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Sammanfattning 
 

Nuvarande riktlinjer för hur man skall bedöma och klassificera risken för att skador skall uppstå då 

hand- armsystemet utsätts för vibrationer är baserade på en enkel frekvensviktningskurva. Problemet 

med dagens rådande standard är att den inte tar hänsyn till alla de faktorer som inverkar på risken med 

vibrerande handhållna verktyg, t.ex. påverkan av transienter i vibrationerna eller mängden energi som 

absorberas av hand- armsystemet. Ett annat problem med standarden är att karaktärisering utifrån den 

tenderar att bli metodoberoende beroende på vilken analysmetod som väljs. Ett sätt att ta hänsyn till 

fler av de bidragande faktorerna är att använda andra analysmetoder, än de som används i enlighet 

med rådande standard, som till exempel vibration power absorption eller analytisk wavelettransform. 

Vidare har de två olika i standarden rekommenderade analysmetoderna, viktningsfilter på smalband 

och viktningsfaktorer på tersband, applicerats var sin gång på två olika inspelade tidssignaler, en med 

tydliga toner och en med starka transienter, för att utröna huruvida det blir någon skillnad beroende på 

vilken analysmetod som väljs och därmed se hur metodberoende karaktäriseringen är. Experimenten 

visar att de olika analysmetoderna ger olika resultat. Viktningsfaktorer på tersband ger ett resultat som 

skiljer sig mot viktningsfilter på smalband och påverkar den totala handvägda accelerationen,    . 

Vibrationens karaktär så som tydliga toner i signalen samt deras frekvens är troliga orsaker till varför 

de olika analysmetoderna ger olika resultat. Resultaten kan användas vid val av analysmetod för att 

optimera utfallet. Noteras skall dock att vidare forskning och undersökning bör genomföras för att ta 

reda på hur tonens lokalisering, inom tersbandet, i frekvensplanet samt hur urvalet av frekvenser för 

summering av     påverkar utfallet av      för tersband.     

Abstract 
 

The current guidelines on how to assess and classify the health risk with exposure of the hand-arm 

system to vibrations is based on a simple frequency weighting curve. The problem with today's 

existing standard is that it doesn’t take into consideration all the factors influencing the risk of 

vibrating hand held power tools. For example factors such as impact of transients in vibration and the 

amount of energy absorbed by the hand are not taken into account. One way to more accurately 

evaluate the contribution of these factors is to use methods others than those imposed by the current 

standard, such as vibration power absorption or analytical wavelet transform. Another problem with 

today’s standard is that the characterization seems to be depending on the method chosen. Two of the 

recommended methods of analysis in the standard, weighting filter for narrowband and weighting 

factors in one third octave bands was tested, to determine if there is a difference depending on the 

analysis method chosen, and thus see how arbitrary the characterization is. This was done by applying 

both methods on each of the two recorded time signals, one with a strong tone and one with strong 

transients. The test confirmed that there is a difference between weighting factors in one third octave 

bands and narrow bands and that this affects the total hand weighted accelerations, (   ) especially if 

the vibration contains strong tones. The character of the vibration and the frequency of the tones are 

likely factors behind these results.   The results can be used to optimize the outcome when selecting 

the method of analysis. It should be noted however that further research and investigation should be 

conducted to find how the locations of the tones within the third octave band, in the frequency domain, 

as well as how the selection of frequencies for summation of the     affects the outcome of    . 
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Inledning 
 

Att vibrerande handhållna verktyg kan ge skador på hand- armsystemet, med ett 

sammanfattande begrepp kallade Hand Arm Vibration Symptoms, HAVS, är känt sedan länge 

[1]. HAVS innefattar nästan alla typer av skador på hand- armsystemet som orsakas av 

handöverförda vibrationer, däribland vaskulära skador, nervskador, muskelskador och skador 

på de små benen i handen [1]. Hur vibrationerna påverkar och vilka egenskaper hos 

vibrationerna som utgör de dominerande riskfaktorerna är dock fortfarande en tvistefråga 

[2],[3]. Nyttan med att forska på vibrerande handhållna verktyg är således att, genom att 

försöka utröna vilka egenskaper hos vibrationerna som bidrar till risken för HAVS och ta fram 

relevanta analysmetoder för detta ändamål, försöka hitta hjälpmedel för att i längden kunna 

utveckla säkrare verktyg.    

  

Bakgrund innehåller en litteraturstudie om hur olika egenskaper hos handverktyg och dess 

vibrationer påverkar risken för att brukaren skall drabbas av HAVS samt olika sätt att mäta 

och karaktärisera denna risk. Syftet är att läsaren skall få en introduktion till några av de 

problem och eventuella lösningar till dessa, som teorin för bedömningen av risken för HAVS 

vid användning av vibrerande handverktyg innehåller. Utgångspunkten för studien är den idag 

gällande standarden ISO 5349-1  vilken tas upp i den första delen nedan. Ett alternativt mått 

vid mätningar och riskvägningar till ovan nämnda standard, vibration power absorption, VPA 

vilken mäter den av hand- armsystemet absorberade energin, behandlas i den andra delen. 

Den tredje delen tar upp hur kopplingen mellan operatör och verktyg påverkar risken för att 

operatören skall drabbas av HAVS. Den fjärde delen behandlar huruvida det finns information 

i vibrationens representation i tidsplanet som har en påverkan på hand- armsystemet och som 

inte syns vid vibrationens representation i frekvensplanet, samt ett möjligt sätt att 

åskådliggöra och karaktärisera denna information med wavelettransform. 

 

I Utförande beskrivs hur den experimentella delen av projektet utfördes. Slutsatser och 

resultat av den experimentella delen av projektet presenteras och diskuteras sedan i Resultat 

och Diskussion.  

Storheter, förkortningar och symboler 
 

    ögonblickligt värde för frekvensviktad tidshistoria för summering av exposure index 

[    ] 

    den totala frekvensvägda handaccelerationen [    ] 

     tröskelvärde för summering av exposure index [    ] 
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    tidssignalen [    ]   

deltaf frekvensupplösning [Hz] 

EI exposure index 

F kraft [N]  

     korsspektra mellan kraft och hastighet [W] 

HAVS Hand Arm Vibration Syndrome 

    handvibrationsriktning 

N tidsfönstrets storlek (antal samples) 

       totala antalet samples 

      absorberad energi (VPA) 

PSD Power Spectral Density  

     korskorrelationen mellan kraft och hastighet [W] 

s skalparameter  

T tiden [s] 

v hastighet [m/s]  

VPA Vibration Power Absorption  

      accelerationsamplitudens tidshistoria för tersbandet  [    ] 

   mekanisk impedans [N/(m/s)] 

  parameter som relaterar skala med frekvens  

  parameter som relaterar tid med frekvens  

Bakgrund 

International Organisation for Standardization  ISO 5349-1 
 

I ISO 5349[1] tar man fasta på vibrationernas frekvensspektrum samt storleken på vibrationerna för att 

utifrån dessa faktorer skatta hur stor risk en operatör utsätts för. Faktorer som inte vägs in vid 

bedömning med ISO 5349 är bland annat vibrationsriktning, kopplingskrafter, arbetsställning med 

mera eftersom sambandet mellan dessa faktorer och deras påverkan på hand- armsystemet inte är 

ordentligt kartlagda. Förekomsten av transienter i vibrationerna och hur dessa påverkar riskerna för 

HAVS är också något som inte är ordentligt klarlagt och alltså inte beaktas i dagens standard [1]. 

Noteras bör också att en standard inte får vara för komplicerad vilket ibland kan göra standarder 

verkningslösa.  Den för ISO 5349 mest karaktäristiska faktorn är hur vibrationernas frekvensspektrum 
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anses påverka hand- armsystemet. Utvalda frekvenser, centrerade kring 16 Hz, anses mycket 

skadligare än andra frekvenser eftersom dessa antas motsvara hand- armsystemets resonansfrekvenser. 

För att få ett rättvisande resultat för riskerna med det specifika vibrerande verktyget frekvensviktas 

därför mätvärdena enligt en viss kurva, se figur 1, så att de amplituder som fås för t.ex. mycket höga 

frekvenser ger mindre bidrag till resultatet än de skulle gjort om de varit oviktade. Måttet som används 

för jämförelser mellan olika ISO 5349 mätningar kallas daily vibration exposure och är ett mått på hur 

mycket vibrationer som användarens händer utsätts för under en arbetsdag. Daily vibration exposure 

räknas fram med hjälp av storleken på handvibrationerna, vilka mäts i form av accelerationernas rms- 

värde och varaktigheten för den dagliga exponeringen. Noteras bör här att utifrån antagandet att ingen 

vibrationsriktning är mer skadlig än någon annan så används rms- värdet över alla tre riktningarnas 

accelerationsamplituder vid uträkning av daily vibration exposure. 

 

Figur 1, ISO 5349 vägningsfilter implementerat i MATLAB 

 

 

Vibration Power Absorption 
 

Vibration Power Absorption, VPA, har i över 40 år föreslagits som ett alternativt sätt att mäta och 

väga riskerna för HAVS [4]. Beroende på hur mycket energi som absorberas av hand- armsystemet, 

när det utsätts för vibrationer med olika frekvenser, kan skaderiskerna utvärderas. Frekvenser där stor 

absorption sker antas som mer riskfulla än frekvenser där lite energi absorberas, det antas alltså att den 

av hand- armsystemet absorberade energin är proportionell mot skadorna på hand- armsystemet [5]. 

Mängden absorberad energi känns som ett naturligt mått då riskerna för HAVS skall utvärderas och är 

inom vibrationsforskning vanligt förekommande. Vid en jämförelse mellan ISO 5349 som 

frekvensväger accelerationens rms- värde och VPA som mäter den av hand- armsystemet absorberade 

energin så känns det intuitivt som att VPA bättre mäter hur vibrationerna faktiskt påverkar kroppen.  
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Det ges utifrån VPA goda möjligheter att härleda frekvensvägningskurvor, inte bara för hela hand- 

armsystemet utan också för mer specifika delar som exempelvis fingrarna. Sambandet mellan dagens 

ISO standard 5349, som frekvensväger tidsmedelvärdet av accelerationen, och VPA är dock inte helt 

känt [4]. Samtidigt föreslås, för att göra absorberad energivägning jämförbar med ISO- vägning, att 

roten ur absorberad energivägning skall användas [6].   

VPA är alltså den av hand- armsystemet absorberade energin. Den kan härledas i frekvensdomänen 

som real- delen av korsspektrat mellan kraft och hastighet     [W] [7]  

                   (1) 

där  

 

                 
        

 

  
             [W]                      (2) 

och korskorrelationen     

 

                         
 

 
             

 
  

  
  

                 [W] (3) 

där T är mättiden, F är kontaktkraften mellan hand och verktyg, v är kontaktpunktens 

vibrationshastighet. 

Om verktyget inte påverkades av handen utan så att säga vibrerade fritt i luften skulle kraften och 

hastigheten i teorin vara ortogonala och deras skalärprodukt vara lika med noll. Dämpningen i hand- 

armsystemet vid användandet av verktyget gör dock att fasen mellan kraft och hastighet förskjuts 

vilket i sin tur leder till att energi absorberas [6]. 

VPA används för att studera hur vibrationer påverkar hand- armsystemet och är ett kraftfullt mått för 

att kvantifiera effekter av olika skadefaktorer som kan leda till HAVS. Det är möjligt att bestämma hur 

mycket energi som absorberas av olika delar i hand armsystemet som exempelvis fingrar, armbågar 

eller axlar. Alla dessa delar har olika resonansfrekvenser och absorberar således olika mycket energi 

för olika frekvenser. Vissa frekvenser som till exempel påverkar fingrar mycket kan vara relativt 

harmlösa för låt oss säga axlarna. Denna problematik förbises i rådande ISO 5349 som har en 

riskvägning för hela hand- armsystemet vilket kan leda till över- eller underdrifter av skaderisken för 

olika vibrationsfrekvenser. 
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Figur 2, a) VPA vägning, b) överförbarhetsvägning, c) ISO 5349 vägning 

  

I en studie, gjord av John Z Wu [5] med flera, där absorptionen av energi i fingerspetsarna studeras, 

konstateras att relativt lite energi absorberas vid excitationsfrekvenser under 25 Hz men att frekvenser 

ända upp till 200Hz starkt bidrar till den totala absorberade energin. Särskilt mycket energi absorberas 

vid den första resonansen för fingertoppen. Utifrån dessa resultat härleds i rapporten en 

riskvägningskurva (a) som starkt domineras av denna resonans. Se figur 2. 

Det är tydligt att ISO 5349 starkt undertrycker effekterna av vibrationsfrekvenser mellan ca 50 och 

200 Hz. Men det skall understrykas att VPA- vägningen i denna studie helt baseras på energi 

absorberad av fingerspetsarna och därmed inte lämpar sig för att riskväga hela hand- armsystemet.  

I en annan studie utförd av P. Marcotte [7] med flera, där den av handen absorberade energin studeras, 

finner man att den största delen av energin absorberades i frekvensbandet mellan noll och 200 Hz. En 

ökning av absorberad energi observeras upp till ca 50 Hz. I jämförelse med rådande ISO 5349 som har 

sitt toppvärde vid 16 Hz kan tyckas att standarden kanske felaktigt undertrycker frekvenser mellan 16 

och ända upp till 200 Hz. Generellt kan ses att större delen av den energi som absorberas sker under 

200 Hz [7],[4]. Detta oberoende av vibrationernas magnitud, handtagsstorlek och kopplingskrafter [4].   

Skillnaden mellan ISO accelerationsfrekvensvägning och VPA- baserad frekvensvägning kan tyckas 

stor men att jämföra dem rakt av är inte helt oproblematiskt. De bygger på olika fysiska attribut och 

har olika dimensioner. Korrelationen mellan dem är däremot mycket stor, men på ett olinjärt sätt vilket 

ändå tyder på att de båda är stark förknippade [4]. Se figur 3. 
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Figur 3, korrelationen mellan ISO vägd acceleration och total VPA 

 

 

 

Kopplingen mellan verktyg och operatör 
 

Det är med hjälp av VPA möjligt att kvantifiera effekterna av kopplingssambanden mellan verktyg 

och operatör. Exempel på kopplingsfaktorer är grepp och tryckkraft, arbetsställning, vibrationsriktning 

med mera. Kontaktarean mellan verktyget och handen är också en intressant faktor. Samtliga av dessa 

nämns i ISO 5349 som tänkbara påverkande faktorer vid vibrationsrelaterade skador men är i dagens 

standard inte iakttagna på grund av ett för litet underlag.  

P. Marcotte [7] med flera undersöker sambandet mellan kontaktarean mellan verktyg och operatör. 

Experimentdeltagarna får hålla i cylindriska handtag med olika diametrar. Man finner att ju större 

kontaktarea, eller ju större diameter på handtaget, desto mer energi absorberas. Grepp- och tryckkraft 

mellan hand och verktyg påverkar även den totala absorberade energin. I frekvensområdet 40-200 Hz 

kan sägas att en ökning av såväl tryckkraft som greppkraft leder till ökad absorption. En ökning av 

greppkraften förskjuter dessutom resonanser i hand- armsystemet uppåt i frekvens. I frekvensområdet 

lägre än 40 Hz är det däremot svårt att se någon entydig trend i hur grepp- och tryckkraft inverkar på 

den absorberade energin [7]. 

För att kvantitativt kunna mäta hur olika arbetsställningar inverkar vid överföring av vibrationer och 

absorption av energi pratar man om mekanisk impedans. Den mekaniska impedansen vid kontakten 

mellan verktyg och användare definieras som kraft dividerat med hastighet i drivpunkten [6] 

     
 

 
  [N/(m/s)]  (4) 
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och absorberade energin kan även uttryckas som  

                                (5) 

 

I Antonio José Besas studie [6] kan ses att den absorberade energin ökar med ökad impedans. Ökad 

grepp- och tryckkraft leder till ökad mekanisk impedans. Desto mer sträckt armen är, det vill säga ju 

större vinkeln är mellan över- och underarm leder också till ökad impedans [6].  Operatören påverkar 

med andra ord mycket själv hur mycket energi som denne kommer att absorbera vid användandet av 

verktyget.   

Det är med hjälp av den mekaniska impedansen möjligt att bestämma hur olika vibrationsriktningar 

påverkar hur mycket energi som absorberas. I ISO 5349 antas att all vibrationsriktningar är lika 

farliga. Men det kan ses att vibrationsriktningen har en inverkan på överförbarheten av effekten från 

verktyg till operatör. Vilken av riktningarna som bidrar mest till den totala absorberade energin är 

dock frekvensberoende [6]. I det lågfrekventa området upp till ca 180 Hz ges det dominerade bidraget 

till VPA av   - riktningen. Över 185 Hz är det däremot   - riktningen som bidrar mest [6].     

 

Transientanalys med analytisk wavelettransform – Vibrationsenergins 

fördelning över tiden 
 

Analys av vibrationer görs ofta, bland annat vid analys enligt ISO 5349, i frekvensplanet utifrån 

information om hur stora vibrationernas amplitud är för olika frekvenser. Detta innebär att den 

information som finns i tidsplanet, om hur vibrationerna är fördelade över tiden, inte tas i beaktande 

vid dessa analyser eftersom denna information inte kan läsas av i frekvensplanet. En del av 

informationen som inte transformeras till frekvensplanet är hur mycket transienter vibrationerna 

innehåller. Skarpt transienta vibrationer kallas även stötvibrationer (eng. shockvibrations) och orsakas 

i fallet med handhållna verktyg främst av slående verktyg till skillnad från mer harmoniska vibrationer 

som orsakas av icke- slående verktyg. ISO 5349-1 (2001) gäller bara provisoriskt för 

stötvibrationer[4], just av skälet att mängden stötar i vibrationerna inte tas i beaktande i standarden och 

att det inte finns någon erkänd kunskap om hur dessa stötar påverkar hand- armsystemet.     

 

Stötvibrationer kan enligt många forskare innebära en ökad risk för vaskulära skador jämfört med 

icke- stötvibrationer [3]. Enligt Kihlberg och Hagberg som har gjort en intervjustudie över upplevda 

problem och skador i hand- armsystemet hos operatörer som använde antingen slående verktyg eller 

icke- slående verktyg är arbete med slående verktyg relaterat till fler symptom än arbete med icke- 

slående verktyg [8]. Vidare har Burström och Sörensson vid mätning med specialdesignade handtag 

kommit fram till att absorptionen av energi i hand- armsystemet är högre då systemet utsätts för 

stötvibrationer är för stationära vibrationer [3]. Under antagandet (se ovan) att en större mängd 

absorberad energi ökar risken för HAVS, innebär detta att arbete med slående verktyg medför en ökad 

risk för HAVS jämfört med arbete med icke-slående verktyg. Med hjälp av ovan nämnda handtag har 

också observerats att den greppkraft och tryckkraft som operatören använder vid arbetet med verktyget 

är högre vid stötvibrationer än vid stationära vibrationer [3]. Det är dock viktigt att påpeka att all 

forskning inte visar dessa resultat. Det finns också studier som visar på att det inte föreligger någon 

skillnad mellan stöt- och icke-stötvibrationer i deras påverkan på hand- armsystemet [3].    

 

Ovan nämnda forskningsresultat tyder på att det är sannolikt att vibrationernas påverkan på hand- 

armsystemet är olika för slående och icke-slående verktyg. Denna skillnad i påverkan behöver tas i 

beaktande då verktygs skadlighet bedöms och således behöver ett fungerande mått på skadlighet, som 
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inte bara beror av vibrationernas frekvens utan även av deras fördelning över tid, tas fram. Analys av 

vibrationerna behöver alltså göras både i tidsplanet och i frekvensplanet. Ett möjligt redskap för denna 

analys är Analytisk Wavelettransform, AWT, vilken presenterar rms- värdet av accelerationens 

amplitud i ett tid- frekvensspektrum. 

  

AWT-baserad analys av vibrationer från handverktyg har gjorts av Kim [2] med flera och all 

information i följande stycken är hämtad därifrån om inget annat anges. Det kommer här att 

presenteras en analysmetod innehållande ett flertal nya begrepp, vilka har sin grund i tanken att 

mätningarna skall kunna utföras enligt rådande standard men att signalanalysen sker med AWT istället 

för, som brukligt är, med fouriertransform. För ändamålet används en kontinuerlig analytisk wavelet 

kallad Gabor wavelet [9]och wavelettransfomationen av signalen är därför definierad som följer: 

 

         
 

 
     

 

     
 

  
                       

 

  
 [    ] (6) 

 

Där         är, med rätt val av värde på parametrarna, amplitudens tidshistoria för tersbandet 

centrerat kring ω. Då den transformerade signalen åskådliggörs i ett tid- frekvensspektrum, som i 

Figur 4, används det för tersbandet ögonblickliga rms- värdet av accelerationens totala amplitud. 

 

 

Figur 4, a) AWT-behandlad tidssignal för ett icke-slående verktyg b) AWT- behandlad tidssignal för ett 

slående verktyg 

 
Som nämnts ovan behöver signalen analyseras både med avseende på frekvens och på tid, då ett mått 

på dess skadlighet skall tas fram. För att bearbeta signalen med avseende på frekvens kan den 

frekvensviktade tidshistorian tas fram genom att för varje tidpunkt frekvensvikta tersbandens 

ögonblickliga absolutbelopp av accelerationens totala amplitud och sedan summera över alla tersband. 

Då fås en tidsserie där varje tidpunkt representeras av det totala frekvensviktade absolutbeloppet av 

accelerationens amplitud. Åskådliggjort i en graf visar serien hur det totala frekvensviktade rms- 

värdet av amplituden varierar med tiden. Ett exempel på hur frekvensviktad tidshistoria typiskt ser ut 

för ett slående verktyg och för ett icke slående verktyg kan ses i Figur 5. Motsvarande tidssignaler kan 

ses i Figur 6, notera hur de tydliga transienterna i Figur 6b) finns representerade i Figur 5b).   
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Figur 5, Tid- frekvensspektra över den frekvensviktade tidshistorien, d.v.s. den vibrations stimuli som 

hand- armsystemet utsätts för: a) ett icke-slående verktyg b) ett slående verktyg 

 

 

 

 

Figur 6, Tidssignaler för a) icke- slående verktyg och b) slående verktyg 

 

 
Ett möjligt mått på skadligheten är ”exposure index”, EI, vilket representerar den ackumulerade risken 

för HAVS per tidsenhet. Detta mått på skadligheten är en bearbetning av signalens utseende som 

funktion av tiden och innebär mer specifikt att alla amplituder, i den frekvensviktade tidshistorian, som 

överstiger ett visst tröskelvärde, normeras, kvadreras och summeras till ett enhetligt mått. EI är 

framtaget utgående ifrån två grundläggande idéer. För det första att det finns ett tröskelvärde, här kallat 

   , för den frekvensviktade amplituden av accelerationen i ögonblicket. Överstiger inte värdet för den 

frekvensviktade amplituden av accelerationen i ögonblicket tröskelvärdet ses vibrationerna som 

ofarliga och antas därför inte bidra till skaderisken. För det andra att det finns ett kvadratiskt samband 

mellan det frekvensviktade absolutbeloppet av accelerationens amplitud och risken för HAVS. 

 

     
 

 
  

         

   
                                

     (7) 

 
Att använda AWT har många fördelar. Wavelettransformen innebär projektion av signalen på så 

kallade tid- frekvensatomer vilka till skillnad från fouriertransformens basfunktioner har föränderlig 
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upplösning av tid och frekvens vilket ger en större möjlighet att fånga upp snabba variationer i 

frekvens eller amplitud [2]. En annan fördel med metoden är att mätningarna kan ske på liknande sätt 

som de görs idag vilket förenklar processen med införandet av den nya metoden. En möjlig anledning 

till att wavelettransformen inte ännu accepterats som metod för analys av transienta vibrationer är att 

man hittills i standarder och det mesta av redan existerande data alltid använt fouriertransform för 

analysen [2]. Där har wavelettransformen en annan fördel eftersom data från mätningar kan sparas och 

wavelettransformeras separat, för att jämföras med dagens analysmetoder och bygga upp en bank av 

resultat, trots att mätningarna utförts på samma sätt som enligt dagens rådande standard. Det behövs 

alltså inte införas nya mätmetoder för att utföra AWT.  

 

Konceptet EI är på detta stadium mest en idé över hur man kan karaktärisera och bedöma de transienta 

vibrationerna. Tanken med EI är att inte sprida ut de transienta topparna i ett tidsmedelvärde då detta 

ökar risken att vi underestimerar faran med dem. Istället är EI inställt på att fånga upp och lägga fokus 

på de höga amplitudernas bidrag till risken, i EI ansedd vara proportionell med kvadraten av 

amplituden [2]. Här skall dock noteras att forskningen på relationen mellan amplituden och risken inte 

är fullständig utan att relationen även skulle kunna ha någon annan form än kvadratisk, t.ex. 

exponentiell [2]. Vidare behöver ett tröskelvärde tas fram samt en diskussion föras om huruvida 

vibrationer med amplituder under tröskelvärdet är ofarliga eller ej [2]. Något som kan framföras som 

nackdel med EI är att den inte alls tar hänsyn till hur branta transienterna är, utan helt fokuserar på 

amplituden hos accelerationen. Kanske påverkar inte transienternas lutning, men om den gör det så 

räcker inte EI till för att mäta detta. Mycket utveckling och forskning återstår innan konceptet EI är 

användbart för karaktärisering, som nämnt ovan är konceptet fortfarande på idéstadiet. 

 

I framtiden kan tekniken att använda AWT för analys av transienta vibrationer bli verklighet. Till 

skillnad från försök att mäta och/eller simulera absorption av energi hos hand- armsystemet är AWT 

en objektiv metod, då svårigheten med den inte ligger i själva mätningen eller åskådliggörandet i en 

graf utan i hur man sedan skall bedöma det man uppmätt. Kanske kan forskning på VPA användas till 

att utforma utseendet på de mått, möjligen EI, som kan komma att användas för att göra bedömningar 

av de data vi analyserar med AWT. 

 

Utförande 
 

Då syftet med den experimentella delen av projektet var att jämföra olika analysmetoder utfördes tre 

olika typer av mätningar. Två av dessa var främst att ha som referenser till våra egna program. Den 

tredje mätningen gav tidssignalen på vilken den egna analysen utfördes.   

 

Mätobjekt 
 

Mätningarna utfördes på två olika verktyg med olika vibrationskaraktär. En slipmaskin GTG21 F085-

18 som har en maximal rotationshastighet på 8500 varv per minut. Samt en mejselhammare RRF21-01 

som arbetar med en slagfrekvens på 57 Hz. Båda verktygen drivs med tryckluft.   

Själva rotationsfrekvensen ger på grund av obalanser ett starkt bidrag till det totala vibrationsspektrat 

för slipmaskinen. För mejselhammaren, vars vibrationer innehåller mycket transienter leder dessa till 

högfrekvensinnehåll.  
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Anledningen till att två verktyg skall analyseras är just att de har olika vibrationskaraktär. Att ta reda 

på hur olika analysmetoder leder till olika resultat beroende av vibrationskaraktären är ett av målen 

med experimentet.  

Mätutrustning 
 

Mätutrustning för mätning på slipmaskin, GTG21 

 

För mätning på GTG21 användes en triaxiell, piezoelektrisk accelerometer, Brüel & Kjaer 4520 

serienummer: 51227, vilken monterades med buntband på mätobjektet varefter sladden till 

accelerometern tejpades till mätobjektets handtag för att minska störningar, se figur 7. 

 

Vidare har en 12-kanalig Input Module Type 3040, Brüel & Kjaer, använts, mellan accelerometer och 

dator, vilken tillåter direkt koppling mellan accelerometern och ett PULSE- systemet.      

 

Vid referens mätningar har PULSE LabShop version 15.1.0 använts vilken ger bearbetade/filtrerade 

värden till skillnad från PULSE Time Data Recorder version 15.1.0 som använts vid de ”riktiga” 

mätningarna och ger den inspelade tidssignalen. För att få en referens i form av ISO mätning har 

programmet Atlas vib and sound använts. 

 

Mätutrustning för mätning på mejselhammare, RRF21 

 

Vid mätning på RRF21 har tre stycken piezoelektriska accelerometrar, Brüel & Kjaer 4393 

serienummer: V32112, V32111, 128 1675, använts. Dessa fanns monterade i en fot med dämpande 

filterkaraktäristik så att de bildade en triaxiell enhet vilket underlättade vid montering på mätobjektet. 

Accelerometerfoten fästes vid mätobjektet med buntband, se figur 8. 

 

För förstärkning har en Nexus 2692, Brüel & Kjaer, serienummer: 2026122, använts eftersom den är 

anpassad för starka signaler och signalerna från RRF21 ibland är väldigt starka. 

 

Vid referens mätningar har PULSE LabShop version 15.1.0 använts vilken ger bearbetade/filtrerade 

värden till skillnad från PULSE Time Data Recorder version 15.1.0 som använts vid mätningarna som 

ger den inspelade tidssignalen. För att få en referens i form av ISO mätning har programmet Atlas vib 

and sound använts. 

 

Genomförande av mätningar 
 

Mätningarna utfördes på Atlas Copcos ljud och vibrationslaboratorium i Sickla den 11 april 2011. Det 

var totalt tre olika typer av mätningar som utfördes på respektive verktyg samt en tidsinspelning av 

kalibratorsignalen att ha som referens för efterföljande analys. 

Lista över utförda mätningar:  

 Mätningar med PULSE LabShop 

 Mätningar med PULSE Time Data Recorder 

 Mätningar med Atlas vib and sound 
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Slipmaskinen 

 

Mätningarna inleddes med att kalibrera accelerometrarna för de tre olika riktningarna och att räkna ut 

en korrektionsfaktor, Gain adjust, för varje riktning. Accelerometern monterade sedan på 

slipmaskinens handtag med ett buntband, se figur 7. Sedan hängdes maskinen upp i en lina som var 

fäst i en newtonmeter så att tryckkraften under mätningen kunde kontrolleras. För att utföra mätningen 

enligt standard skall en tryckkraft på 45 N appliceras.  

Först gjordes fem mätningar om 16 sekunder vardera som direkt analyserades i programmet PULSE 

LabShop och gav ett oviktat frekvensspektrum med 1 Hz frekvensupplösning samt ett oviktat 

tersbandsspektrum. Denna mätning var tänkt att använd som en kontroll för våra egna analysprogram. 

Sedan gjordes fem stycken mätningar om 16 sekunder där den obehandlade tidssignalen spelades in 

med PULSE Time Data Recorder. Värdena från dessa mätningar gavs i topp- värden och inte i det 

annars vanligt förekommande rms- värdet.  

Slutligen utfördes 10 mätningar, av två olika operatörer, som direkt analyserade med Atlas Copcos 

egna program Atlas vib and sound. Programmet gav den totala frekvensvägda handaccelerationen     

[    ] uträknad enligt ISO 5349. 

Innan mätningarna på mejselhammaren inleddes gjordes en tidsinspelning av kalibratorsignalen med 

PULSE Time Data Recorder att ha som referens att testköra våra egna analysprogram med.  

 

Figur 7, Triaxiell accelerometer fäst på slipmaskinens handtag 

 

 

Mejselhammaren 

 

Även mätningarna på mejselhammaren inleddes med kalibrering av accelerometrarna. En specialrigg 

för accelerometrarna användes vid dessa mätningar. Tre accelerometrar var fästa på en metallplatta 

som i sin tur fästes på mätobjektet. Det fanns dessutom ett gummilågpassfilter inmonterat mellan varje 

accelerometer och metallplattan som skulle bryta vid 3000 Hz. 
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När kalibreringen var klar fästes accelerometerriggen med buntband på mejselhammaren, se figur 8, 

och mätningarna kunde börja. Vid mätningarna kördes verktyget i en kulsump (ett cylinderformat hål 

fyllt med metallkulor i ett städ) och ett någorlunda konstant tryck skulle hållas nedåt för att bra 

mätresultat skulle erhållas.  

Först utfördes fem stycken mätningar om 8 sekunder som direkt analyserades med programmet 

PULSE LabShop som gav ett oviktat frekvensspektumet med 1 Hz frekvensupplösning samt ett oviktat 

tersbandsspektrum. Denna mätning var tänkt att använd som en kontroll för våra egna analysprogram.  

Därefter gjordes fem stycken tidssignalinspelningar om 8 sekunder med PULSE Time Data Recorder.  

Slutligen utfördes 10 mätningar, utförda av två olika operatörer, som direkt analyserade med Atlas 

Copcos egna program Atlas vib and sound. Programmet gav den totala frekvensvägda 

handaccelerationen     [    ] uträknad enligt ISO 5349. 

 

 

Figur 8, T v: Mejselhammaren ståendes i städet i vilket man körde verktyget i då mätningarna 

utfördes. T h: Accelerometerriggen som användes vid mätningarna på mejselhammaren 

prydligt fastsatt med buntband 

 

 

 

Genomförande av analys 
 

Frågeställningen, som var utgångspunkten för den experimentella delen av projektet, var huruvida det 

blev skillnad vid användande av följande tre olika analysmetoder: 

1) filtrering av signalen med ett hand- armfilter 
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2) viktningsfaktorer på tersband 

3) viktningsfaktorer på tersband summerade från ett PSD 

Om man utgår ifrån att tersbanden i analysmetod 2) skall summeras från smalband blir den och 

analysmetod 3) identiskt lika, då summering i medelvärdesbildningen måste ske med effektivvärdet i 

kvadrat om man antagit okorrelerade källor. Smalbanden som summeras till tersband är alltså redan i 

form av ett PSD. En alternativ metod för att ta fram tersbandsvärdena är att använda tersbandsfilter. 

Denna metod tas inte upp här, på grund av att det inte föll inom projektets ramar. 

 

På grund av ovan nämnda likhet mellan metod 2) och 3) har enbart två metoder testats. Signalen som 

erhållits genom inspelning med PULSE Time Data Recorder analyserades alltså med två olika 

metoder, metod 1) och metod 3) ovan, för att undersöka om analysmetoden påverkar resultatet. 

 

De resultat som erhållits har också jämförts med värden från PULSE LabShop. Dessa värden har i 

efterhand viktats på precis samma sätt som görs i våra analysprogram för att möjliggöra en jämförelse 

mellan analysprogrammen. 

 

All analys är genomförd med egenskrivna MATLAB- script som använder en del egenskrivna 

funktioner och vissa inbyggda MATLAB- funktioner, se appendix MATLAB- koder. De tidssignaler 

analysen genomförts på är T sekunder långa, där T = 16 s för slipmaskinen och T = 8 s för 

mejselhammaren, och innehåller      samples, för slipmaskinen är       = 65536 och för 

mejselhammaren är       = 32768. Då varje mätning genomfördes fem gånger används för analysen 

fem olika tidssignaler. 

 

Analys med hand- armfilter 

 

Vid analys med hand- armfilter valdes frekvensupplösningen till 1 Hz, vilket åstadkoms genom att 

använda tidsfönster med samma storlek, här kallad N, som samplingsfrekvensen (dvs.        [Hz]). 

För att få den önskade frekvensupplösningen, här kallad deltaf till 1 Hz valdes N = 4096 i både fallet 

för slipmaskinen och mejselhammaren ty                 . För att minska risken för läckage 

användes welchs- metod vilken implementerades med ett hanningfönster (MATLABs inbyggda 

Hanningfönster), vars längd avpassades för att nå önskad frekvensupplösning (se ovan), med 50 % 

overlap för att på ett optimalt sett minska det relativa felet. 

 

Omvandlingen från tidsplan till frekvensplan skedde med MATLABs inbyggda fft(), vilken är en 

implementering av en diskret fouriertransform. 

 

Då tidssignalen är inspelad med PULSE Time Data Recorder ges amplituden i mV istället för i     . 

Detta korrigerades för genom multiplikation med en faktor 1000 eftersom 1 mV motsvarar 1000      

i detta fall. Vidare korrigerades värdena genom multiplikation med      på grund av hanningfönstret. 

Eftersom ett dubbelsidigt spektrum användes krävdes också en korrektionsfaktor   . Slutligen 

divideras amplituden med nfft, vilket är en korrektion som alltid skall göras vid användande av 

MATLABS fft(). Totalt gav detta alltså en korrektionsfaktor motsvarande: 

                                        

 

Det smalbandiga frekvensspektrumet viktades sedan med en digital implementering av det 

viktningsfilter som finns definierat i ISO 5349. Observera att viktningen här, liksom i fallet med 

viktningsfaktorer på tersband, är diskret med viktningsfaktorer som är absolutbeloppet av 

viktningsfaktorn uträknad från funktionen i ISO 5349, dessa ligger med 1 Hz mellanrum. 

 

Därefter kvadrerades och summerades varje frekvenskomponent, vilket gav        när det gjordes för 

  - riktningen och motsvarande gjordes för   - och   -riktning. Den totala frekvensvägda 

handaccelerationen      [    ] beräknades sedan enligt    =     
      

      
 . 
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Till slut togs medelvärdet av     för de fem olika mätningarna för att minimera eventuell 

slumpmässig påverkan i mätsituationen. 

 

Schematiskt ser den utförda analysen ut på följande sätt: 

 

1) tidssignalen delads upp i K =       / N delar 

2) tidssignalen multipliceras med ett hanningfönster hann () av motsvarande längd 

3) tidssignalen transformeras till frekvensplanet med MATLAB:s fft () 

4) medelvärdet för varje frekvens, över effektivvärdena i kvadrat tas för de K delarna 

5) korrektionsfaktorn nämnd ovan kvadrerades och multiplicerades med varje 

frekvenskomponent  

6) viktning och summering sker över alla frekvenser 

7) effektivvärdena i kvadrat för de tre riktningarna summeras och därefter dras roten ur 

summan 

8) ett medelvärde för de fem mätningarna beräknas för att ta fram    . 

Analys med viktningsfaktorer på tersband summerade från ett PSD 

 

Tidssignalen behandlades initialt på samma sätt som vid analys med hand- armfilter, behandlingen var 

ekvivalent fram till steg 6) då de smalbandiga frekvenskomponenterna viktades med hand- amfilter. 

Detta gjordes inte då analysen skedde med viktningsfaktorer på tersband. Istället summerades 

effektivvärdeskvadraterna av de komponenter som tillhör det specifika tersbandet så att 

tersbandskomponenter erhölls, varefter varje tersband viktades med sin i standarden angivna 

viktningsfaktor i kvadrat.    

 

Vidare beräknades     på motsvarande sätt som för de smalbandiga komponenterna fast nu för 

tersbandskomponenterna enligt    =     
      

      
 . 

 

Till slut togs medelvärdet av     för de fem olika mätningarna för att minimera det slumpmässiga 

felets påverkan i mätsituationen. 

Resultat 
 

Utifrån analysen var det möjligt att se hur viktningsfiltret fungerade. Framförallt syns tydligt i figur 9 

hur höga frekvenser kraftigt dämpas, notera graderingen på axlarna! 
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Figur 9, T v, Oviktade rumsmedelvärdet av vibrationen för slipmaskinen GTG21.                      

T h, Viktade rumsmedelvärdet av vibrationen för slipmaskin GTG21 

 

Eftersom tri-axiella accelerometrar användes vid mätningarna var det även möjligt att avgöra vilka 

vibrationsriktningar som dominerar för olika frekvenser. För mejselhammaren kan i Figur 10 ses att 

  - riktningen tydligt dominerar det totala vibrationsbidraget i frekvensområdet mellan ca 300- 1000 

Hz.   
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Figur 10, T v, Vibrationsbidraget för de tre olika vibrationsrikningarna    blå,    grön och    

röd för mejselhammaren RRF21 T h, Rumsmedelvärdet av vibrationen för mejselhammaren 

RRF21 

      

Nedan ses jämförande grafer med viktade tersband från ett PSD jämförda med viktade värden från 

PULSE LabShop för respektive verktyg. Generellt ger viktade tersband från ett PSD mindre 

accelerationsamplituder än de från PULSE LabShop. Skillnaden är däremot större för mejselhammaren 

RRF21 än för slipmaskinen GTG21. Att LabShops värden generellt är lite högre leder självklart i 

förlängningen till att den totala handvägda accelerationen beräknad från ett PSD blir något mindre än 

från viktade tersband från PULSE LabShop.   
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Figur 11, Jämförelse av viktade tersband från ett PSD och LabShop, slipmaskin GTG21 

 

 

Figur 12, Jämförelse av viktade tersband från ett PSD och LabShop, mejselhammare RRF21 
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Vidare syns i figur 13 skillnader mellan värdena från ett PSD jämfört med PULSE LabShop för 

mejselhammare RRF21. Skillnader mellan de två analyserna blir tydligare högre upp i frekvens. 

 

Figur 13, Accelerationen för mejselhammaren, blå från ett PSD och grön från PULSE 

LabShop 

 

Mejselhammare RRF21, resultat 
Den totala handvägda accelerationen,     för mejselhammare RRF21 blev då signalen vägdes med 

hand- armfilter enligt ISO 5349, summerat från ett Power Spectral Density, PSD 3,67      . Då 

signalen först summerades till tersband och sedan vägdes med tersvikterna enligt ISO 5349 blev totala 

handvägda accelerationen 3,15     . Den totala handvägda accelerationen blev 5,70      då hand- 

armfiltret applicerades på PULSE LabShop värdena och 3,84      då den multiplicerades med 

tersvikterna.  

 

Slipmaskin GTG21, resultat 
Den totala handvägda accelerationen,      för slipmaskinen GTG21 blev 3,36      då signalen 

vägdes med hand- armfiltret och 3,26      då den först summerades till tersband för att vägas med 

tersvikterna. Motsvarande siffror från PULSE LabShop blev 4,34      med hand- armfiltret och 3,52 

     då tersvikterna användes. 
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Verktyg RRF21           GTG21 

      (hand- armfilter) 3,67                                  3,36                                 
      (tersvikter) 3,15                                  3,26                                 
      (PULSE LabShop hand- 

armfilter ) 
5,70                                  4,34                                 

      (PULSE  LabShop 

tersvikter) 
3,84                                  3,52                              

    

Tabell 1, Den totala handvägda accelerationen från de olika analyserna för respektive verktyg. 

Diskussion 
 

De olika analysmetoderna gav en viss variation i resultatet. Beroende på vibrationskaraktären ger 

hand- armfilterviktning och tersviktning olika stora avvikelser. För slipmaskinen GTG21 vars 

frekvensspektra innehåller tydliga toner skilde sig den totala handvägda accelerationen      mellan 

viktning med hand- armfilter och viktning med tersvikter betydligt. Till vår förvåning skilde sig dessa 

två varianter än mer för mejselhammaren. Vår hypotes var att de starka tonerna i frekvensspektrat, 

som ger ett stort bidrag till den totala vibrationen, skulle göra att dessa två varianter av viktning gav 

tydligare skillnader i resultat för slipmaskinen än för mejselhammaren. Beroende på i vilken ters dessa 

toner hamnar får de antingen en över- eller underdriven betydelse. Ju mer tonens frekvens avviker från 

mittfrekvensen i det tersband den hamnar i vid tersbandssummering desto mer kommer resultatet av de 

två analysmetoderna att skilja sig. Det kan tyckas att dessa avvikelser borde ta ut varandra men så 

behöver inte vara fallet. Mejselhammaren som vi antog vara en brusig, slumpmässig signal har dock 

när man ser på dess frekvensspektra en hel del tydliga toner, som troligen beror på slagfrekvensen, 

vilka blir än tydligare efter frekvensviktning. Detta kan vara en anledning till varför det inte blir några 

stora skillnader mellan analyserna av de två olika verktygen. Vibrationskaraktären hos de två 

verktygen skiljer sig så att säga inte tillräckligt mycket åt vid analysen för att få tydliga skillnader i 

resultaten och vår hypotes kan därför varken bekräftas eller förkastas.   

Vilken typ av spektra som väljs för representation beror vanligen på vilken typ av signal som 

analyseras. Innehåller signalen mest harmoniska svängningar väljs oftast ett linjärt spektra. Om 

signalen däremot är av slumpmässig karaktär med mycket transienter väljs vanligen ett PSD. I fallet 

med slipmaskinen innehåller signalen både rena toner och samtidigt en hel del brus och därmed blir 

valet av spektra inte helt självklart. Enklare borde det vara att välja spektra för mejselhammaren vars 

vibrationskaraktär antas vara av mer slumpvis karaktär. Ett ursprungligt syfte var nämligen att jämföra 

ett linjärt spektra beräknat med fourieranalys med rms- värden beräknade från ett PSD för att se om 

dessa två varianter av analys skulle ge olika resultat. Detta var dock inte möjligt att genomföra 

eftersom information om fasen inte fanns med i våra tidsinspelningar av signalerna.  

Varför det blir så stora skillnader mellan PULSE LabShop och vårt analysprogram är svårt att säga. 

Det finns i princip två olika sätt att från tidsinspelningen övergå till frekvensdomänen. Det ena sättet 

är att använda fouriertransform vilket vi gör i programmet med PSD. Det andra att använda olika typer 

av smal- eller tersbandsfilter. Dessa filter är med högsta sannolikhet inte ideala och släpper kanske 

igenom frekvenser som helst inte skulle komma med. Ifall PULSE LabShop använder sådana filter 

skulle det kunna förklara skillnaderna. Detta problem skulle också i så fall kanske få större genomslag 
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med antalet filter som används. För terserna så skulle i så fall 24 stycken filter användas jämfört med 

ca1400 stycken för smalbanden. Visst stöd för detta finns i resultaten i och med att just hand- 

armfilterviktningen på PULSE LabShop värdena är de som avviker mest.        

I samtliga analysmetoder har endast frekvenser som ingår i tersbanden med mittfrekvens från 6,3 Hz 

upp till 1250 Hz inkluderats vid beräkningen av den totala handvägda accelerationen. Detta för att få 

bra jämförelser mellan de olika analyserna. För smalbanden innebär detta att frekvenser från 6 Hz upp 

till 1409 Hz inkluderats. I ISO 5349 nämns att tersband under och över dessa generellt sett inte ger 

något väsentligt bidrag till den totala handvägda accelerationen, och att det därmed inte behöver 

inkluderas. Detta innebär att lågfrekventa bidrag under 6 Hz som har relativt hög vägningsfaktor inte 

beaktas. Inte heller högfrekventa bidrag över 1409 Hz beaktas. Om fallet skulle vara att 

accelerationsnivåerna är låga i dessa frekvenser skulle ändå bandbredden på tersbandet som är brett 

kunna innebära att väsentliga bidrag negligeras. Verktyg som mejselhammaren vars vibrationer 

innehåller mycket transienter ger stora högfrekventa bidrag till vibrationsspektrat. Dessa viktas med 

dagens standard kraftigt ned eller tas inte ens med vid beräkningen av den totala handvägda 

accelerationen. Detta är enligt oss ett av de största problemen med ISO 5349 eftersom flertalet studier 

visar på att dessa transienter innebär ökade risker för HAVS. Problemet kommer troligen inte kunna 

lösas med enbart frekvensanalys eller med att korrigera frekvensvägningen.  Att i en framtida standard 

utnyttja VPA eller på något vis AWT skulle kunna ge bättre och mer korrekt riskbedömning av 

vibrationer.        
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Gantt- schema 
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Utdrag av infosökningsprofil 
 

Sökord Antal 

träffar 

Datum Databas Använda artiklar  

Hand-arm 1399 10-02-11 Scopus   

Hand-arm {EXCLUDE 

SUBJECT} Environment 

{EXCLUDE SUBJECT} 

Pharmacology 

1000 10-02-11 Scopus   

Hand-arm {AND} 

vibration 

918 10-02-11 Scopus   

Hand-arm{AND} vibration 

{EXCLUDE SUBJECT} 

Environment {EXCLUDE 

SUBJECT} Pharmacology 

599 10-02-11 Scopus Wu, Dong, Welcome, Xu—

[7] 

 

Hand-arm {AND} 

vibration velocity 

44 10-02-11 Scopus   

Hand-arm{AND} vibration 

velocity {EXCLUDE 

SUBJECT} Environment 

{EXCLUDE SUBJECT} 

Pharmacology 

33 10-02-11 Scopus   

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} filter 

6 10-02-11 Scopus Besa, Valero, Suñer, 

Carballeira –[5] 

 

 

 

Hand-arm 

 

268 14-02-11 Enginering 

Village-

inspec 

  

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} 

timesignal 

2 14-02-11 Enginering 

Village-

inspec 

  

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} 

weighting filter 

1 14-02-11 Enginering 

Village-

inspec 

  

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} 

timesignal {AND} 

weighting filter 

8 14-02-11 Enginering 

Village-

inspec-

compendex 

Dong, Welcome, Kim, Song, 

Hayden—[2] 

 

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} 

frequency weighting 

13 14-02-11 Enginering 

Village-

compendex 

  

Hand-arm {AND} 

vibration {AND} 

frequency weighting 

11 14-02-11 Enginering 

Village- 

inspec 
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MATLAB- koder 
 

Superscript 

 

clear all 
close all 
clc 
%% Bearbetning av tidssignaler från Slipmaskinen 
N = 4096;       %Storlek på tidsfönster 
Ntot=65536;     %antal samples 
K=31; 
Ttot = 16; 

  
importfile1('GTG21--1') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahv1 ahv_ters1 viktat_rumsmedel_smalband1 rumsmedel_smalband1 

rumsmedel_tersband1 viktat_rumsmedel_tersband1] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG21--2') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahv2 ahv_ters2 viktat_rumsmedel_smalband2 rumsmedel_smalband2 

rumsmedel_tersband2 viktat_rumsmedel_tersband2] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG21--3') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahv3 ahv_ters3 viktat_rumsmedel_smalband3 rumsmedel_smalband3 

rumsmedel_tersband3 viktat_rumsmedel_tersband3] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG21--4') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahv4 ahv_ters4 viktat_rumsmedel_smalband4 rumsmedel_smalband4 

rumsmedel_tersband4 viktat_rumsmedel_tersband4] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG21--5') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahv5 ahv_ters5 viktat_rumsmedel_smalband5 rumsmedel_smalband5 

rumsmedel_tersband5 viktat_rumsmedel_tersband5] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 
%% Bearbetning av tidssignaler från Mejselhammaren 
N = 4096;       %Storlek på tidsfönster 
Ntot=32768;     %antal samples 
Ttot=8; 
K=15; 
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importfile1('RRF21--1') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahvr1 ahv_tersr1 viktat_rumsmedel_smalbandr1 rumsmedel_smalbandr1 

rumsmedel_tersbandr1 viktat_rumsmedel_tersbandr1] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 
[riktningX riktningY riktningZ] = RiktningPlott(N, Ntot, Ttot, K, x1, y1, 

z1); 

  

  
importfile1('RRF21--2') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahvr2 ahv_tersr2 viktat_rumsmedel_smalbandr2 rumsmedel_smalbandr2 

rumsmedel_tersbandr2 viktat_rumsmedel_tersbandr2] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('RRF21--3') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahvr3 ahv_tersr3 viktat_rumsmedel_smalbandr3 rumsmedel_smalbandr3 

rumsmedel_tersbandr3 viktat_rumsmedel_tersbandr3] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('RRF21--4') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahvr4 ahv_tersr4 viktat_rumsmedel_smalbandr4 rumsmedel_smalbandr4 

rumsmedel_tersbandr4 viktat_rumsmedel_tersbandr4] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 

  
importfile1('RRF21--5') 
y1= Channel_1_Data; 
x1= Channel_2_Data; 
z1= Channel_3_Data; 
[ahvr5 ahv_tersr5 viktat_rumsmedel_smalbandr5 rumsmedel_smalbandr5 

rumsmedel_tersbandr5 viktat_rumsmedel_tersbandr5] = 

SlipSmalTersPSDvers6(N,Ntot,Ttot, K, x1, y1, z1); 
%% Inläsning och bearbetning av smalbandiga frekvensvärden från Labshop 
importfile1('GTG-vagd1') 
y1s= unnamed(:,1); 
x1s= unnamed(:,2); 
z1s= unnamed(:,3); 
[ahvs1  viktat_rumsmedel_smalbands1 rumsmedel_smalbands1] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('GTG-vagd2') 
y1s= unnamed(:,1); 
x1s= unnamed(:,2); 
z1s= unnamed(:,3); 
[ahvs2 viktat_rumsmedel_smalbands2 rumsmedel_smalbands2] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('GTG-vagd3') 
y1s= unnamed(:,1); 
x1s= unnamed(:,2); 
z1s= unnamed(:,3); 
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[ahvs3 viktat_rumsmedel_smalbands3 rumsmedel_smalbands3] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('GTG-vagd4') 
y1s= unnamed(:,1); 
x1s= unnamed(:,2); 
z1s= unnamed(:,3); 
[ahvs4 viktat_rumsmedel_smalbands4 rumsmedel_smalbands4] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('GTG-vagd5') 
y1s= unnamed(:,1); 
x1s= unnamed(:,2); 
z1s= unnamed(:,3); 
[ahvs5 viktat_rumsmedel_smalbands5 rumsmedel_smalbands5] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 

  
importfile1('RRF-vagd1') 
y1s= unnamed1(:,1); 
x1s= unnamed1(:,2); 
z1s= unnamed1(:,3); 
[ahvsr1  viktat_rumsmedel_smalbandsr1 rumsmedel_smalbandsr1] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('RRF-vagd2') 
y1s= unnamed1(:,1); 
x1s= unnamed1(:,2); 
z1s= unnamed1(:,3); 
[ahvsr2 viktat_rumsmedel_smalbandsr2 rumsmedel_smalbandsr2] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('RRF-vagd3') 
y1s= unnamed1(:,1); 
x1s= unnamed1(:,2); 
z1s= unnamed1(:,3); 
[ahvsr3 viktat_rumsmedel_smalbandsr3 rumsmedel_smalbandsr3] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('RRF-vagd4') 
y1s= unnamed1(:,1); 
x1s= unnamed1(:,2); 
z1s= unnamed1(:,3); 
[ahvsr4 viktat_rumsmedel_smalbandsr4 rumsmedel_smalbandsr4] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 
importfile1('RRF-vagd5') 
y1s= unnamed1(:,1); 
x1s= unnamed1(:,2); 
z1s= unnamed1(:,3); 
[ahvsr5 viktat_rumsmedel_smalbandsr5 rumsmedel_smalbandsr5] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(x1s, y1s, z1s); 

  
%% Inläsning och bearbetning av tersbandiga frekvensvärden från Labshop för 
% Slipmaskin 

  
importfile1('GTG_ters1') 
y1= GTG_ters(:,1); 
x1= GTG_ters(:,2); 
z1= GTG_ters(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandt1  rumsmedel_tersbandt1 ahv_terst1] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG_ters2') 
y1= GTG_ters2(:,1); 
x1= GTG_ters2(:,2); 
z1= GTG_ters2(:,3); 
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[viktat_rumsmedel_tersbandt2  rumsmedel_tersbandt2 ahv_terst2] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG_ters3') 
y1= GTG_ters3(:,1); 
x1= GTG_ters3(:,2); 
z1= GTG_ters3(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandt3  rumsmedel_tersbandt3 ahv_terst3] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG_ters4') 
y1= GTG_ters4(:,1); 
x1= GTG_ters4(:,2); 
z1= GTG_ters4(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandt4  rumsmedel_tersbandt4 ahv_terst4] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  
importfile1('GTG_ters5') 
y1= GTG_ters5(:,1); 
x1= GTG_ters5(:,2); 
z1= GTG_ters5(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandt5  rumsmedel_tersbandt5 ahv_terst5] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  

  
importfile1('RRF_ters1') 
y1= RRF_ters1(:,1); 
x1= RRF_ters1(:,2); 
z1= RRF_ters1(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandtr1  rumsmedel_tersbandtr1 ahv_terstr1] = 

terssum_LabShop1(x1, y1, z1); 

  
%% Inläsning och bearbetning av tersbandiga frekvensvärden från Labshop för 
% mejselhammare 

  
importfile1('RRF_ters2') 
y2= RRF_ters2(:,1); 
x2= RRF_ters2(:,2); 
z2= RRF_ters2(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandtr2  rumsmedel_tersbandtr2 ahv_terstr2] = 

terssum_LabShop1(x2, y2, z2); 

  
importfile1('RRF_ters3') 
y3= RRF_ters3(:,1); 
x3= RRF_ters3(:,2); 
z3= RRF_ters3(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandtr3  rumsmedel_tersbandtr3 ahv_terstr3] = 

terssum_LabShop1(x3, y3, z3); 

  
importfile1('RRF_ters4') 
y4= RRF_ters4(:,1); 
x4= RRF_ters4(:,2); 
z4= RRF_ters4(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandtr4  rumsmedel_tersbandtr4 ahv_terstr4] = 

terssum_LabShop1(x4, y4, z4); 

  
importfile1('RRF_ters5') 
y5= RRF_ters5(:,1); 
x5= RRF_ters5(:,2); 
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z5= RRF_ters5(:,3); 
[viktat_rumsmedel_tersbandtr5  rumsmedel_tersbandtr5 ahv_terstr5] = 

terssum_LabShop1(x5, y5, z5); 

  

  
%% Medelvärdesbildningar över de fem mätningarna 

  
ahv = (ahv1 + ahv2 + ahv3 + ahv4 + ahv5)/5; 
ahvs = (ahvs1 + ahvs2 + ahvs3 + ahvs4 + ahvs5)/5; 
ahv_ters = (ahv_ters1 + ahv_ters2 + ahv_ters3 + ahv_ters4 + ahv_ters5)/5; 
ahv_terst = (ahv_terst1 + ahv_terst2 + ahv_terst3 + ahv_terst4 + 

ahv_terst5)/5; 

  
ahvr = (ahvr1 + ahvr2 + ahvr3 + ahvr4 + ahvr5)/5; 
ahvsr = (ahvsr1 + ahvsr2 + ahvsr3 + ahvsr4 + ahvsr5)/5; 
ahv_tersr = (ahv_tersr1 + ahv_tersr2 + ahv_tersr3 + ahv_tersr4 + 

ahv_tersr5)/5; 
ahv_terstr = (ahv_terstr1 + ahv_terstr2 + ahv_terstr3 + ahv_terstr4 + 

ahv_terstr5)/5; 

  
%Rumsmedlevärden från tidssignalerna 
rumsmedel_smalband = (rumsmedel_smalband1 +  rumsmedel_smalband2 +  

rumsmedel_smalband3 +  rumsmedel_smalband4 +  rumsmedel_smalband5)/5; 
rumsmedel_smalbandr = (rumsmedel_smalbandr1 +  rumsmedel_smalbandr2 +  

rumsmedel_smalbandr3 +  rumsmedel_smalbandr4 +  rumsmedel_smalbandr5)/5; 
rumsmedel_tersband = (rumsmedel_tersband1 + rumsmedel_tersband2 + 

rumsmedel_tersband3 + rumsmedel_tersband4 + rumsmedel_tersband5)/5; 
rumsmedel_tersbandr = (rumsmedel_tersbandr1 + rumsmedel_tersbandr2 + 

rumsmedel_tersbandr3 + rumsmedel_tersbandr4 + rumsmedel_tersbandr5)/5; 
viktat_rumsmedel_smalband = (viktat_rumsmedel_smalband1 +  

viktat_rumsmedel_smalband2 +  viktat_rumsmedel_smalband3 +  

viktat_rumsmedel_smalband4 +  viktat_rumsmedel_smalband5)/5; 
viktat_rumsmedel_smalbandr = (viktat_rumsmedel_smalbandr1 +  

viktat_rumsmedel_smalbandr2 +  viktat_rumsmedel_smalbandr3 +  

viktat_rumsmedel_smalbandr4 +  viktat_rumsmedel_smalbandr5)/5; 
viktat_rumsmedel_tersband = (viktat_rumsmedel_tersband1 + 

viktat_rumsmedel_tersband2 + viktat_rumsmedel_tersband3 + 

viktat_rumsmedel_tersband4 + viktat_rumsmedel_tersband5)/5; 
viktat_rumsmedel_tersbandr = (viktat_rumsmedel_tersbandr1 + 

viktat_rumsmedel_tersbandr2 + viktat_rumsmedel_tersbandr3 + 

viktat_rumsmedel_tersbandr4 + viktat_rumsmedel_tersbandr5)/5; 

  
%umsmedlevärden från smalbandiga Labshop signaler 
rumsmedel_smalbands = (rumsmedel_smalbands1 +  rumsmedel_smalbands2 +  

rumsmedel_smalbands3 +  rumsmedel_smalbands4 +  rumsmedel_smalbands5)/5; 
rumsmedel_smalbandsr = (rumsmedel_smalbandsr1 +  rumsmedel_smalbandsr2 +  

rumsmedel_smalbandsr3 +  rumsmedel_smalbandsr4 +  rumsmedel_smalbandsr5)/5; 
viktat_rumsmedel_smalbands = (viktat_rumsmedel_smalbands1 +  

viktat_rumsmedel_smalbands2 +  viktat_rumsmedel_smalbands3 +  

viktat_rumsmedel_smalbands4 +  viktat_rumsmedel_smalbands5)/5; 
viktat_rumsmedel_smalbandsr = (viktat_rumsmedel_smalbandsr1 +  

viktat_rumsmedel_smalbandsr2 +  viktat_rumsmedel_smalbandsr3 +  

viktat_rumsmedel_smalbandsr4 +  viktat_rumsmedel_smalbandsr5)/5; 

  
%Rumsmeledvärden från tersbandiga LabShop signaler 
rumsmedel_tersbandt = (rumsmedel_tersbandt1 + rumsmedel_tersbandt2 + 

rumsmedel_tersbandt3 + rumsmedel_tersbandt4 + rumsmedel_tersbandt5)/5; 
rumsmedel_tersbandtr = (rumsmedel_tersbandtr1 + rumsmedel_tersbandtr2 + 

rumsmedel_tersbandtr3 + rumsmedel_tersbandtr4 + rumsmedel_tersbandtr5)/5; 
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viktat_rumsmedel_tersbandt = (viktat_rumsmedel_tersbandt1 + 

viktat_rumsmedel_tersbandt2 + viktat_rumsmedel_tersbandt3 + 

viktat_rumsmedel_tersbandt4 + viktat_rumsmedel_tersbandt5)/5; 
viktat_rumsmedel_tersbandtr = (viktat_rumsmedel_tersbandtr1 + 

viktat_rumsmedel_tersbandtr2 + viktat_rumsmedel_tersbandtr3 + 

viktat_rumsmedel_tersbandtr4 + viktat_rumsmedel_tersbandtr5)/5; 

  

  
%% Plottning av smalband 

  
% Riktningar vs. rummsmedelvärde 
frekvens = 6:1409; 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, riktningX(6:1409),frekvens, riktningY(6:1409),frekvens, 

riktningZ(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
%linjär våran vs. labshop 

  
figure 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandr(6:1409),frekvens, 

rumsmedel_smalbandsr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalbandr(6:1409),frekvens, 

viktat_rumsmedel_smalbandsr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
plot(frekvens, rumsmedel_smalband(6:1409),frekvens, 

rumsmedel_smalbands(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalband(6:1409),frekvens, 

viktat_rumsmedel_smalbands(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbands(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalband(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
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figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalbands(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalband(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandsr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalbandsr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  

  

  

  
%% Smalband Viktat vs. oviktat 
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalband(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalband(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
plot(frekvens, rumsmedel_smalband(6:1409),frekvens, 

viktat_rumsmedel_smalband(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
subplot(1,2,2) 
plot(frekvens, viktat_rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
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figure 
plot(frekvens, rumsmedel_smalbandr(6:1409),frekvens, 

viktat_rumsmedel_smalbandr(6:1409)) 
ylabel('Acceleration [m/s^2]') 
xlabel('Frekvens [Hz]') 

 

Importfile1 

 

function importfile1(fileToRead1) 
%IMPORTFILE1(FILETOREAD1) 
%  Imports data from the specified file 
%  FILETOREAD1:  file to read 

  
%  Auto-generated by MATLAB on 19-Apr-2011 11:55:28 

  
% Import the file 
newData1 = load('-mat', fileToRead1); 

  
% Create new variables in the base workspace from those fields. 
vars = fieldnames(newData1); 
for i = 1:length(vars) 
    assignin('base', vars{i}, newData1.(vars{i})); 
end 

 

SlipsmalTersPSDvers6 

 

function [ahv, ahv_ters, viktat_rumsmedel_smalband, rumsmedel_smalband, 

rumsmedel_tersband, viktat_rumsmedel_tersband ] = SlipSmalTersPSDvers6(N, 

Ntot, Ttot, K, x1, y1, z1) 

  
%N = 4096;       %Storlek på tidsfönster 
%Ntot=65536;     %antal samples 
% Ttot=16;        %längden på inspelning [s] 
fs=Ntot/Ttot;   %samplingsfrekvens 
deltaf=fs/N;    %frekvensupplösning 
frekvens = 1:deltaf:(N/2); 
%K = 31; 
fmitt = [6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 

400 500 630 800 1000 1250]; 

  
H = [];         %ISO-filter 
absH = [];      %reellt ISO-filter 

  
[H absH] = skapafilter(N);  %Skapar filter med skapafilter 
absH = absH.^2;         %eftersom jobbar med PSD  

  

  

  
%% 
%Multiplicerar med tisfönster, FFT:ar, medelvärdesbildar över tidssnuttar, 
%medelvärdesbildar över de olika mätningarna 

  

  
[X1 Y1 Z1] = psd2(N, Ntot, K, x1, y1, z1); 
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%% 
%Viktar smalbanden 
Xw1 = absH.*X1; 
Yw1 = absH.*Y1; 
Zw1 = absH.*Z1; 

  

  
% ahv är ahv värdet för smalband  
viktat_rumsmedel_smalband = []; 
[ahv viktat_rumsmedel_smalband] = smalsum3(Xw1, Yw1, Zw1); 

  
rumsmedel_smalband = [sqrt(X1 + Y1 + Z1)]; %rumsmedelvärdesbildar och 

lägger i vektor 

  

  

  
%% Tersbands behandling av signalen -- ahv_ters och ahv_tesp är det 

  
[viktat_rumsmedel_tersband rumsmedel_tersband ahv_ters ] = terssum5PSD(X1, 

Y1, Z1); 

 

Skapafilter 

 
function [H,absH] = skapafilter(N) 

  
%ISO-bandpass- och vägningsfilter 
f1=6.310;   %konstanter enligt ISO 
f2=1258.9; 
Q1=0.71; 
f3=15.915; 
f4=f3; 
Q2=0.64; 
K=1; 

  
%N=4096; %väljer storlek på tidsfönstret 
HB=[]; 
HW=[]; 
H=[]; 
for f=1:N    %slinga som skapar filter 

  

     
s=i*2*pi*f; 

  
Hb=(s^2.*4*pi^2*f2^2)/((s^2+(2*pi*f1*s)/Q1+4*pi^2*f1^2)*(s^2+(2*pi*f2*s)/Q1

+4*pi^2*f2^2)); %bandpass-filter 

  
HB=[HB Hb]; 

  
Hw=((s+2*pi*f3)*2*pi*K*f4^2)/((s^2+(2*pi*f4*s)/Q2+4*pi^2*f4^2)*f3); %vikt-

filter 
HW=[HW Hw]; 

  
H=[H Hb*Hw]; 

  
end 



37 

 

absH = abs(H);  

 

PSD2 

 

function [X1, Y1, Z1] = psd2(N, Ntot, K, x1, y1, z1) 

  
X1 = [];Y1 = [];Z1 = []; 

  

  
a1=[];b1=[];c1=[]; 
korr = (1000/4096*sqrt(2)*sqrt(8/3))^2; % V->m/s^2 ger  korr = 1000, dela 

med nfft ger korr = .../4096, dubble sided -> single sided ger sqrt(2) 

??????, 
% {amplitud korrektion Ca= 1/2; Cb=3/2} power correction för fft ger 

sqrt(1/(Ca^2*Cb)) = sqrt(8/3) p.g.a. hanning eftersom deltaf = 1 Hz.  

  

  
for k=1:K 
    s=0:(N/2):Ntot;    %Valet av steg N/2 ger 50% overlap 
    w=hann(N);   
    a1=[a1 (w.*x1((s(k)+1):s(k+2)))]; % multiplicerar varje tidssnutt med 

tidsfönstret och lägger i stor matris 
    b1=[b1 (w.*y1((s(k)+1):s(k+2)))]; 
    c1=[c1 (w.*z1((s(k)+1):s(k+2)))]; 

     
end 

  
A1=fft(a1); %fouriertransformerar varje matris 
B1=fft(b1); 
C1=fft(c1); 

  

  
for n=1:N 

     
    Aa1 = (korr* sum(abs(A1(n,:).^2)/K));    %medelvärdet av varje rad. 

Varje rad representerar en frekvens 
    Bb1 = (korr* sum(abs(B1(n,:).^2)/K));    %Tar abs för  att negativa 

värden annars tar ut positiva  
    Cc1 = (korr* sum(abs(C1(n,:).^2)/K));     

         
    X1 = [X1 Aa1];                      %Vektor innehållande smalbandens 

frekvens värden  
    Y1 = [Y1 Bb1]; 
    Z1 = [Z1 Cc1]; 

     

     
end 

 

Smalsum3 

 

function [ahv viktat_rumsmedelsmal] = smalsum3(Xw1, Yw1, Zw1) 
Xwsum = (sum(Xw1(6:1409))); 
Ywsum = (sum(Yw1(6:1409))); 
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Zwsum = (sum(Zw1(6:1409))); 

  
ahv = sqrt(Xwsum + Ywsum + Xwsum); 

  
viktat_rumsmedelsmal = sqrt(Xw1 + Yw1 + Xw1); 

 

Terssum5PSD 

 

function [viktat_rumsmedel_tersband, rumsmedel_tersband, TersSum1] = 

terssum5PSD(X1, Y1, Z1) 
lopet = 6; %startar summeringen på frekvensen 6 Hz 
TersVectorX1 = [];TersVectorY1 = [];TersVectorZ1 = []; 
TersVectorXOvikt1 = [];TersVectorYOvikt1 = [];TersVectorZOvikt1 = []; 

  
fover = [7.08 8.91 11.2 14.1 17.8 22.4 28.2 35.5 44.7 56.2 70.8 89.1 112 

141 178 224 282 355 447 562 708 891 1120 1410]; 
vikt = [ 0.727 0.873 0.951 0.958 0.896 0.782 0.647 0.519 0.411 0.324 0.256 

0.202 0.160 0.127 0.101 0.0799 0.0634 0.0503 0.0398 0.0314 0.0245 0.0186 

0.0135 0.00894]; 
vikt = vikt.^2; 

  
for k = 1:24         % stegar oss igenom tersbanden  
     Aa1 = 0; 
     Bb1 = 0; 
     Cc1 = 0; 

      
     while lopet < fover(k)       %sålänge frekvensen i al är mindre än den 

övre frekvenssen för tersbandet 
            Aa1 = Aa1 + X1(lopet); 
            Bb1 = Bb1 + Y1(lopet); 
            Cc1 = Cc1 + Z1(lopet); 

             

             
            lopet = lopet+1;     

             
     end 
     TersVectorX1 = [TersVectorX1 (vikt(k)*Aa1)]; % vektorn som innehåller 

den summerade värdena för ett tersband 
     TersVectorY1 = [TersVectorY1 (vikt(k)*Bb1)]; 
     TersVectorZ1 = [TersVectorZ1 (vikt(k)*Cc1)]; 

     

      
     TersVectorXOvikt1 = [TersVectorXOvikt1 (Aa1)]; % vektorn som 

innehåller den summerade värdena för ett tersband 
     TersVectorYOvikt1 = [TersVectorYOvikt1 (Bb1)]; 
     TersVectorZOvikt1 = [TersVectorZOvikt1 (Cc1)]; 

      
end 
     rumsmedel_tersband = [sqrt(TersVectorXOvikt1 + TersVectorYOvikt1 + 

TersVectorZOvikt1)]; 
     viktat_rumsmedel_tersband = [sqrt(TersVectorX1 + TersVectorY1 + 

TersVectorZ1)];  

  
TersSum1 = sqrt(sum(TersVectorX1) + sum(TersVectorY1) + sum(TersVectorZ1)); 
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Bearb_smal_LabShop 

 

function [ahv, viktat_rumsmedel_smalband, rumsmedel_smalband] = 

Bearb_Smal_Labshop_vers1(X1, Y1, Z1) 
N = 4096;       %Storlek på tidsfönster 
H = [];         %ISO-filter 
absH = [];      %reellt ISO-filter 
[H absH] = skapafilter(N);  %Skapar filter med skapafilter 
absH = absH.^2;         %eftersom jobbar med PSD  

  

  

  
%% 
%Viktar smalbanden 
Xw1 = (absH(1:1606)).*((X1').^2); 
Yw1 = (absH(1:1606)).*((Y1').^2); 
Zw1 = (absH(1:1606)).*((Z1').^2); 

  

  
% ahv är ahv värdet för smalband  
viktat_rumsmedel_smalband = []; 
[ahv viktat_rumsmedel_smalband] = smalsum3(Xw1, Yw1, Zw1); 

  
rumsmedel_smalband = [sqrt(X1.^2 + Y1.^2 + Z1.^2)]; %rumsmedelvärdesbildar 

och lägger i vektor 

 

 

Terssum_LabShop1 
function [viktat_rumsmedel_tersband  rumsmedel_tersband TersSum1] = 

terssum_LabShop1(X1, Y1, Z1) 

  
vikt = [ 0.727 0.873 0.951 0.958 0.896 0.782 0.647 0.519 0.411 0.324 0.256 

0.202 0.160 0.127 0.101 0.0799 0.0634 0.0503 0.0398 0.0314 0.0245 0.0186 

0.0135 0.00894]; 
vikt = vikt.^2; 

  
     TersVectorX1 = vikt.*(X1'.^2); % vektorn som innehåller den summerade 

värdena för ett tersband 
     TersVectorY1 = vikt.*(Y1'.^2); 
     TersVectorZ1 = vikt.*(Z1'.^2); 

     

      
     TersVectorXOvikt1 = (X1.^2); % vektorn som innehåller den summerade 

värdena för ett tersband 
     TersVectorYOvikt1 = (Y1.^2); 
     TersVectorZOvikt1 = (Z1.^2); 

      
     rumsmedel_tersband = [sqrt(TersVectorXOvikt1 + TersVectorYOvikt1 + 

TersVectorZOvikt1)]; 
     viktat_rumsmedel_tersband = [sqrt(TersVectorX1 + TersVectorY1 + 

TersVectorZ1)];  

  
TersSum1 = sqrt(sum(TersVectorX1) + sum(TersVectorY1) + sum(TersVectorZ1)); 
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Loggbok 
 

Datum Aktivitet  

27-01-11 Handledarmöte 1, 

Ulf 

Frågor: 

- Ska vi kontakta vår industrihandledare direkt? 

- Vilket språk ska rapporten vara på? 

- Hur ska vi redovisa hur informationssökningen gått till, sökprofiler, 

i den anvisade bilagan? 

- Finns det någon grundbok som vi ska börja med som inläsning för 

informationssökningen? 

 

Vid diskussionen med Ulf fick vi tips om boken ”Wave motion in 

elastic solids” av Karl F. Graff, som tar upp vågutbredning i elastiska 

material vilket är vad vår informationssöknings- uppgift handlar om. 

Vi diskuterar också hur vi ska (och framför allt att vi ska) knyta ihop 

informationssökningen med mätningen och att vi då måste förstå hur 

vi kan modellera verktyget med ett massa- hand system. 

 

Vi kommer också fram till att vi måste fråga Atlas om hur de 

prioriterar mät- uppgifterna, vilken som är viktigast för dem, då det 

nog blir svårt att hinna med alla tre.    

27-01-11 Planeringsmöte 1 Vi diskuterar hur vi ska lägga upp starten av projektet bl.a. hur vårt 

gantt- schema skall se ut. 

 

Till nästa möte (31/1) skall följande göras: 

- Läsning i Graff, välj delar själv 

- Mikaela: Maila Daniela på Atlas 

- Claes:     Maila Hans Bodén 

                 Maila Leping 

 

Nästa möte ska vi: 

- Ta fram nyckelord 

- Göra en första infosökning 

- Skapa struktur för dokumentation av sökprofiler 

- Fixa standard 

31-01-11 Infosökning 1 Vi började med att gå till Leping och få en kopia av den standarden 

som vi behövde. 

 

Därefter startade vi vår sökning i någonting som kallades 

”Enginering Village”. Om detta är en egen databas vet vi inte men 

den visade träffar från både inspec och XXXXXX. Vår första 

sökning på ”Shockwave propagation” gav oss 17 000 träffar men när 

vi lade till ”uniaxal shockwave propagation” {AND} ”viscoelastic” 

fick vi bara ett tiotal. Något verkade relevant men det mesta inte. Vi 

bestämde oss för att avvakta med vidare sökning tills vi hade har haft 

vårt möte med Atlas och kunnat reda ut frågeställningen lite mer. 

 

Saker vi funderade över: 



41 

 

Datum Aktivitet  

- Vad innebär inhomogent material i vårt fall, är det orenheter eller är 

det anhopningar av massa i massan? 

- Ska vi utgå ifrån att materialet är linjärt? 

- Vid läsningen av Graff utgick vi båda ifrån longitudinalvågor. Har 

vi longitudinell vågutbredning? Finns det fler typer av vågutbredning 

i vårt fall? Är vågutbredningen uniaxal? Ska vi utgå ifrån 

vågutbredning i stång/stav eller i 3D? 

- Ska vi utgå ifrån oändlig, halvoändlig, ändlig vågutbredning? 

 

Till nästa möte: 

- Läsa ISO- 5349 

04-02-11 Planeringsmöte 2 Under detta planeringsmöte färdigställde vi vårt Gantt- schema för 

första perioden av vårt projekt och gjorde ett Gantt- schema med en 

grövre struktur för andra delen. 

 

Vi delade in vårt projekt i fyra delar (representerande olika typer av 

uppgifter eller problem) som kommer att löpa mer eller mindre 

parallellt under hela projektet. Delarna kallade vi för: 

 

- infosök - Vilket helt enkelt är alla uppgifter/delproblem som har 

med infosökningen att göra, t.ex. ta fram information, skriva ihop 

informationen till en text, göra infosök power points, planer och 

träna på den muntliga redovisningen. 

 

- formalia – Innehåller all typ av planeringsarbete men även att skapa 

en form för redovisningen av projektplanering. 

 

- mätdel – Uppgifter gällande förberedelse, utförande och 

dokumentation av mätningarna. Här har vi ännu inte gjort någon 

detaljplanering. 

 

- rapport – Arbetet med att skapa en form för och med att skriva 

rapporten. Denna del av projektet väver till stor del samman de andra 

tre delarna då alla dessa kommer att finnas representerade i 

rapporten. 

 

Till nästa möte: 

 

-Mikaela: Skriva ihop loggbok för vad vi har gjort hittills 

                 kolla upp resväg till Atlas 

- Claes: Maila Ulf 

- skriva ihop 10 frågor (var) att ställa när vi är på Atlas Copco 

 

Vi pratade dessutom igenom funderingar och tankar som väckts 

under vår läsning av ISO-5343. Bl.a. vilken typ av verktyg det är 

som vi ska mäta på. 

          

07-02-11 Planeringsmöte 3 Under detta möte stämde vi av vilka frågor vi skulle ställa på mötet 
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Datum Aktivitet  

hos Atlas. 

 

Bl.a. 

- Vilket språk vill de ha rapporten på? 

- Hur är info-sökningsuppgiften kopplad till mätdelen. 

 

 

08-02-11 Handledarmöte 1, 

Johan 

 

Mötet skedde på Atlas och desarmerade de flesta av våra frågor 

direkt genom att byta uppgift för informationssökningen. Eg. den 

enda frågan som fortfarande var relevant var vilket språk rapporten 

skulle vara på. Då de inte tyckte att det spelade någon roll så väljer 

vi att skriva rapporten på svenska. 

 

Vi fick också se labbet och de verktyg vi ev. kommer att mäta på. 

10-02-11 Infosökning 2 Eftersom uppgiften är helt annorlunda kan detta ses som den första 

riktiga infosökningen. Vi bestämde oss för att fokusera på olika data- 

baser vid olika sök tillfällen och denna gången valde vi att söka i 

Scopus. För första sökningen använde vi sökordet ”hand- arm” och 

fick 1400 träffar. Då vi lade till {AND} ”vibration” samt 

exkluderade de träffar som hade Pharmacology eller Environment 

som ämne så hade vi 600 träffar. Ibland dem fann vi en som verkade 

intressant. 

 

Vidare hittade vi två intressanta artiklar (bland de 6 kvarvarande 

resultaten) då vi lagt till {AND} ”filter”. 

 

Till nästa möte: 

Vi delade upp de tre artiklarna mellan oss och skall till nästa gång 

läsa dem och sammanfatta relevant information för varandra samt 

leta efter fler ev. sökord/nyckelord. 

14-02-11 Infosökning 3 Denna gång fokuserade vi på att söka i inspec och compendex. Ofta 

tyckte vi att de träffar vi fick i dessa två liknade varandra mycket. Vi 

använde liknande sökord som vid föregående tillfälle, men försökte 

lägga till: ”timesignal”, ”weigthing filter”, frequencyweighting” 

m.m. 

 

Funderar lite över om det finns andra namn på viktningsfilter som vi 

kanske ev. Borde använda när vi söker... 

 

Till nästa möte: 

Läsa de nya artiklar vi funnit vid denna sökning. 

21-02-11 Infosökning 4 Använde idag web of science för att leta efter fler intressanta artiklar 

bland de som refererat till de artiklar vi läst. 

 

Till nästa möte: 

Läsa de nya artiklar vi funnit vid denna sökning. 
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Datum Aktivitet  

21-02-11 Rapportskrivning 

1 

Vi började skissa på ett upplägg för rapporten. För att ha något att 

utgå ifrån skapade vi ett dokument för rapporten och lade in rubriker. 

Detta är dock bara väldigt mycket av en mall eller idé. Vi kommer ätt 

behöva jobba mycket mer på denna biten. 

25-02-11 Infosökning 5 

 

Vi gick igenom den information vi hittat hittills och identifierade 

följande frågor som vi behöver titta mer på: 

 

- Vad är definitionen och mät/uträknings metoden för VPAD? 

- Finns det forskning på skillnaden i skador från shock vs. Non-

impulsive vibration? 

- Vad kommer vi att få ut för info från PSD? 

 

 

25-02-11 Sammanställning 

av infosök 1 

Vi skapade en tankekarta över vår information hittills. Enkelt 

beskrivet har den vårt ämne i mitten och fem stycken huvudteman 

utanför. Dessa huvudteman är: 

 

- VPAD 

- Shock vs. Non-impulsive 

- Koppling: position-läge 

- Vilken typ av skador 

- Frekvensberoende 

 

Dessa fem skulle kunna utgöra en rubrikmässig stomme i vår text om 

infosökningen. 

 

Vi delar upp så att Claes får ansvar för VPAD och Mikaela får ansvar 

för Shock vs. Non-impulsive. 

 

 

Till nästa möte: 

Claes: maila johan 

 

Mikaela : skriva loggbok 

 

Båda: läsa på mer om våra respektive områden. 

25-02-11 Handledarmöte 2, 

Ulf 

Vi pratade om vår nya definition av infosökningsuppgiften samt hur 

mycket vi skulle skriva. Vi diskuterade också hur djupt vi skulle gå 

in i artiklarna. 

 

Frågor från Ulf: 

-Vilken familj tillhör er wavelet? (Finns den i matlab?) 

 

Tips: 

-Griffin, standardverk om vibrationers påverkan på människor. 

(Mikaela ska låna på biblioteket). 

01-03-11 Sammanställning Vi träffades och pratade om hur vi skulle lägga upp skrivandet av 
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Datum Aktivitet  

av Info-sök info-sök texten. Bestämde oss för att dela upp skrivandet så att man 

skriver om de artiklar man läst. 

 

Till nästa möte: 

Börja skriva 

04-03-11 Sammanställning 

av Info-sök 

Vi visade varandra vad vi skrivit och diskuterade strukturen/ 

dispositionen av våra respektive info-sök texter 

08-03-11 Sammanställning 

av Info-sök 

Vi visade varandra vad vi skrivit och bestämmer att Claes skall 

skriva om VPAD och kopplingen mellan operatör- verktyg och 

Mikaela skall skriva om wavelets och en introduktion till ämnet. 

17-03-11 Sammanställning 

av Info-sök 

Vi upptäcker att vi använt väldigt olika språk, bl.a. olika tempus. 

Claes byter tempus, Mikaela behöver läsa på om korskorrelattionen 

m.m. 

Vi gav varandra respons på varandras texter, inför nästa bearbetning. 

18-03-11 PP info-sök, 

projektplanering 

Vi utgår ifrån nuvarande ämnesfördelning och har frågeställningarna 

som utgångspunkt för info-sök presentationen. 

 

För projektplanerings presentationen så har vi delat upp punkterna 

som skall vara med så att vi tar reda på en del var till nästa gång. Vi 

behöver också fundera över förväntade svårigheter vid mätningen 

samt lägga in vårt Gannt schema. 

 

21-03-11 PP info-sök, 

projektplanering 

Vi träffades och skrev slides till projektplanerings redovisningen. 

Kom också fram till att vi hade en massa frågor till Johan ang. 

mätningarna på Atlas. Mailade dem till Johan. 

 

Vi bestämde oss för att lägga skrivandet av info-sök texten på hyllan, 

men att den skulle göras färdigt till 1:a april. 

 

Till nästa tillfälle: 

Skriva slides till vår egen del av infosök Power Point, PP 

22-03-11 PP info-sök, 

projektplanering 

Spikade disposition för info-sök presentationen. Satte ihop 

projektplanerings PP och testade den. 

 

Till nästa tillfälle: 

Skriva färdigt slides till vår egen del av infosök PP 

24-03-11 PP info-sök, 

projektplanering 

Gick igenom presentationerna och kollade så att allt var klart. 

25-03-11 Provredovisning 

av infosök 

Genomförde provredovisning, fick feedback 

30-03-11 Planerings och 

strukturerings 

möte 

Vi träffades och gick igenom den feedback vi fått på vår 

provredovisning. Pratade också om dispositionen på infosöktexten. 

Samt bestämde att vi skulle maila Johan och fråga om vi kunde få en 

(random) fil med testresultat som är på samma form som de resultat 

vi kommer att få så att vi kan börja jobba med 
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Datum Aktivitet  

efterbehandlingsprogramen. 

 

Till nästa tillfälle: 

Redigera våra egna slides 

Skriv färdigt ett första utkast till infosök-texten.   

04-04-11 PP-infosök Vi satt tillsammans och redigerade slidesen från provredovisningen. 

Tanken är att vi tar till oss av responsen från redovisningen medan vi 

har det färskt i minnet, så att vi skall kunna gå tillbaka och 

återanvända slides till slutredovisningen. 

 

Till nästa tillfälle: 

Läs varandras infosök text och ge feedback. 

Läs ISO-standarden (främst del 2) och fokusera på det som är viktigt 

inför våra mätningar 

05-04-11 Planering inför 

den 

experimentella 

delen 

Gick igenom inför mätningarna. Diskuterade standarden och vad ur 

standarden som är relevant för oss.   

 

Funderade över hur vi skall döpa våra filer, vilket tempus som den 

experimentella delen av rapporten skall vara skriven på, vilken 

operationstyp vi har, vilken varaktighets typ man skall ha. 

 

Till nästa tillfälle: 

Kolla upp beskrivning av mätobjektet: 

-Claes: Slipmasknin 

-Mikaela: Mejselhammare 

 

- Claes: skriva protokoll utkast 

 

07-04-11 Infosök text och 

planering inför 

den 

experimentella 

delen 

Vi gav varandra feedback på infosök text. Insåg bland annat att vi 

skrivit i olika tempus. Tittade en del på språket även om detta inte 

var en finputs. Många bra kommentarer om formuleringar. Vi 

beslutade också att helt ta bort avsnittet om kopplingen mellan typ av 

vibrationer och typ av skador samt förklaringar av varför detta. 

 

Gick igenom inför den experimentella delen som skall utföras på 

atlas på måndag. 

11-04-11 Mätningar på 

Atlas 

Utförde mätningar på Atlas. Sparade resultatet på USB- sticka. 

12-04-11 Rapportskrivning Vi började skriva på rapporten av den experimentella delen. Idén är 

att dela upp den del som hittills i vår planering hetat metod, 

utförande i: 

Beskrivning av mätobjekt 

Beskrivning av mätutrustning 

Hur genomfördes mätningarna? 

Hur genomfördes efteranalysen? 
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Datum Aktivitet  

Vi skrev nästan hela texten om mätutrustning. 

18-04-11 Skriva 

analysprogram 

Vi satt 13-17 och kodade analysprogram. 

19-04-11 Skriva 

analysprogram 

Vi satt 10-17 och kodade analysprogram. Våra resonanstoppar 

hamnar på fel frekvenser, varför? 

20-04-11 Skriva 

analysprogram 

Vi satt 10-17 och kodade analysprogram. Bestämde oss vid 11 för att 

försöka fråga någon om varför våra resonanstoppar hamnar på fel 

frekvenser. Fann Hans på plats på MWL. När vi pratade med honom 

tyckte vi att det lät som om vi gjorde rätt. Väl tillbaka framför datorn 

insåg vi att felet bestod i att vi skrivit in fel inspelningstid, alltså 8 

sekunder istället för 16. Så enkelt kan det vara! 

27-04-11 Planering av 

rapporten 

Planerade och strukturerade upp hur rapporten ska se ut. Vilka delar 

skall ingå, vem har huvudansvaret för dessa? 

 

Till imorgon: 

Claes skriver om verktygen 

Mikaela uppdaterar loggbok 

28-04-11 Handledarmöte 3, 

Ulf 

Försökte fråga Ulf vad som var fel med vårt program men lyckades 

inte ens köra det så att han kunde se. Fick tipset att maila Johan. 

28-04-11 Skriva 

analysprogram 

Diskuterade programmet, testade andra lösningar, skrev mail med 

frågor till Johan 

29-04-11 Skriva 

analysprogram & 

Planering 

Har gått igenom den skrivna text som finns. 

 

Ang. analys, fixade så att programmet gör fler medelvärdes 

bildningar. Fixade så att vi får 1 Hz frekvensupplösning för 

smalbanden. 

 

Behöver lägga till funktionen ahv i programmet 

02-05-11 Skriva 

analysprogram & 

sammanställa 

första utkast av 

rapporten 

Fortsatte jobba med analysprogrammet utifrån de svar vi fått av 

Johan 

03-05-11 Skriva 

analysprogram 

8-12 jobba med analysprogrammet 

 

Till nästa gång: 

M: skriv om infosökningsprofil 

C: skriv om kalibreringsutrustning 

04-05-11 Skriva 

analysprogram 

Skrev på analysprogrammet 

05-05-11 Skriva 

analysprogram 

Jobbade med kexet hela dagen 

06-05-11 Skriva Jobbade med kexet hela dagen 
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Datum Aktivitet  

analysprogram  

Tror att problemet ligger i ombildningen från smalband till tersband 

 

Vi har ett olinjärt fel i omvandlingen mellan smalband och tersband 

07-05-11 Skriva 

analysprogram 

Jobbade halvdag med analysprogrammet, känns fortfarande inte helt 

rätt. Men det ser ganska bra ut. Har en konstig, vi förstår inte riktigt 

varför den ser ut som den gör, korrektionsfaktor. Kanske kan Hans 

och/eller Ulf förklara varför vi får den, frågar på måndag... 

09-05-11 Provredovisning Gick ganska bra, fick bra feedback som vi skall ta till oss och 

använda för att förbättra vår presentation. 

11-05-11 Jobba med 

redovisningen & 

Skriva 

analysprogram 

Vad är fs i pwelch? 

nfft = längden på frekvensvektorn 

 

==> dela med nfft? 

 

Jobbat med de plottar vi behöver 

13-05-11 Jobba med 

Presentationen & 

Skriva 

analysprogram 

Mailade Johan och frågade om vi fick använda Atlas loggan i 

presentationen. 

 

Korrigerade de fel och förbättrade enl. feedback våra slides. 

 

 Fick tips och hjälp av både Hans och Ulf, bl.a. i form av att 

implementera pwelch själva... Ökade förståelsen mycket. 

 

Tror att programmet är rätt nu! 

16-05-11 Redovisning på 

Atlas Copco 

 

 

 
 

 

 

 


