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 Förord 

 

Vi vill först och främst tacka företaget Ericsson i Borås för att vi har fått denna möjlighet att 

uppleva arbetslivet bland erfarna ingenjörer, vilket har gett oss en inblick i deras arbete.  

Att få tagit del av deras erfarenheter och kunskaper har varit ovärderligt för oss. 

 

Vi vill tacka flera personer som har delat med sig sina erfarenheter och idéer med oss: 

 

Vi vill först och främst tacka våra handledare på Ericsson - Jens Albrektsson, Leif 

Bertilsson och Martin Fagerström. Tack för alla utrustningar vi fick använda och att ni 

delade med er av den vision som lade grunden till projektet. 

 

Vi vill tacka vår examinator Bo Ohlsson som gett oss praktiska tips och råd under tiden. 

 

Vi vill tacka Delphine Bard, lektor på Lund Universitetet som är väldigt kunnig inom sitt 

område inom akustik. Hennes kunskap och erfarenhet var till stor hjälp för projektet.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka Thabet Ali, som har delat med sig av sin kunskap till oss.  
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Förklaring av förkortningar 

 
TRX = Transmitter Receiver X, is the telegraph and radio abbreviation for both transmitter 

and receiver. 

VI = Virtual Instrument (från LabView). 

VCO = Voltage Controlled Oscillator. 

Svep = att skanna genom ett bestämd frekvensband.  

RMS= Root Mean Square. 

X7R = En keramisk kondensator. 

DUT = Device Under Test. 

EIA = Electronic Industries Alians (en standardiseringsorganisation) 
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Abstract 

 
The company Ericsson had a problem which affected their microwave radios.This problem is 

basically about mechanical disturbances affecting the data transmission between two radio 

units. These disturbances result in bit errors due to various causes. These results are analyzed 

in this project in order to improve the accuracy of the data transformation. By sending signals 

with different frequencies using an automated method with more precision, the possibility of 

testing the radio in different environments increases and the possibility of covering a 

frequency range as wide as possible is provided. 

 

The project is a mixture of electronics, mechanics, acoustics and programming. 

The idea is that the new method is controlled by a software program. 

This has included some research, market scanning and contact with persons involved in the 

area to find the best possible way to develop a new diagnostic method.  

 

There are several suggestions of alternatives, but through increased understanding and 

knowledge in the field it shows that one of the more suitable alternatives was to have a shaker 

and a speaker as transmitter and a piezo-element as a receiver.  

This sensor together with an amplifier reads and translates the information so it can be 

monitored by an oscilloscope. Both the shaker and the speaker are driven by an amplifier 

which takes its signal from the signal generator. 

 

All these instruments are controlled by software programmed in LabVIEW.  The control 

program's function is to sweep over a given frequency band and with a constant level of 

voltage.  

All information during the measurements is stored into a text file. 

The information in this file will be useful to find the resonance frequencies and the 

frequencies which the sensitivity of DUT increases.  

This project will hopefully provide a great advantage and importance in the development of 

products and also be a tool that will be used by other engineers at Ericsson in the future. 
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Sammanfattning 

Ericsson har haft ett problem som påverkar deras mikrovågsradio. Detta problem handlar i 

grunden om mekaniska störningar som påverkar dataöverföringen mellan två radioenheter. 

Dessa störningar resulterar i bitfel på grund av olika orsaker. Dessa orsaker undersöks i 

projektet, för att i senare skede kunna förbättra precisionen av dataöverföringen. Genom att 

skicka signalerna med olika frekvenser på ett automatiserat och mer noggrant sätt, ökar 

möjligheten att testa radion i fler miljöer samtidigt möjligheten av att täcka ett så stort 

frekvensområde som möjligt ges.  

 

Arbetet är en blandning av elektronik, mekanik, akustik och programmering.  

Tanken är att den nya mätmetoden som presenteras skall vara automatisk och mjukvarustyrd. 

Även manuell styrning skall vara möjlig.  

 

Arbetet har bestått av forskning, marknadsskanning och kontakt med personer som är 

involverade inom området, detta för att hitta det bästa sättet att utveckla en ny 

felsökningsmetod.  

Med hjälp av olika testkörningar som studeras noggrant kommer förståelsen för ovan nämnda 

störningar att öka, vilket förhoppningsvis hjälper oss att hitta olika sätt att hantera dessa 

störningar i enskilda komponenter samt konstruktionen i sin helhet. 

 

Det finns flera förslag på alternativ, men genom ökad förståelse och kunskap inom området 

har det visat sig att det lämpligaste alternativet är att använda en shaker och en speaker som 

sändare och ett piezoelement som givare. Detta piezoelement tillsammans med en förstärkare 

mäter signalerna och övervakas med ett oscilloskop.  

 

Shakern och speakern drivs av en signalgenerator via en förstärkare. Alla dessa instrument 

styrs via ett styrprogram som är programmerad i LabVIEW. Styrprogrammets uppgift är att 

skanna över ett bestämt frekvensintervall med en konstant amplitud. Givaren mäter dessa 

signaler och sparar till en textfil. Denna information är viktig för att finna resonansfrekvenser 

och även övervaka den verkliga utsignalen som kommer fram till testobjektet.  

 

Detta arbete kommer förhoppningsvis att vara av stor betydelse för utvecklingen av nya 

produkter och kan bli ett användbart verktyg för andra ingenjörer inom Ericsson i framtiden.  
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1. Bakgrund 

Radiolänkar/mikrovågslänkar går igenom vibrationstester, för att kunna i tidigt skede av 

utvecklingsfasen undersöka hur den reagerar vid olika scenarier när den utsätts för 

påfrestningar beroende på olika användningsområden. 

Men vad är problemet med vibrationer? 

Under en normal situation kan överföringen av data i en radiolänk 

fungera felfritt, men när den utsätts för vibrationer kommer 

dataöverföringen att störas vilket leder till ett frekvenshopp som 

orsakar bitfel. 

Radions funktion går ut på att skicka data från punkt A till punkt 

B. För att överföra dessa data behövs en bärvåg som kan förflytta 

informationen. Bärvågen är den signal som har till uppgift att 

överföra data från sändare till mottagare, det vill säga att data 

frekvens-moduleras och läggs på bärvågen för att sedan 

skickas till mottagaren som filtrerar bort bärvågen. 

                                                                                                              Bild 1. MINI-LINK 

 

Radiolänken som testas i detta projekt sitter vanligtvis fast på en mast tillsammans med andra 

enheter. Dessa enheter innehåller komponenter som kan generera vibrationer (till exempel 

fläktar). En annan vibrationskälla kan vara förbigående bilar. 

Dessa vibrationer kan resultera brus i signalen som radiolänken skickar till mottagare vilket 

försämrar datakommunikationen. 

Vissa komponenter fungerar som mikrofoner t.ex. kondensatorer, vilket innebär att de fångar 

upp vibrationer och omvandlar till en elektrisk signal som orsakar störningar. X7R är ett bra 

exempel på en komponent som har liknande beteende. Detta förklaras mer ingående i kapitel 

5 (Resultat). 

 

I detta projekt testas en radiolänk för att undersöka dess känslighet för vibrationer och 

störningar. Fokusen läggs på en av mätobjektets mer känsliga kretsar VCO (Voltage 

Controlled Oscillator). 

VCO:n är nyckeln till ren trafik och dess uppgift är att reglerar bärvågens frekvens. En 

störning på bärvågen kan försämra dataöverföringen mellan sändaren och mottagaren. VCO 

är mycket känslig eftersom den normalt styrs med ca 100 – 200 MHz/V, vilket gör att en 

störning på 10uV ger en frekvensändring på över 1KHz ut vilket kan antas generera bitfel. 

VCO:n måste vara stabil så att man kan modulera datan med bärvågen, därför undersöks 

främst VCO-kretsen i detta projekt. 

 

Företaget Ericsson har använt sig av olika testmetoder för att undersöka 

vibrationskänsligheten hos olika testobjekt, t.ex. MINI-LINK och TRX. 
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1.1 Gamla metoder: 

En förklaring av de olika metoderna Ericsson utnyttjade innan projektet och hur de fungerade.  

 

1.1.1 Pendeln  
Pendelmetoden är ett sätt att få en grov bedömning om hur vibrationskänsligheten hos 

produkten. En standardiserad pendelvikt släpps ner på mätobjektet vid olika höjder, för att 

sedan kunna anteckna från vilken höjd bitfel uppstår. Testobjektet kommunicerar med en 

annan radio och övervakas med en bitfelsräknare som utsätts för ett slag med hjälp av pendeln 

som släpps vid olika vinklar. 

Efter varje slag noteras mängden bitfel och pendelns vinkel för att studera känsligheten av 

testobjektet. (se bild 2) 

 

   

 

  

Nackdelar:   

     

 Den är bredbandig dvs. vid pendelns tillslag 

kan man bara uppfatta fel eller inte fel. Det 

finns ingen information om vilka frekvenser 

och amplituder som inträffar. Detta leder i 

sin tur till dålig noggrannhet. 

 Den kan ha olika påverkan beroende på var 

pendeln träffar mätobjektet  
                                                                          Bild 2 visar pendelmetoden med en MINI-LINK 

 Undersökning av specifika komponenter är omöjlig då vibrationerna förs vidare från 

chassin till alla komponenter samtidigt. 

  Denna metod är helt manuell. 
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1.1.2 Fritt fall 

I denna metod används en höjbar ramp med en metallisk kula som släpps nedåt för att träffa 

mätobjektet. (se bild 3) Denna metod har samma nackdelar som pendelmetoden. 

 
Bild 3 visar ”fritt fall” metoden tillsammans med bitfelsräknare 
 

1.1.3 Högtalaren 
Inne i ett ljudisoleringsskåp utsätts mätobjektet för vibrationer med hjälp av en högtalare som 

sänder ut signaler med olika frekvenser och med en känd amplitud. (se bild 4) 

 
Bild 4 visar försöksuppställning inne i ljudisoleringsskåpet. 

Fokuset i denna metod är att studera resonansfrekvenser, med hjälp av en givare som är 

monterad på testobjektet mäts signaler som sprids ut i testobjektets yta och anteckningar förs 

när resonanser upptäcks.  

 

Nackdelar: 

 Luftmotståndet mellan högtalaren och testobjektet dämpar störsignalen. 

 Metoden är opraktisk och tidskrävande då en operatör måste svepa frekvenser 

manuellt och föra egna anteckningar. 

 Denna metod klarar endast av frekvenser upp till 17 kHz. 
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2. Syfte 

 

Uppdraget från företaget Ericsson i Borås består av att skapa en ny mätmetod och ett system 

för att mäta de mekaniska vibrationerna och dess påverkan på elektriska signaler. 

Denna metod används för att i ett tidigt skede av konstruktionsarbetet kunna bli medveten om 

eventuella skadliga självresonanser och därmed göra nödvändiga åtgärder. 

 

Ericsson har några metoder för att undersöka knackkänsligheten, men dessa metoder saknar 

stabilitet. Efter redovisningen av de gamla metoderna och dess nackdelar kan det märkas att 

den huvudsakliga svagheten i dessa gamla system är just noggrannheten och flexibiliteten. 

Därför valdes detta projekt för att kunna skapa ett nytt system där appliceringen av en känd 

störning styrs via datorn. På så sätt kontrolleras alla signalparametrar som ingår i metoden via 

datorn.  

Målet med detta program är att kunna påföra en känd störning och mäta resulterande bitfel 

mot frekvens och amplitud hos störningen. Detta sker både på ett manuellt och automatiserat 

sätt. Testet måste kunna fastställa problemområden och upprepas för att kunna få en 

systematisk metod. 

 

Det nya mätsystemet, som är ett datorstyrt program, kommer att öka möjligheten att få mer 

noggranna värden på resonanser. Då tillförda amplituder och frekvenser är kända och 

programmet kommer att förenkla testerna.   

 

Förhoppningsvis kan det nya mätsystemet ge en möjlighet i framtiden att öka 

datatrafikprecisionen. 
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3. Metod och material 

Första steget i projektet var att göra en inventering av marknaden, för att se vilka alternativa 

lösningar som finns.  

 

Det som företaget Ericsson bidrog med var tillgång till all utrustning i labbet och personer/ 

ingenjörer som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom området. 

  

Kontakten med Lund universitet var en mycket bra ingång för projektet. Universitet erbjöd en 

expert inom akustik som gav en större förståelse för ljudets mekanism och hur detta 

fortplantar sig i olika material. Olika alternativa metoder erbjöds från experten som 

undersöktes i projektet. Valet av Lund Universitet grundades på deras framgångar inom det 

akustiska området.  

 

3.1 Olika tillverkare 
Kontakten med tillverkare hanterades på flera olika sätt. Dels genom de kontakter eller 

leverantörer som Ericsson hade, dessutom via tips från olika företag. 

Kontakten med internationella marknaden ledde fram till olika alternativa lösningar, som 

sedan jämfördes (med fördelar, nackdelar och kostnad), för att i slutändan kunna bestämmas 

vara den mest lämpliga. 

 

3.2 Olika alternativ 
Det finns olika alternativ för att kunna skicka och ta emot signaler. Varje metod måste 

uppfylla vissa krav. 

 

Testmetodens krav: 
1) Den skall kunna alstra vibrationer med variabel frekvens och amplitud.  

2) Den skall kunna klara av att vibrera med frekvenser mellan ca 1 kHz - 100 kHz.  

3) Den skall ha möjlighet att kunna testa mindre komponenter.  

4) För att få bättre effekt bör luftmotståndet mellan testobjektet och sändaren undvikas. 

 

3.2.1 Elektro-dynamisk shaker 

Elektro-dynamiska shakers har utvecklats för vibrationsprovning i många applikationer. De 

kan vara tystare än andra lösningar. De används i olika applikationer så som i laboratorier, 

elektronik till stora flygteknikutrustningar. Det finns olika typer av shaker i olika storlekar. 

Den stora varianten ser ut som ett stort skåp med en platta på översida vilket föremålet 

placeras på. Sedan vibrerar plattan. De bästa shakers av den här typen klarar av frekvenser 

upp till 6 kHz. Fördelen med dessa shakers är att de kan generera kraftigare vibrationer och ge 

bättre effekt till testobjektet, men på grund av det smala frekvensbandet de täcker, väljs inte 

de till projektet. 

EX60S som används i projektet är en shaker av den mindre variant (se bilaga 4) som klarar av 

en effekt på 25 W och frekvenser upp till 40 kHz. 

 

 



6 

3.2.2 Piezoelement 

Piezoelement är en typ av givare som inte är känslig för magnetiska fält och strålningar. 

Signaler som en piezoelement kan mäta är för svaga för oscilloskopet att presentera, därför 

används en förförstärkare mellan piezoelementet och oscilloskopet. 

Artikeln 8734A500 från Kistler används i projektet som en mottagarsensor monterad på 

testobjektet. (se bilga 7) 

 

3.2.3 Hydrofon 
Hydrofon är ett piezoelement som är konstruerat främst för att mäta signaler under vatten, 

men vissa är konstruerade så att de även kan fungera som en sändare. 

En hydrofon går även att använda i luftmiljö, men med minskad prestanda som beror på 

luftmotståndet. Hydrofonen fungerar som ett vanligt piezoelement. 

Artikeln TC4033 från Reson används i projektet som en störkälla (sändare). (se bilga 6) 

3.2.4 Tillbehör: Förförstärkare  
Förförstärkaren i projektet används för att förstärka signalen från piezosensorn och föra den 

vidare till t.ex. ett oscilloskop.  

En av de viktigaste egenskaperna hos en förförstärkare är att den ska förstärka en signal utan 

att signalkvalitén påverkas inom ett bestämt frekvensområde.  

Artikeln 5134 från Kistler är den förförstärkaren som används i projektet. (se bilaga 5) 
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3.3 Instrument (för mer information se bilaga 8) 

 
Bild 5 visar kopplingen i experimentet. 

1. Bitfelräknare 

2. Spektrumanalysator 

3. Testobjekt(Minilink/TRX) 

4. Impedansomvandlare 

5. Förförstärkare (5134 Kistler) (se bilaga 5) 

6. Spänningsaggregat 

7. Modem 

8. Förstärkare 

9. Oscilloscope (TDS3054B Tektronix) 

10. Signalgenerator (33120A Hewlett Packard) 

11. Dator med tillgång till LabView 

12. Sensor(Piezo element) (se bilaga 7) 

13. Hydrofone (se bilaga 6) 

14. Shaker (se bilaga 4) 

15. Surround Högtalare (Tweeter) (se bilaga 3)  

16. Kablar. 
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3.4 Utförande 

Testobjektet är kopplat till ett övervakningssystem bestående av en bitfelräknare, en 

spektrumanalysator och ett oscilloskop.  

Testobjektet kommunicerar med ett modem och varje ändring av bärvågen som kan ge bitfel 

övervakas med båda bitfelräknaren och spektrumanalysatorn. Oscilloskopet är kopplat till 

styrprogrammet och läser in tre signaler: (1) en signal från sensorn som är monterad på 

testobjektet, (2) en signal som skickas in till shakern och (3) en återkoppling från 

bitfelsräknaren. Dessa signaler sparas i en textfil sammankopplad med aktuella frekvensen för 

närmare undersökningar av resonanser och bitfel. (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Kopplingsschema 
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Tanken från början var att använda en hydrofon som sändare, men på grund av att inga 

lämpliga förstärkare var tillgängliga bestämdes att hydrofonen skulle ersättas med en shaker 

och en högtalare, för att bevisa att idén med konceptet fungerar. Med hjälp av denna 

utrustning kunde en högre effekt på 12 W genereras. 

 

Eftersom uteffekten var för låg för att framkalla bitfel, tillfördes den förstärkta störsignalen 

från sensorn direkt till spännings kontroll signalen på VCO:ns ingång med hjälp av en 

impedansanpassningskoppling. Bilden nedan visar hur störsignalen är kopplad till VCO:ns 

spännings kontroll på ingången. 

 

 

 
Figur 2 visar kopplingen till VCO:n
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3.4.1 Testkörningar 

 

Testobjektets knackkänslighet verifierades genom tester som utfördes och resultatet visas 

nedan. 

Målet med testerna är att hitta modemets mest känsliga frekvenser och verifiera hur den 

fysiska formen kan påverka detta.  

Resultatet av varje test presenteras i form av grafer bestående av tre signaler enligt följande: 

Insignal= spänningen som skickas till sändaren 

Sensor= signal som sensor mäter  

Bitfel= visar när ett bitfel upptäcks 

För mer detaljer angående dessa grafer se bilaga 9. 

Test 1: I första körningen fastmonterades en shaker tillsammans med en högtalare på höljet 

på radion, enbart högtalaren användes i första hand som en sändare. 

Tanken med att ha både shakern och högtalaren monterade på höljet är att ändra den fysiska 

formen och verifiera hur detta påverkar resonansfrekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 Test 1 uppställning 

Tester är utförda vid med olika amplituder i frekvensbandet mellan 4 och 60 kHz då 

högtalaren fungerar linjärt i det området. Nedan visas resultatet i graferna 1 till 4. 

 
Graf 1 Transmitter=Speaker, freq=4-60kHz, nivå=3.54V 
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Graf 2 Transmitter=Speaker, freq=4-60kHz, nivå=6.48V 

 
Graf 3 Transmitter=Speaker, freq=4-60kHz, nivå=9.36V 

 
Graf 4 Transmitter=Speaker, freq=4-60kHz, nivå=10.16V 
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Test 2: Testuppställningen är samma som i test 1 med skillnaden att shakern används som 

sändare. Shakern är mest effektiv i de lägra frekvenserna (se bilaga 4) därför svepet går från 

200Hz till 40kHz. 

 
Bild 7 Test 2 uppställning 

 
Graf 5 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.32V 

 
Graf 6 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.64V 
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Graf 7 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=1.12V 

 
Graf 8 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=4.32V 
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Test 3: Speakern monteras bort i syftet att ändra den fysiska formen. Shakern används som 

sändare i frekvens intervallet 0.2 till 40kHz. Bild 8 visar testuppställningen. Graferna 9 till 11 

visar resultaten. 

 

 
Bild 8 Test 3 uppställning  

Graf 9 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.48V 

Graf 10 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.72V 
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Graf 11 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=1.44V 
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Test 4: Shakern ersätts med högtalaren och testerna körs i frekvensintervallet 200 Hz till 

60kHz. Graferna 12 till 15 visar resutaten. 

 
Graf 12 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=2V 

 

Graf 13 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=3V 

 

Graf 14 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=5V 
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Graf 15 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=7V 
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Test 5: En metallplatta (som i standardinställning monteras under kretskortet) monterades på 

kretskortet och tester kördes på frekvensintervallet mellan 200 Hz till 40 kHz med shakern 

som sändare. Resultaten visas i graferna 16 till 18. 

 
Graf 16 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=3.6V 

Graf 17 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=6.48V 

Graf 18 Transmitter=Speaker, freq=0.2-60kHz, nivå=9.4V
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Test 6: Tester körs i samma uppställning som test 5. Shaker används som sändare och svepen 

körs mellan 300 Hz till 40 kHz. (Grafera 19 till 21)  

Graf 19 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.32V 

Graf 20 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=0.64V 

Graf 21 Transmitter=Shaker, freq=0.2-40kHz, nivå=1.12V 
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4. LabVIEW – Programbeskrivning 

 

Testprogrammet är programmerat i LabVIEW och har i uppgift att styra signalgeneratorn och 

kunna spara uppmätta data från oscilloskopet i en textfil.  

I programmet finns två alternativ som användaren kan välja mellan: ”Manual” och 

”Automat”. Om användaren väljer alternativet ”Manual” så fungerar programmet som en 

vanlig signalgenerator och oscilloskop med manuell ändring av frekvensen men vid 

automatisk körning kommer frekvensen att inkrementeras automatisk med ett förinställt 

startvärde, frekvenssteg och ett slutvärde.  

Nedan följer ett blockschema som beskriver programflödet. (se figur 2) 

Blockschema 

Figur 2 Blockschema 
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Programmet innehåller en huvudsekvensmaskin bestående av 4 sekvensar: 

Sekvens 0 innehåller en While loop som väntar på att användaren skall trycka på 

startknappen. Så fort användaren trycker på knappen så avbryts loopen och nästa sekvens 

börjar. 

 

Figur 3 

Sekvens 1 har uppgiften att initiera båda instrumenten och genomföra konfigurationer i 

oscilloskopet. Den består av 7 stycken VI:er som konfigurerar olika kanaler på oscilloskopet. 

Den första VI:en initierar oscilloskopet och skickar identiteten (adressen) vidare till nästa VI, 

som konfigurerar ”data-anskaffning” (data acquisition) och vågformen. Därefter konfigureras 

alla tre kanalerna, med ingångsimpedans och max ingångfrekvens, i nästa VI konfigureras 

följande parametrar: Time per record, record length och acqusition start time. Kvarstående 

VIer konfigurerar triggningen med dessa parametrar: type, hold off , coupling , source och 

level. 
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Figur 4 

Sekvens 2 är programmets huvudsekvens som innehåller en sekvensmaskin. Manuellt eller 

automatisk körning väljs och större delen av programmet körs i denna sekvens. Den interna 

sekvensmaskinen ligger i en While Loop och består av två sekvenser(sekvens 0 för 

signalgenerering och sekvens 1 för avläsning). 

I sekvens 0 får användaren möjligheten att välja mellan manuellt eller automatiskt körning 

genom att trycka på en knapp. Två VI:er i en case sats kommer antingen inkrementera 

frekvensen (vid val av automatiskt körning) eller skickas ut kommandon oförändrad (vid val 

av manuellt körning) till signalgeneratorn. 

While loopen avbryts om maxfrekvensen är uppnått eller om stoppknappen trycks. 

Om maxfrekvensen är inställd på noll så får användaren ett meddelande att ändra den. 

Vid avläsningen (sekvens 1) kommer alla tre kanaler konfigureras med dessa parametrar 

(probe attenuation, vertical range vertical coupling och vertical offset) av användaren och 

sedan efter initiering med hjälp av Fetch VI:er kommer värden läsas och skickas till grafen 

som samtidigt registrarar amplituder från alla tre kanaler och skickar till nästa sekvens. 
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Figur 5 

Sekvens 3 är avslutningssekvensen. Användaren får en frågeställning om datat skall sparas i 

en textfil och därefter kopplas instrumenten bort från programmet. 

 

Figur 6 
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4.1 Målet med programmet 

Målet med arbetet var att göra ett program som kan styra signalgeneratorns olika frekvenser 

och amplituder, ha överblick på kurvorna från oscilloskopet, oberoende av användarens 

närvaro, kunna testa mätobjektet och spara alla data. 

4.2 Utvecklingsflödet 

 

 
Figur 7 

1. Programmet styr enbart signalgeneratorn med hjälp av GPIB (General Purpose Interface 

Bus) funktioner.  

 

2. Programmet utvecklas så att man kan läsa från oscilloskopet med enkla GPIB funktioner. 

 
Figur 8 
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3. Istället för GPIB funktioner används nu VISA (Virtual Instrument Software Architecture) 

funktioner och alla lämpliga konfigurationer genomförts. 

 

 
Figur 9 

4. Alla funktioner läggs i en while-loop, för att kunna inkrementera frekvensen och köra 

programmet kontinuerligt. Nackdelen blir att det orsakar att alla steg körs om för varje loop, 

dvs. all initiering av konfiguration och felhanteringar, vilket gör programmet väldigt 

ineffektivt. 

 

 
Figur 10 
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5. Programmet delas upp i två delar: manuell och automatisk.  

I den manuella delen kan användaren styra frekvensen manuellt precis som en vanlig 

signalgenerator. 

I den automatiska delen utnyttjas loopvariabeln i med en koefficient som styrs av användaren 

som frekvenssteg. Senare kan den aktuella frekvensen jämföras med den inställda “Max 

Freq.”.  

 

Problem:  

1. Loopvariabeln inkrementeras med varje loop och om man inte skiftar till den automatiska 

    delen från början så vet man aldrig vid vilken frekvens körningen börjar.  

2. Loop-problemet i punkt 4 finns kvar. 

 

 
Figur 11 

6. Med hjälp av amplitudavläsning, användardialog och skrivarfunktion skrivs resultatet till 

en textfil där användaren väljer var filen sparas. 

 

 
Figur 12 
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7. För att undvika problemet med omkörning av initieringen används ett skiftregister för att ha 

kontroll på frekvensändringar i den manuella delen så att om användaren inte ändrar 

frekvensen då körs inte initieringen. En räknare läggs till i programmet för att undvika 

problemet med loopvariabeln. Det finns också möjlighet att ställa in ett startvärde där 

användaren väljer vid vilken frekvens programmet skall börja svepa. En extra kanal läggs till i 

programmet. En annan förbättring är att “Max Freq.” är inställd på noll, då skall programmet 

be användaren att ändra den.  

Felhanteringar flyttas också ur loopen. 

 

8. Kurvan på oscilloskopet är väldig instabil och svår att avläsa. Detta lösas genom att lägga 

till en “Triggningsfunktion” som sedan triggar en signal som kommer direkt från 

signalgeneratorn.  

 

 
Figur 13 

9. Skiftregistret har tagits bort när vi har ändrat strukturen och i den nya strukturen uppdateras 

oscilloskopet kontinuerligt utan ominitiering så det behöver inte en kontroll av 

frekvensändringar. I den nya strukturen har vi tre sekvenser i en sekvensmaskin. Första 

sekvensen innehåller initiering och konfiguration. I den andra sekvensen finns 

huvudprogrammet som även innehåller en annan sekvensmaskin som består av två sekvenser i 

en While-loop (en för signalgeneratorn och en för oscilloskopet). I den sista sekvensen har vi 

felhanteringar och instrumentavstängningar. Signalgeneratorns konfigurationer läggs i en 

egen VI.  

 

10. En start-knapp och stopp-knapp införts.  

Genom att införa en start-knapp får användaren en möjlighet att ställa in inställningarna innan 

testet startas.  

Stopp-knappen används för att användaren skall kunna stoppa programmet (utan att behöva 

avbryta mitt i en programkörning) så att programmet hinner koppla bort alla inkopplade 

instrument.  
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5. Resultat 

De första mätningarna som gjordes med hydrofonen gav inte önskvärda resultat, då uteffekten 

från hydrofonen inte räckte till. På grund av följande anledningar ersätts hydrofonen med 

shakern och högtalaren: 

1 Ingen lämplig förstärkare. 

2. Hydrofonens efffekttåligheten var inte testad i luftmiljö, då dess användningsområde är i  

    vattenmiljö. 

3 Leverantören hade ingen kunskap om dess beteende i luftmiljö. 

De följande mätningar genomfördes med en shaker och en högtalare. Dessa mätningar visar 

att med en hög effekt på ca 12W blev resultatet bitfel över hela bandet förutom vissa små 

intervaller. Däremot med en låg effekt på 13mW kan bitfel bara inträffa inom ett begränsat 

frekvensband mellan 200Hz – 20kHz. (Se bilaga 9) 

Genomförda mätningar visar att DUTn är mest känslig vid resonansfrekvenser då dessa ger en 

extra förstärkning. Bild 9 visar uppkopplingen av en shaker på testobjektet och i graf 22 ser vi 

mekanikens resonanser respektive bitfel. De flesta bitfel dyker upp mellan 3 till 7 kHz där vi 

har resonanser. 

 
Bild 9 

 
Graf 22 

Testerna genomfördes med olika uppställningar och det visade sig att ändringen av 

mekaniken leder till ändring av resonanser (förflyttning i frekvens eller dämpning), vilket 

resulterar olika vibrationskänslighet hos testobjektet.  
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Nedan jämförs två grafer med två olika uppställningar. På den ena testen är en metallplatta 

fastskruvad på undersidan av kretskortet och den andra testen är gjort utan metallplattan. 

Graferna 23 och 24 visar hur resonansfrekvenser förflyttas och hur detta kan påverka 

kommunikationen. 

Båda testerna är gjorda med samma effektnivå i frekvensbandet 200Hz till 4 kHz men 

resultatet är en skillnad på resonansfrekvenser och bitfels generering. 

Ut ifrån testerna kan det bedömas att monteringen av metallplattan har förflyttat 

knäckkänsligheten till högre frekvenser.  

 
Graf 23 

 
Graf 24 
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I bild 10 ser vi hur en störsignal påverkar bärvågen där ett bitfel uppstår. 

En signal med frekvensen 5 kHz lagts på shakern, vilket har påverkat hela bärvågens utseende 

och höga pikar på 5 kHz syns tydligt på bilden nedan. 

 
Bild 10 

X7R kondensatorer är en vanlig förekommande komponent i elektronikkonstruktion tack vare 

dess specifika egenskaper. Det sitter många av dem på DUT:n. Denna typ av kondensatorer 

ingår i EIA klass II dielektrisk standarden vilket innebär ett högt innehåll av materialet barium 

titanate som används i piezoelektriska komponenter(samma typ som använda givare i det här 

projektet). Det vill säga mikrofoniska komponenter som omvandlar mekaniska vibrationer till 

elektrisk energi. 

Bild 11 visar den genererade elektriska signalen som skapades i en X7R kondensator genom 

att utsätta den för en mekanist chock. 

 
Bild 11 visar hur en spänning på 1mV resultera ett frekvenshopp på 100 kHz hos VCO:n. 
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Ett forskningsprojekt som är gjort av företaget AVX visar en jämförelse mellan keramik och 

tantal kondensatorer. Ett antal X5R MLCC keramisk och tantal kondensatorer utsatts för 

mekanisk chock. Minimum, maximum och RMS värdet av uppmätta signaler visas i en graf 

(Figur 14). I grafen ser vi att tantal är helt okänslig för vibrationer då X5R:s känslighet 

varierar beroende på tekniken, storleken och kapacitansen. 

 
Figur 14 
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6. Diskussion 

Angående piezo element 

Tanken från början var att använda piezoelement som sändare och mottagare, men det fanns 

inga piezoelement som klarade av kraven att skicka signaler mellan 10 Hz - ca 100 kHz.  

Piezoelement är en bra mottagare, dessutom finns det många olika varianter som klarar av 

olika frekvensområde, just därför används piezon som en mottagare i projektet och monteras 

på testobjektet. 

 

Angående hydrofon 

Tanken var att använda hydrofonen som både mottagare och sändare, men på grund av dess 

storlek och kostnad, bestämdes det att bara använda den som en sändare.  

Det finns inte många alternativ i marknaden att välja mellan när det gäller hydrofon. Efter en 

forskning i samarbete med Delphine Bard (lektor från Lunds universitet) köpte företaget 

Ericsson in en hydrofon som fyllde kraven för projektet. 

På grund av saknaden av en lämplig förstärkare kunde testerna inte ge ett trovärdigt resultat. 

Därför ersattes hydrofonen med en shaker och en högtalare.  

 

En annan teori är att fästa hydrofonen i direktanslutning till komponenterna, eftersom svagare 

vibrationer kan ha större påverkan på mindre komponenter än i helheten.  

 

Angående förstärkare 

Förstärkaren som används klarar av frekvenser upp till ca 40 kHz. Vid användning av denna 

förstärkare, bör tas hänsyn till hydrofonens känslighet för höga effekter. Både hydrofonen och 

förförstärkaren har beställts från samma företag, efter företagets rekommendation.  

 

Konceptet är trovärdigt med hänsyn till resultatet. Dock måste det nämnas att i fortsättningen 

bör konceptet vidareutvecklas genom att även ta hänsyn till testutrustningens verkningsgrad i 

olika frekvenser och miljöer. 
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7. Slutsats  

Målet med en datorstyrd testmetod är uppfyllt med styrprogrammet. Gränssnittet hos 

programmet konstruerades på ett användarvänligt sätt, vilket underlättar operatörens arbete. 

Testningen utförs automatiskt och all data sparas efter varje körning. 

Shakern och högtalaren har fungerat effektivt med programmet. Testerna har visat önskvärda 

resultat, då det lyckades störa dataöverföringen mellan testobjektet och mottagarmodemet. 

Testerna som genomfördes under projektets gång verifierade knackkänsligheten hos 

testobjektet och det visade sig att MINI-LINK:en är mest känslig i de lägre frekvenserna (4 

kHz- 12 kHz) där radios fysiska formens resonansfrekvenser ligger.  

Med tanke på att resonanser kan förflyttas i frekvens kan projektet i fortsättningen leda till en 

omformning av radios fysiska formen eller även materialändringar. Med högre effekter kan 

DUT:n vara känslig även på högre frekvenser upp till 60 kHz. Det går att använda sig av 

dämningsmaterial som skulle vara till nytta för att sänka vibrationsamplituden. Känsligheten 

kan även variera med avseende på olika fysiska egenskaper kring kretskortet. Mindre 

knackkänslighet kan åstadkomma genom att ändra fysiska utseende i syfte att dämpa eller 

förflytta resonansfrekvenser. 

Mikrofon-komponenter (t.ex. X7R) har ett stort användningsområde i dagens elektronik. 

Dock bör man ta hänsyn till dess beteende mot vibrationer under konstruktion och 

utvecklingsprocessen. Framför allt signaler som kan försämra funktionaliteten med en mindre 

avvikelse t.ex. styrspänningen till VCO er. 
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Bilaga 1 Användarmanual 

Programmets gränssnitt är designat så att en person med kännedom om oscilloskop och 

signalgeneratorer skall kunna använda det. 

 

                        

 
 

Styrdon och indikatorer: 
 

Signalgenerator 
1- VISA source name: Välj lämplig instrumentadress dvs. adressen för den inkopplade 

signalgeneratorn i den vänstra listan. 

2- Manual/Automat: Man kan välja mellan manuell eller automatisk körning med 

frekvensinkrementering. 

3- Max Freq: Den maximala frekvensen för körningen. Programmet avslutas vid det 

inställda frekvensvärdet i denna ruta. 

4- Frequence: Används för att ändra frekvensen vid manuell körning. 

5- Amplitude: Med amplituderatten styrs signalens amplitud både vid manuell och 

automatisk körning. 

6- Waveform: Vågformen kan ändras till triangel, ramp eller fyrkant om inte den 

förvalda sinussignalen önskas. 

7- Offset: Möjliggör offsetjusteringen. 

8- Freq Start Value: Här ställs startfrekvensen in på det lägsta värdet på frekvensen då 

signalen börjar genereras. 

9- Freq Step: Vid automatkörning kan användaren välja mellan vilka steg frekvensen 

skall inkrementeras genom att välja önskat värde i den här rutan. 

10- START: Används för att starta körningen. 

11- STOP: Avbryter programmet. 
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 Oscilloskop 

12- TTG (Time To Go): Visar hur mycket tid som är kvar av mätningen.  

13- VISA source name: Välj lämplig instrumentadress dvs. adressen för oscilloskopet i 

den högra listan. 

 

Horizontal Configuration: 

 

14-  Time Per second: Välj lämplig tidskala. 

15-  Acquisition Start Time: Flytta startpunkten på displayen horisontellt. 

 

Triggning: 

 

16- Trigger Source: Här väljs triggningskanalen. 

17- Trigger Level: Justera triggningsnivån. 

 

Channel Configuration: 

 

18- Channel Name: Välj önskad kanal att läsa in från. 

19- Probe Attenuation: Ställ in kanalens dämpning. 

20- Vertical Range: Används för att justera oscilloskopets vertikala skala. 

21- Vertical Offset: Möjliggör vertikal offsetjustering. 

22- Vertical Coupling: (AC,DC,GND): Välj ingången som AD, DC eller GND. 

 

Några tips: 

 Eftersom programmet är baserat på LabVIEW så måste användaren först starta 

LabVIEW genom att klicka på RUN-knappen längst upp till vänster. 

 Det rekommenderas att ställa in alla önskade värden innan man kör igång programmet 

(innan man trycker på START-knappen). Orsaken är att all data kommer att sparas i 

en och samma fil och i resultatet kan det visas avvikelser som beror på ändrade 

insignaler. 

 Använd alltid STOP knappen för att avbryta programmet (för att undvika 

kommunikationsproblem med instrumentet). 

 External triggning på en direkt kopplad sinussignal från signalgeneratorn kan hjälpa 

till med att skapa en stabilare figur på alla signaler. Koppla in en sinussignal direkt 

från signalgeneratorn till en av inkanalerna på oscilloskopet och sedan i listan Trigger 

Source i programmet välj den kanal som signalen är kopplad till.  
 

När körnigen är klar får användaren upp en dialogruta och får förfrågan om vart man vill 

spara resultatet i form av en textfil.  

I denna textfil ingår en detaljerad information om insignalnivån resp. frekvensen och 

eventuella bitfel för ytterligare undersökningar. Eftersom dessa siffror är uppmätta värden, 

inkluderas mätosäkerhetsfaktorer. 
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Bilaga 2 Företag 

 

www.kistler.com 

Kistler erbjuder ett omfattande sortiment av sensorer och system för motorutveckling, 

fordonsteknik, plast-och metallindustri, installationsteknik och biomekanik. 

 

Kistler är en av världens ledande leverantörer av dynamiska mätinstrument, som 

piezoelektriska och piezoresistiva tryckgivare. 

Gamla förstärkare och piezosensor är köpta från Kistler. 

 

www.noliac.com 

Noliac designar, utvecklar och tillverkar mängder av piezoelektriska produkter - från 

pulver till mono-och flerlagers komponenter och hela vägen till färdig plug-and-play-

applikationer. 

De har bl.a. en accelerometer som de påstår kan skicka och ta emot signaler upp till 100 

kHz. 

 

www.elfa.se 

ELFA är en av norra Europas största katalogdistributörer. 

De hade inga lämpliga sändare för projektet. 

 

www.signalquest.com 

SignalQuest konstruerar och tillverkar elektroniska sensorer som mäter vinkel, 

acceleration, stötar, vibrationer och rörelse. 

De har stor variation av givare. 

 

www.acoustics.co.uk 

En brittisk tillverkare av nål- och membranhydrofoner och piezokeramik 

ultraljudsgivare. Deras givare är utformade för mycket högre frekvenser än vad som är 

intressant för detta arbete. 

 

www.meas-spec.com 

Ett amerikanskt företag som grundades 1983. 

De arbetar främst med billiga och energisparande givare. 

 

www.globalsources.com 

Global Sources är ett företag som samlar alla relevanta företag/kontakter under sitt 

nätverk. Dem sensor som de rekommenderade klarar upp till 30 kHz 

 

www.aquarianaudio.com 

Tillverkare av hydrofoner och tillbehör. 

Tillverkar billiga varianter av givare. 

 

  www.itc-transducers.com 

ITC är en ledande tillverkare av akustiska givare för fartyg och bl.a. ekolod för ubåtar. 

ITC är en ledande leverantör av keramiska piezoelektriska. Deras fabrik ligger i Santa 

Barbara, Kalifornien. 

http://www.kistler.com/
http://www.noliac.com/
http://www.elfa.se/
http://www.signalquest.com/
http://www.acoustics.co.uk/
http://www.meas-spec.com/
http://www.globalsources.com/
http://www.aquarianaudio.com/
http://www.itc-transducers.com/
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www.reson.com 

Reson är världsledande inom kommersiella och militära undervattensakustiska lösningar 

som grundades 1976. Finns i mer än 21 länder bl.a. i Danmark. 

Hydrofonen i testet är köpt från Reson. 

 

www.farnell.com 

Farnell finns i flera länder bl.a. sverige. Farnell samarbetar med industriledande 

tillverkare och har tillgång till en hel del inom elektroniska komponenter. 

Deras givare är för små och klarar inte av så höga frekvenser som krävs. 

 

www.rehifi.se 

Ett svenskt företag som jobbar med förstärkare och ljud. 

De har bara vanliga förstärkare. 

 

www.thomann.de 

Ett tyskt företag som jobbar med en del musikinstrument och förstärkare. 

De har inga speciella förstärkare som klarar av våra krav.  

http://www.reson.com/
http://www.farnell.com/
http://www.rehifi.se/
http://www.thomann.de/
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Bilaga 3 Speaker  
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Bilaga 4 Shaker 
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Bilaga 5 Förförstärkare 
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Bilaga 6 Hydrofon 
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Bilaga 7 Sensor 
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Bilaga 8 Instrumentlista 

Instrument Fabrikant Modell Ericsson nummer 

oscilloskop Tektronix TDS3054B 10036830 

Signal generator Hewlett Packard 33120A BGK31126 

Spektrumanalysator Tektronix WCA380 A19413 

Bitfelräknare Wandel&Gltermann ANT-20 A16559 

Resistans box Danbridge DR5/BCDEF 80035622 

Surround speaker Viston 1080 -- 

Shaker Viston EX60S -- 

Förförstärkare Kistler 5134 A18018 

Förstärkare JVC AX33 -- 

USB/GPIB Interface Agilent 82357A -- 

Power supply Power Box PB3100 BGS18725 

Modem Ericsson MMU 2*2  R1B -- 

Radio(testobjekt) Ericsson RAU2 N38/11 R2A -- 

Styr program NI-Labview 120701-1 

(Lösenord: Parsa2713) 

-- 

Hydrofon Reson TC4033 -- 

Förförstärkare Reson EC6081 -- 

 


