaget som är samplat i 44.1kHz med 16 bitars upplösning och x-

axeln inte är skalad. Filtrerad genom digital hög- och lågpassfilter med en sampling frekvens 

på 0.1Hz och ordning 10 000 för att eliminera brus. Det konstateras att man med hjälp av 

starkare filter kan se tågets ljudvågor redan innan det passerar mikrofonen (0 - 4,5 sekunder). 

Här har frekvensdomänen tre pik-värden på 224 Hz, 422 Hz och 810 Hz som innebär olika 

metalliska ljud. Dessa pikar visar även på att mikrofonen som skall användas i den slutgiltiga 

prototypen har tillräckligt bra frekvensräckvidd.   

Figur 5.7 Andra tågpassaget 
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Tredje tågets passage förbi mikrofonen visas i figur 4.8.  

 

 

Figur 4.8 visar tredje tågpassaget som är samplat i 44.1 kHz med 16 bitars upplösning och x-

axeln är inte skalad. Filtrerad genom digital hög- och lågpassfilter med en sampling frekvens 

på 0.1Hz och ordning 15 000 för att eliminera brus. Det konstateras att med hjälp av dessa 

filter kan det ses framstående värden efter 25 sekunder som inte syns i signalgrafen med 

originaldata. Frekvensdomänen har två mest framstående pikar på 217Hz och 557Hz som 

innebär, som dem föregående graferna, olika metalliska ljud. Men också slutligen att 

mikrofonen som valts till prototypen har tillräckligt bra frekvensräckvidd för att inte avsevärt 

försämra dagens mätvärden. 

  

Figur 5.8 Tredje tågpassaget 
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6 Diskussion  

Syftet med studien var att utveckla en prototyp som gör det möjligt att samla in mer mätdata 

kring fordonens tillstånd. Prototypen skulle vara billigare än de befintliga systemen och kunna 

fungera som en IoT-plattform för framtida tester utan att avsevärt försämra det uppmätta data. 

Denna skulle utvecklas och testas i laborationstester. Utöver detta var ett delmål att kunna 

identifiera slagljud och varmgång vid passage av fordon. Förslaget som framlades var att med 

hjälp av en algoritm i form av autokorrelation kunna avgöra om ett slagljud av ett 

förbipasserande tåg hade en hjulskada av typen hjulplatta. Därav med hjälp av 

laborationstester och fälttester avgöra om denna är ett bra sätt att avgöra ett slagljud. Med en 

elektretmikrofon skulle ljudet loggas och analyseras.  

 Varmgångsskador skulle detekteras av en IR-sensor som med givna larmnivåer larma vid 

en påträffad varmgång av lagerboxen där larmnivåerna härstammar från trafikverkets egna 

detektorer (250 ºC - 450 ºC) (Byström 2015).  

 De första testerna i detta arbete var avsedda mikrokontrollerna/enkortsdatorerna som skulle 

bearbeta insamlad data från sensorerna. Viktigt här var att enkortsdatorn kunde kommunicera 

med internet, klara av det nordiska klimatet och ha en tillräckligt hög prestanda för att kunna 

skicka vidare bra data. Arduino Uno WiFi Rev2 blev det slutgiltiga resultatet av testerna, 

eftersom denna kan kommunicera med internet med en inbyggd WiFi-modul, är mycket 

platssparande, klarade av det yttre klimatet och var det billigare alternativet.  

 Det andra testet var riktat åt att ta fram möjliga mikrofoner och temperatursensorer som 

kunde appliceras på prototypen. Viktigt var att sensorerna klarade av det nordiska klimatet, 

hade utsignaler som kunde bearbetas direkt av mikrokontrollern samt ha tillräcklig räckvidd 

när det gällde ljudfrekvens och temperatur. Elektretmikrofonen med analoga utsignaler och 

ställbar förstärkning blev kandidaten för ljudmätningarna. En IR-sensor blev applicerbar med 

digitala signaler som mätte områdets temperatur, objektets temperatur och hade en FOV 

vinkel som möjliggjorde att detektorn kan monteras över 2 meter ifrån den trafikerade rälsen 

(detta eftersom stolpar måste placeras med ett visst avstånd från förbipasserande tåg). Dock så 

blev MLX90614 förstörd under testerna när den kopplades in på 5V, vilket ledde till att koden 

fick anpassas för TMP007 eftersom ingen fler MLX90614 fanns tillgänglig att använda. 

 Vidare tester utfördes för att kunna förstå och applicera autokorrelationen för en given 

sensorsignal. Detta test gjordes i ett separat program, MATLAB, där man kunde se att 

autokorrelationen mellan en simulerad sensorsignal och en sinussignal, med periodtiden 

liknande ett slagljud, korrelerade. Denna algoritm kunde inte användas i verkliga tester då 

detta tidskrävande arbete gick mot slutet. Men eftersom våra teoretiska tester visade en 

korrelation, skulle denna algoritm kunna gå att använda med dopplereffekt och tåghastighet i 

åtanke.  

 Inga tester behövdes för batterier då detta arbete har, på detektorplatsen, tillgång till en 

lokal strömkälla. Som med hjälp en av adapter kan driva mikrokontroller.  

 Tack vare att mikrokontrollern har tillgång till lokal strömförsörjning kan denna logga data 

24 timmar om dygnet och spara data tills mikroSD-kortet är fullt. Är SD-kortet på 32 gigabit 

och det sparas en .wav-fil på 30 sekunder (tillräcklig lång tid för en tågpassage) är wav-filen 

2.52 megabit. För att fylla SD-kortet krävs drygt 12 700 mätningar. Om detektorn loggar 10 

tåg om dagen är detta strax under 3,5 år. Finns det däremot tillgång till ett större abonnemang 

med IBM-Watson kan mätdata sparas direkt på IoT-plattformen. Då är mikroSD-kortet 

överflödigt. Men under våra tester kunde maximalt 200 megabit/månad överföras till IBM-

Watson. Extern lagring kunde bara göras på 200 megabit. 
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 I samband med detta arbete placerades också en annan detektor på förutbestämd 

detektorplats, som kunde spara ljuddata för förbipasserande tåg. Denna data analyserades i 

MATLAB med digitala filter och fouriertransform. Man kan med hjälp av dess grafer avgöra 

hur många vagnar som passerade mikrofonen och med förstoring av signalen se hur 

ljudvågorna på vissa ställen har pikar. Man kunde även se att vid passage av loket trycktes en 

stor luftvåg mot mikrofonen som uppfattades som ett högt ljud, vilket missvisade de första 

sekunderna. Men med hjälp av två digitala filter kunde man avgöra ljudvågor från tåget innan 

det passerade detektorn. Vi tycker att det är intressant mätdata som borde analyseras mer.  

 Tester utfördes även med IBM-Watson och Node-RED. Där det kunde gå att få ett mejl 

eller sms när detektorn larmade vid ett givet tillfälle. Det är en väldigt bra signalisering att ett 

eventuellt feltillstånd har uppstått för ett förbipasserat tåg. Däremot stängdes hemsidan ned i 

mitten av projektet och startade inte förrän några veckor senare. Detta medförde att projektet 

inte kunde testa denna hemsida fullt ut. Vilket bör göras vid ett eventuellt fortsatt arbete.  

 Denna studie kan bidra till en hållbar tillståndsövervakning av tåg då personal inte behöver 

vistas i spår i samma utsträckning för att kontrollera skicket på tågens hjul och lagerboxar. 

Mindre material för att konstruera en detektor bidrar till mindre växthusrelaterade utsläpp, 

vilket i vårt tycke är väldigt bra för miljön. Om dessa detektorer i framtiden konstrueras och 

appliceras på järnvägen där det uppträder hjulskador på tåg kommer detta medföra högre 

tillgänglighet. Underhållsåtgärder utförs bara där det behövs och när det behövs, resurser kan 

nu läggas på utbyggnad och effektivisering av järnvägsnätet. Vilket i ett långt perspektiv ökar 

trafiken på järnvägen och minskar därmed utsläppen då tung trafik inte längre behövs i 

samma utsträckning.  

 

7 Slutsatser 

Detta projekt baserades på att utveckla och utprova prototyper för tillståndsövervakning av 

järnväg, mer specifikt mot att identifiera hjulskador och varmgångsskador. Komponenterna 

som använts till detta arbete är, i jämförelse med dagens proprietärteknik, mycket billiga och 

platssparande. Dessa komponenter är följande: Mikrokontroller av typen Arduino Uno WiFi 

Rev2 som byggts på med två sensorer, en elektretmikrofon och en IR-sensor, tillsammans 

med SD-kortläsare och spänningsregulator. Tack vare den inbyggda WiFi-modulen kunde 

prototypen kommunicera med internet där en IoT-plattform konstruerades för visualisering av 

uppmätt data och lagring av mätvärden externt på molnet.  

 Arbetet visade att det är möjligt att med dagens MEMS-teknik kunna konstruera prototyper 

som med stor marginal skiljer prismässigt mot dagens detektorer men som inte avsevärt 

försämrade det uppmätta data. Att konstruera hårdvara och programmera mjukvara är alltså 

kostnadsmässigt försvarbart.  

 Resultatet visar att mätdata går att analysera och använda för tillståndsövervakning av 

fordonets tillstånd genom att med hjälp av digitala filter och frekvensdomäner se över 

uppmätt ljuddata. Och att i framtida arbeten testa autokorrelation för detektering av slagljud, 

som i detta arbete testades med simulerande verktyg. Temperaturdata från IR-sensorn kunde 

avläsa temperaturen från ett stationärt föremål, men huruvida den kunde avläsa temperaturen 

från ett passerande tåg kunde ej avgöras.   

 Den slutgiltiga prototypen kostade 660 kronor, kunde spara uppmätt data på ett mikroSD-

kort, kommunicera med den konstruerade IoT-plattformen och klara av det nordiska klimatet.  
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8 Förslag på fortsatt arbeten 

Eftersom delmålet, att detektera slagljud med hjälp av en algoritm inte kunde uppfyllas, bör 

detta vara ett prioriterat arbete. Datahanteringen skedde under detta arbete lokalt, alltså med 

hjälp av ett SD-kort. Ett arbete för att kunna spara informationen via internet på IoT-

plattformen bör också prioriteras, då man med detta kan analysera tågets tillstånd direkt när 

tågpassaget skett.   

 Utöver detta rekommenderas att sensorerna överklockas för att inte missa viktig 

information. En överklockning av enkortsdatorn bör också vara gynnsamt, då periodtiden av 

slagljuden varierar från 200–100 millisekunder och passage av lagerboxen sker en gång på 

cirka 100 millisekunder. Sensorer som har en högre mäthastighet bör också testas.  

 Det viktigaste fortsatta arbetet är dock att få detektorn ut i fält och testas under varierande 

klimatförhållanden. 

Om man genomför dessa rekommenderade åtgärder bör detektorn kunna tillämpas och 

underlätta framtida underhåll av tåghjul. Inte minst ekonomiskt.  
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Appendix 

 

A.1 Arduino Mega 2560 kommunikation med WiFi ESP8266 

 

 

 

A.2 Arduino Mega 2560 seriell kommunikation med Raspberry Pi 3B 

 



   

 

 

A.3 MATLAB programkod till Autokorrelationstest mellan simulerad 

sensorsignal och sinusvåg med en periodtid på 20ms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

A.4 MATLAB programkod till tågpassager, digital hög- och lågpassfilter och 

frekvensdomänuträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 A.5 Kod för loggning av sensordata till SD-kort (ej MLX90614) 

#include "IoT_HSLOGG.h" 

 

#define SS_PIN 10 

 

const char *fileName = "test1.csv"; 

File sFile; 

uint32_t startTime, printTime[80]; 

float dB[80]; 

float temp; 

 

Adafruit_TMP007 tmp; 

 

void setup() { 

   

  Serial.begin(BAUDRATE); 

  while (!Serial) { 

    ; 

  } 

 

  pinMode(SS_PIN, OUTPUT); 

   

  if(!SD.begin(SS_PIN)){ 

    Serial.println("Insert SD-memory and/or check wiring to Arduino"); 

    while (!SD.begin(SS_PIN)); 

  } 

 

  if(SD.exists(fileName) && SD.remove(fileName)){ 

    Serial.print("Removed file: "); Serial.println(fileName); 

  } 

 

  sFile = SD.open(fileName, FILE_WRITE); 

 

  delay(500); 

  if(!sFile){ 

    Serial.println("Can't write file to SD"); 

    while(!SD.open(fileName, FILE_WRITE)); 

  } 

 

   if (! tmp.begin()) { 

    Serial.println("No sensor found"); 

    while (!tmp.begin()); 

  } 

 

  sFile.println("dB-----Time [uS]------temp [C]"); 

  Serial.println("Press enter to stop recording"); 

 



   

 

 

  delay(1000); 

  

} 

 

void loop() { 

  uint8_t trash; 

  uint8_t buff = 0; 

 

  temp = tmp.readObjTempC(); 

  startTime = micros(); 

  while((micros() - startTime) < 4000000){  

      dB[buff] = soundMeas(); 

      printTime[buff] = micros() - startTime; 

      buff++; 

  } 

  buff = 0; 

 

  sFile.print(dB[buff]); 

  sFile.print(","); 

  sFile.print(printTime[buff]); 

  sFile.print(","); 

  sFile.println(temp); 

   

  while(buff++ <= 80){ 

    sFile.print(dB[buff]); 

    sFile.print(","); 

    sFile.print(printTime[buff]); 

    sFile.print(","); 

    sFile.println(temp); 

  } 

 

  if(Serial.available()){ 

    Serial.println("Stopped recording"); 

    sFile.close(); 

    while(1); 

  } 

 

} 

 

/*---------- Header-filer------*/ 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <Wire.h> 

#include "Adafruit_TMP007.h" 

 

 

 



   

 

 

/*---------Mikrofoninställningar-----------*/ 

#define SAMPLE_WINDOW  

#define BAUDRATE 115200 

/*-------------SounMeasure----------*/ 

float soundMeas(){ 

   

   unsigned long startMillis= millis();        // Start av urvalsfönster 

   unsigned int peakToPeak = 0;                // Peak-to-peak nivå 

   unsigned int signalMin = 1024; 

   unsigned int signalMax = 0;  

   unsigned int sample; 

 

   while (millis() - startMillis < SAMPLE_WINDOW) 

   { 

      sample = analogRead(A0); 

      if (sample < 1024)                  // Kastar bort falsk avläsning 

      { 

         if (sample > signalMax) 

         { 

            signalMax = sample;           // Spara maximum nivå 

         } 

         else if (sample < signalMin) 

         { 

            signalMin = sample;           // Spara minimum nivå 

         } 

      } 

   } 

    

   /*-------------------- 

    * OMVANDLING TILL Volt 

   ----------------------*/ 

    

   peakToPeak = signalMax - signalMin;                                 

   double volts = ((peakToPeak * 3.3) / 1024); 

   //Serial.println(volts) ;      // Avkommentera för Referensspänning V0 

 

   /*-------------------- 

    * OMVANDLING TILL DB 

    --------------------*/ 

    

   float dB = (20 * log10 (volts/0.032));     //Referensspänningen 

   //Serial.println(dB); 

 

   return dB; 

} 

 

 



   

 

 

 

A.6 Program som användes  

• Arduino IDE 

• Python IDLE 

• Atom IDE 

• MATLAB R2018b 

• OrCAD-cadence PCB solutions 

• Eagle PCB Design Software  

• Tinkercad 3D Digital Design 

• IBM-Watson 

• Node-RED 

 

A.7 Språk som användes  

• C++ 

• Python 

• C 

• JavaScript 

• JavaScript - Json6 

• MQTT 


