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Abstract 
 
Development of a digital control system for a seismic 
vibrator source   
 

Oscar Gotthold & Victor Larsson 
 

 
 
 
The report  describes how a control system has been developed to 
dampen known resonance frequency and optimize excitation at other 
frequencies of a seismic vibrator source. This vibrator source is 
used to excite energy at the surface of reflection seismic surveys. 
The resonance frequency dominates the excited signal, which results 
in limitations of the systems performance. The vibrator source is 
excited with a power amplifier that receives a control signal from a 
chirp signal generator. During the project, a chirp generator, as 
well as a control system, was programmed in Labview, and tested both 
through simulations and in the laboratory. Initially, it was 
investigated whether it was possible to regulate the system, partly for 
resonance attenuation and also for optimization of excitation at other 
frequencies, using a PID controller. However, this proved to be overly 
advanced and time consuming to perform in a ten-week project. 
Therefore, the system was regulated by envelope compensation, which 
both dampened resonance and optimized excitation at other 
frequencies.
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Sammanfattning 

Rapporten beskriver hur ett reglersystem har utvecklats för att dämpa känd resonansfrekvens samt 

optimera excitation vid övriga frekvenser hos en seismisk vibratorkälla. Denna vibratorkälla används 

för att excitera energi vid markytan vid ytnära reflektionsseismiska undersökningar. 

Resonansfrekvensen dominerar den exciterade signalen vilket resulterar i begränsningar av systemets 

prestanda. Vibratorkällan exciteras med en effektförstärkare som får en styrsignal från en 

svepsignalsgenerator. Under projektet har en svepgenerator, samt ett reglersystem, programmerats i 

Labview, och testats både genom simuleringar och i laboratorium. Till en början utreddes huruvida det 

var möjligt att reglera systemet, dels för dämpning av resonans och även för optimering av excitation 

vid övriga frekvenser, med hjälp av en PID-regulator. Detta visade sig dock vara alltför avancerat och 

tidskrävande att utföra under ett projekt på tio veckor. Systemet reglerades därför istället med 

amplitudkompensering vilket både dämpade resonans samt optimerade excitation vid övriga 

frekvenser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Geofysikprogrammet vid institutionen för Geovetenskaper på Uppsala universitet har designat och 

tagit fram en seismisk datainsamlingsutrustning, en så kallad Landstreamer, för ytnära 

reflektionsseismiska undersökningar. Tekniken bygger på att energi exciteras med olika typer av 

seismiska källor vid markytan. Källresponsen är ett vågfält som består av direkta, reflekterade och 

refrakterade vågor. Dessa vågor mäts med vibrationsgivare, av typen MEMS-accelerometrar, som är 

ekvidistant placerade längs en mätlinje. Givarna är 3-komponentsgivare som mäter vågfältets 

horisontella X- och Y-komponenter, samt den vertikala Z-komponenten. 

 

För att förbättra signalbrusförhållandet repeteras källsignalen ett antal gånger för att senare summeras 

ihop. Resultatet från mätningarna efter behandling ger en bild av de olika lagerföljderna under 

markytan, där penetreringsdjupet är beroende på storleken av den exciterade energin från källan. 

 

Källorna kan kategoriseras i två grupper, impulskälla eller tidsbestämda kontinuerliga vibratorkällor. 

Den registrerade signalen från en impulskälla behöver inte vidarebearbetas innan behandling. 

Däremot måste en registrerad signal från en vibratorkälla korskorreleras mot en referenssignal, som i 

det här fallet utgörs av svepsignalen som exciterar vibratorkällan. Efter korskorrelering ger resultatet 

en motsvarighet till signalerna från en impulskälla. 

 

En elektrodynamisk vibratorkälla med vibro-akustiska omvandlare som huvudsakligen alstrar 

vertikala kompressionsvågor, så kallade P-vågor, har designats och tagits fram inom 

geofysikprogrammet. Vibratorkällan exciteras med en effektförstärkare som får en styrsignal från en 

svepsignalgenerator. Frekvenssvepen kan varieras med startfrekvenser från 20 Hz, och 

stoppfrekvenser upp till 500 Hz. Början och slutet på svepsignalen har ett växande respektive 

avklingande förlopp som är i storleksordningen några hundra millisekunder. Svepet är logaritmiskt 

med sveptiden 10 sekunder. 

 

Tester av vibratorprototypen har visat att den exciterade signalen domineras av en resonans med en 

frekvens på cirka 62 Hz med övertoner. Resonansen härrör internt från de vibro-akustiska 

omvandlarna. Denna resonans begränsar systemets prestanda då nivån på svepsignalen måste 

anpassas till resonansfrekvensen för att undvika överstyrning av omvandlarna. Detta medför en 

begränsning att erhålla en optimal excitation för övriga frekvenser i svepsignalen.  
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Då denna vibratorkälla endast är en prototyp som är under utvecklingsstadiet finns ingen tidigare 

forskning inom ämnet. Geofysikprogrammet har hämtat inspiration under konstruktion av 

vibratorkällan från ett forskningsteam i Kanada, som även de arbetar med ett likande projekt. 

1.2 Frågeställning 

Hur kan resonansen dämpas utan att begränsa systemets prestanda? 

 

Figur 1.1. Responsen från vibratorkällan, som visar dess resonans. Enhet V på x-axeln. Enhet samples på y-axeln. 

1.3 Syfte 

Syftet är att dämpa resonansen utan att begränsa excitationen vid övriga frekvenser i svepsignalen. Då 

penetreringsdjupet är beroende på storleken av den exciterade energin från källan vill optimal 

excitation erhållas för samtliga frekvenser i svepsignalen. 

1.4 Metod 

Målsättningen är att ta fram ett digitalt återkopplat reglersystem för vibratorkällan, där reglersystemet 

skall ge en bättre linjäritet samt en optimerad excitation inom det aktuella frekvensintervallet.  

 

Implementation och test av reglersystemet utförs med programvaran LabVIEW samt 

hårdvarumodulerna MyDAQ och MyRIO från National Instruments. Responsen från vibratorkällan 

mäts med en accelerometer monterad på källan. 

 

För att verifiera systemet samt optimera reglersystemet skall först en systemidentifiering utföras.  

 

Testuppställningen kommer till en början att testas i laboratoriet för en första utvärdering, med olika 

förval av frekvenssvep och amplitudnivåer. Det kan då bli aktuellt med eventuella justeringar och 

andra nödvändiga åtgärder för att optimera resultatet innan ett avslutande test i fält.  
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1.5 Målgrupp 

Målgruppen som den här rapporten främst riktar sig mot är personer som har ett intresse för 

elektroteknik och seismologi, eller vill lära sig mer om programmeringsplattformen Labview, då en 

stor del av denna rapport ägnas åt förklaring av kod programmerad under projektet. Om läsaren har en 

bakgrund inom teknikvetenskap underlättar det för förståelsen, men texten är väl förklarad för den 

utan några förkunskaper.  
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2. Vibratorkälla 

2.1 Systemet 

2.1.1 IBEAM 

Vibratorkällan är uppbyggd med elektrodynamiska vibro-akustiska omvandlare, dessa omvandlare 

genererar vertikala kompressionsvågor, så kallade P-vågor. Omvandlarna är av modellen IBEAM 

VT200. 

 

Figur 2.1. Specifikationer för IBEAM VT300. [1] 

 

I figuren 2.1 ovan ses specifikationerna för IBEAM VT300, under projektets gång har modellen 

VT200 använts, tyvärr finns inget datablad för den här modellen. Den enda skillnaden mellan 

modellerna är att VT200 är aningen kortare än VT300. Dess frekvenssvar kan ses i figur 2.2. Detta 

har använts vid verifiering av systemets karakteristik. Datablad för modellen finns i Appendix.  

 

 

Figur 2.2. Frekvenssvaret för omvandlaren. [1] 
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2.1.2 Förstärkarkrets 

En förstärkarkrets uppbyggd av två komponenter har använts under detta projekt. Detta för att 

förstärka signalen till vibratorkällan och få ut maximal effekt. Förstärkarkretsen består av ett 

nätaggregat samt en effektförstärkare. Nätaggregatet är av modellen Coldamp CPS80 som specifikt 

används för att agera strömförsörjare till högeffekts ljudförstärkare. Komponenten har två olika 

intervall för utsignal, antingen mellan ±38𝑉 − ±53𝑉 eller ±48𝑉 −  ±61𝑉. Den klarar även av att 

leverera kontinuerlig effekt på över 800 W. Vilket gör den väl anpassad till detta projekt. Kretsen 

matas med ±12𝑉. I figur 2.3 ses dess drifttillstånd. 

 

Figur 2.3. Drifttillstånd för Coldamp CPS80. [2] 

 

Den andra delen av förstärkarkretsen är ljudförstärkaren, som är av modellen Coldamp S750. 

Den producerar upp till 750 W RMS vid full effekt, med en maximal strömstyrka på upp till 27 A. 

Förstärkaren används ofta till högeffekts ljudsystem, till exempel högtalare och Hi-fi system. Den har 

ett högt signal-brusförhållande, dvs att skillnaden mellan signaleffekten och bruseffekten är hög, 

vilket ger en klar signal. Förstärkaren matas symmetriskt med spänningar mellan ±48 till ±90 𝑉. En 

förstärkning på upp till 34 dB inom frekvensbandet 6 till 33 kHz gör att ljudförstärkaren är väldigt 

flexibel och kan utnyttjas i många olika användningsområden. I figur 2.4 kan dess drifttillstånd ses. 

Datablad för modellerna finns  i Appendix. 

  

Figur 2.4. Drifttillstånd för Coldamp S750. [3] 



6 
 

2.1.3 Accelerometer  

En accelerometer används för att mäta acceleration i alla dess former, allt från rörelse, stötar eller 

vibrationer. En accelerometer kan göra mätningar för horisontella samt vertikala komponenter. 

Genom att ändra bandbredden för accelerometern kan den ställas in för att fokusera på de frekvenser 

som är relevanta för användaren. Accelerometern som har använts under detta projekt är av modellen 

ADXL335. Den har en bandbredd från 0,5 Hz till 1600 Hz i X och Y-led samt 0,5 Hz till 550 Hz för 

komponenter i Z-led. Sensorn kan mäta accelerationer från -3 till 3 g, med en känslighet av 300 mV/g. 

I figur 2.5 kan ett blockschema av accelerometerns uppbyggnad ses. Datablad för modellen finns i 

Appendix.  

 

Figur 2.5. Blockschema av accelerometerns uppbyggnad. [12] 

 

2.2 Hårdvara 

2.2.1 myDAQ 

MyDAQ är en så kallad “data acquisition device”, datainsamlingtmodul, som gör det möjligt att 

analysera och mäta signaler på ett enkelt och smidigt sätt. I hårdvarumodulen finns det två stycken 

analoga ingångar samt två stycken analoga utgångar, dessa portar klarar av en samplingshastighet på  

200 000 samples per sekund, med 16-bitars upplösning. De två analog ingångarna är multiplexade, 

vilket tillåter simultan överföring för flera kanaler som är oberoende av varandra. Vilket gör att endast 

en analog-till-digital omvandlare används för att sampla båda kanalerna. De analoga utgångarna har 

varsin digital-till-analog omvandlare. Den har även åtta stycken digitala in- och utgångar, samt 

förmågan att spänningssätta enklare kretsar med 5, 15 och -15 V. MyDAQ är tillverkad av National 

Instruments och används tillsammans med programmeringsplattformen Labview. [5] 
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2.2.2 myRIO 

MyRIO, som är kort för “reconfigurable input/output” innehåller en realtids processor samt en FPGA 

(Field Programmable Gate Array). En realtids processor tillåter användaren att strömma data i realtid, 

alltså behöver inte data sparas i en buffert, utan kan skickas eller tas emot i hög hastighet sample för 

sample. En FPGA bygger på en integrerad krets som är lätt att omprogrammera, vilket gör det till ett 

smidigt redskap då en dator ej är tillgänglig vid simulering. Det enda som krävs vid justeringar av 

programmet är att en dator ansluts till myRIO via USB eller WiFi och kompilerar det nya programmet 

på modulens FPGA. MyRIO har sex stycken analoga in- och utgångar, som stödjer en 

samplingshastighet på upp till 500 000 samples per sekund, med 12-bitars upplösning. Precis som 

med myDAQ använder modulen sig av en multiplexer för att samla ihop de analoga ingångarna till en 

enda analog-till-digital omvandlare som samplar alla kanaler. Varje analog utgång har varsin digital-

till-analog omvandlare, vilket gör att kanalerna kan uppdatera simultant. [6] 

2.3 Mjukvara 

2.3.1 Labview 

Labview är en grafisk programmeringsplattform som är utvecklad av National Instruments. 

Programmet är speciellt framtaget för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med mät- och kontrollsystem i 

en labbmiljö. På ett smidigt vis går det skicka, behandla och ta emot signaler. Istället för att skriva kod 

i textform använder sig programmet av färdiga block med olika funktioner. Programmet består av en 

frontpanel som är ansiktet utåt för koden, där användaren kan se resultat samt kontrollera koden. Den 

andra delen är blockdiagrammet där olika block sammanfogas till att utföra de uppgifter som 

användaren vill att koden skall klara av.  

 

Figur 2.6. Frontpanel och blockdiagram i Labview. [14] 
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I figur 2.6 visas ett exempel på hur ett program kan se ut i Labview, där koden utför enklare 

räkneövningar i blockdiagrammet samtidigt som parametrar kontrolleras från frontpanelen där även 

resultatet visas. 

2.3.3 Matlab 

Matlab är ett programspråk som är utvecklat och framtaget av företaget Mathworks. Matlab står för 

Matrix Laboratory, vilket hänvisar till att alla beräkningar som utförs i programmet är baserade på 

matriser. Typiska beräkningar som programmet specialiserar sig i är, analys, statistik, visualisering 

och algoritmutveckling, men även signalbehandling, systemmodellering och analys av system. Under 

detta projekt används Matlab för att utföra en systemidentifiering med hjälp av Matlabs insticksmodul 

”System identification toolbox”. [7] 

2.4 Signaler 

2.4.1 Sinussvepsignal 

En sinussvepsignal är en svepsignal vars frekvens ökar kontinuerligt, antingen linjärt eller 

logaritmiskt, från angiven startfrekvens till angiven stoppfrekvens under en angiven tid. Nedan i figur 

2.7 ses en svepsignal som ökar logaritmiskt från 20Hz till 500Hz, samt dess frekvensgång. 

Figur 2.7. Svepsignal och dess frekvensgång. 

 

I detta projekt används en svepsignal, vars olika parametrar ställs av operatören, för att excitera 

vibratorkällan. 
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2.4.2 Resonans 

Egenfrekvenser är en tendens hos oscillerande system att vid vissa frekvenser, systemets 

egenfrekvenser, öka i svängningsamplitud. Vid dessa frekvenser kan små periodiska drivkrafter 

orsaka stora amplitudsvängningar. Detta eftersom att systemet lagrar vibrationsenergi och lätt kan 

lagra och överföra energi mellan två eller flera olika lagringssätt. De frekvenser där amplituden är 

som högst kallas för systemets resonansfrekvens. Det är detta fenomen som är problemet i detta 

projekt, då den exciterade signalen domineras av resonansen runt 62 Hz. [10] 
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3 Teori 

3.1 Reglerteknik 

Reglerteknik är ett brett ämne som innefattar mängder av tekniker och metoder för att automatiskt 

kontrollera och reglera ett dynamiskt system utan behov av kontinuerligt ingripande. Detta görs med 

insignaler, exempelvis från en temperatursensor eller accelerometer, som förändras över tid. Det 

främsta syftet med ett reglersystem är att stabilisera, och ibland skynda på, processen. Enkelt förklarat 

jämförs ett uppmätt återkopplat värde(ärvärde) för en process med ett önskat inställt värde(börvärde), 

för att sedan bearbeta den resulterande felsignalen och på så sätt ändra processens insignal så att 

systemet beter sig som önskat. Detta kan förklaras med en loop, vilken kan ses i figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Blockschema över ett slutet digitalt reglersystem. 

 

 Ett system med återkoppling kallas för ett slutet system. Det finns även en annan kategori som kallas 

öppna system, där utsignalen inte är återkopplad och därför inte kan påverka insignalen. I detta 

projekt har ett återkopplat system utvecklats. [8] 

 

3.1.1 Analog PID-regulator 

Det vanligaste sättet att reglera ett slutet system är att använda en PID-regulator. En PID-regulator 

behandlar den resulterande felsignalen med en proportionell(P), integrerande(I) och deriverande(D) 

verkan. I figur 3.2 ses en PID-regulators blockschema. 

 

Figur 3.2. PID-regulators blockschema. [8] 
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Där P skall öka snabbheten, I förbättra stabiliteten och D förhindra alltför snabba förändringar. Dess 

utsignal ges av ekvation 3.1. Där e är felet, ärvärde subtraherat från börvärde. 

𝑢(𝑡) = 𝐾 ∙ [𝑒(𝑡) + 𝑇𝐼 ∙ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝐷 ∙
𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)]  Ek (3.1) 

 I figur 3.3 kan respektive dels utsignal ses vid ett hypotetiskt felförlopp.  

 

Figur 3.3. Utsignal från P-, I- och D-del. [8] 

 

Som synes i figur 3.2 summeras sedan dessa signaler ihop för att utgöra ny reglerad utsignal till 

styrdon och process. Beroende på vad som skall regleras ställs dessa parametrar in för att påverka 

regleringen olika mycket. Det är även vanligt förekommande att endast P-, PI- eller PD-reglering 

används. [8] 

3.1.2 Digital PID-regulator 

Under detta projekt implementerades regulatorn med hjälp av Labview vilket innebär att regulatorn är 

datorbaserad. PID-regulatorn är därmed en digital regulator och dess utsignal ges istället av ekvation 

3.2. 

𝑢(𝑘) = 𝑘[𝑒(𝑘) +
ℎ

𝑇𝐼
∑ 𝑒(𝑖)ℎ

𝑖=1 + 𝑇𝐷
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

ℎ
]   Ek. (3.2) 

Processer som regleras är av samma typ som i det analoga fallet. Skillnaden är dock att styrsignalen 

blir en styckvis konstant insignal, men med mycket kort samplingstid motsvarar en digital PID-

regulator i stort sett en analog regulator. Fördelar med digital reglering, som var avgörande till att just 

detta blev valet i projektet, är att det ofta ger bättre reglering till komplicerade olinjära processer och 

att regleralgoritmerna lätt kan ändras och testas. [8] 

 

Till en början i detta projekt var tanken att en PID-regulator skulle programmeras för att reglera 

vibratorkällan. Där då ett digital datorbaserat reglersystem implementeras för att styra den analoga 

processen. Detta sätt att angripa problemet på fick dock förkastas, vilket kommer att förklaras och 

beskrivas närmare under resultat och diskussion. 
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3.1.3 Hilbert transform 

Då börvärde som i detta projekt består av en sinussvepsignal som ständigt skiftar mellan positiv och 

negativ angiven amplitud kan även den momentana amplituden användas för att kompensera 

utsignalen och på så sätt reglera systemet. För att åstadkomma detta används Hilbert transform. 

Svepsignalen samtliga datapunkter kan uttryckas på rektangulär form enligt ekvation 3.3. 

𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑖𝑦(𝑡)  Ek. (3.3) 

Den momentana amplituden utgörs av karakteristiken för signalens positiva frekvenskomponenter. 

För att ta fram den momentana amplituden hos svepsignalen beräknas absolutbeloppet av z(t) enligt 

ekvation 3.4. 

|𝑧(𝑡)| = √𝑥(𝑡)2 + 𝑖𝑦(𝑡)2  Ek. (3.4) 

Då x(t) utgörs av svepet och är känd måste iy(t) tas fram för att kunna uttrycka svepet enligt ekvation 

3.3. Detta utförs med havande av Hilberttransform vilket innebär att svepet faltas med 1/𝝅x. Detta 

resulterar i att storleken hos komponenterna i spektrumet förblir oförändrade medans fasen förskjuts 

med ±𝝅/2. Svepsignalen transformeras därmed till en analytisk signal, vilket innebär att den är en 

komplex funktion utan negativa frekvenskomponenter, i detta fall iy(t). Förenkling av detta kan ses i 

ekvation 3.5.  

𝐻(𝑥(𝑡)) = 𝑥(𝑡) ∗
1

𝜋𝑥
= 𝑖𝑦(𝑡)  Ek. (3.5) 

Beräknas sedan absolutbeloppet enligt ekvation 3.4 fås svepets momentana amplitud. På detta sätt kan 

man sedan undersöka skillnader hos svepsignal(börvärde) med responssignal(ärvärde). [4, 9] 

 

Hilberttransformen användes under detta projekt för att möjliggöra reglering med 

amplitudkompensering, vilket kommer förklaras mer ingående i Implementation samt Resultat och 

Diskussion.  
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4. Implementering 

4.1 Överblick av systemet 

I figur 4.1 kan systemet samtliga delar ses i ett blockdiagram, vilket även kan ses i figur 4.3 i 

verkligheten. 

 

Figur 4.1. Blockdiagram av det sammansatta systemet.  

 

 

Figur 4.2. Vibratorkälla med accelerometer. 

 

Under tidigare projekt har en elektrodynamisk vibratorkälla designats av Geofysikprogrammet. 

Vibratorkällan genererar vertikala kompressionsvågor, så kallade P-vågor. Vibratorkällan består av 

sex stycken elektrodynamiska vibro-akustiska omvandlare, dessa omvandlare är seriekopplade inuti 

en metallåda som kan ses i figur 4.2. 
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Figur 4.3. Det sammansatta systemet. 

 

I figur 4.3 visas det sammansatta systemet, där en plåtlåda är monterad ovanpå vibratorkällan. Lådan 

innehåller en förstärkarkrets som har som uppgift att förstärka svepsignalen som skickas från myRIO, 

samt ett bilbatteri för att spänningssätta förstärkarkretsen. Mellan de två lådorna har 

vibrationsdämpare monterats, detta för att säkerhetsställa att de olika komponenterna för 

förstärkarkretsen håller mot vibration. Accelerometern har placerats i en plastlåda som är fäst på 

ovansidan av metallådan med omvandlare som kan ses i figur 4.2. I figur 4.4 kan förstärkarkretsen 

ses. 

 

Figur 4.4. Förstärkarkrets. Nätaggregat till höger och förstärkare till vänster.  

 

Nätaggregatet matas med ±12𝑉 från bilbatteriet som i sin tur levererar ±58𝑉för att driva 

förstärkaren. I figur 4.5 ses den maximala effekten för olika matningsspänningar. 
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Figur 4.5. Maximal effekt för olika matningsspänningar. [3]  

 

 

Figur 4.6. Kopplingsschema för Coldamp Sonora S750. [3] 

 

I figur 4.6 visas kopplingarna mellan vibratorkällan, myRIO och nätaggregatet. 

De röda och blå portarna är plus och minus matning levererat från nätaggregatet, signalen från myRIO 

tas in på den mörkgröna ingången och den förstärkta signalen tas ut från den gula samt svarta 

utgången på högra sidan av kortet.  
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Som nämnts placerades accelerometern ovanpå vibratorkällan, detta för att få så goda mätresultat som 

möjligt. Sensorn placerades i en plastlåda och sattes fast med fästmassa för att källan och 

accelerometern ska kunna betraktas som en solid kropp. Bandbredden för accelerometern justerades 

för att inte några frekvenser av intresse skulle utebli från mätningarna. Bandbredden justerades enligt 

följande formel:  

𝐹−3𝑑𝐵 = 1/(2𝜋 ∗ 32𝑘𝛺 ∗ 𝐶𝑧)  Eq.6. 

 där Cz motsvarar storleken för kondensator på utgången, enligt figur 3.7.  

 

Figur 4.7. Kretsschema för ADXL335. [12] 

 

Då endast vibrationer i Z-led var intressanta för projektet så byttes endast värdet för kondensator med 

beteckning C3 i figur 4.7. Val av storlek för kondensator föll på 4,7 nF, detta resulterar i en bandbredd 

som uppgår till 1058 Hz. Anledningen till den höga bandbredden var för att utöka valmöjligheterna 

vid val av stoppfrekvenser för svepet.  
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4.2 Hårdvara 

4.2.1 myDAQ 

Hårdvarumodulen myDAQ och dess in- och utgångar kan ses i figur 4.8. 

 

Figur 4.8. MyDAQ och dess in- och utgångar. [11] 

 

Analog Output 0 → Användes för att skicka svepsignalen till förstärkarkretsen. 

Analog GND → Jordad. 

Analog Input 0+ → Användes för att ta emot accelerometersignalen. 

Analog Input 0- → Användes för att ta emot accelerometerns referenssignal samt jord. 



18 
 

4.2.2 myRIO 

Hårdvarumodulen myRIO och dess in- och utgångar kan ses i figur 4.9. 

 

Figur 4.9. MyRIO och dess in- och utgångar. [13] 

 

Analog Output 0 → Användes för att skicka svepsignalen till förstärkarkretsen. 

Analog Input 0+ → Användes för att ta emot accelerometersignalen. 

Analog input 0- → Ihopkopplad med Analog GND. 

Analog GND → Kopplad till accelerometerns referenssignal samt jord. 

Digital Output 5V och Digital Input 6 → Kopplad genom resistor till Digital Output 6 som ses i 

kopplingsschema nedan. Det ligger i och med denna koppling en spänning på 5 V på Digital Input 6, 

tills dess att reläet slås på, då spänningen går direkt till jord(GND). 

 

Figur 4.10. Kopplingsschema för startknapp inkopplad på myRIO. 

 

Digital GND →Den jord som används i kopplingen ovan. 

Digital Output 1 → Används för att skicka ut en triggerpuls vid början av varje kompenserat svep. 
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4.3 Labview 

4.3.1 Svepgenerator 

 

Figur 4.11. Överblick av koden för svepgenerator. 

 

I figur 4.11 visas en bild på den kod som genererar svepet som används för att driva vibratorkällan. 

Operatören kan ställa svepets olika parametrar från programmets frontpanel. De olika parametrarna 

som användaren ställer in är sveptid, hur ofta programmet skall ta samples, start- och stoppfrekvens, 

amplitud och längden på taper. 

 

Figur 4.12. Signal med taper vs signal utan taper. 

 

I figur 4.12 ovanför kan en jämförelse ses av hur en signal med taper skiljer sig från en signal utan 

taper. Det som tapering gör är att kurvan växer i början av svepet samt avtar vid svepets slut. Detta 

gör att det blir en mjukare signal då svepet ej går från ingen amplitud till maximal amplitud direkt, 

och tvärtom för svepets slutfas. 

 

Koden i figur 4.11 är ett subVI i det slutgiltiga programmet. Vid kodens start matas de önskade 

parametrarna in av operatören, de värden som använts under projektets gång är en sveptid på tio 

sekunder och en samplingshastighet av 5000 Hz, det vill säga 5000 samples per sekund. Dessa två 

parametrar multipliceras för att fastställa hur många samples svepet skall innehålla, i det här fallet är 

det 50 000 samples. I nästa steg används ett block som bestämmer inom vilket frekvensband svepet 

skall röra sig. Värden för start- och stoppfrekvens matas in tillsammans med det totala antalet 

samples, vilket gör att svepets frekvens växer logaritmiskt från början till slut. Att svepets frekvens 
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växer logaritmiskt betyder att fler samples kommer att tas vid högre frekvenser, detta för att undvika 

missade datapunkter. I figur 4.13 kan denna logaritmiska ökning ses.

  

Figur 4.13. Frekvensband från 20 till 500 Hz. 

 

For-loopen som ligger i mitten av koden har som uppgift att bibehålla rätt fasvridning, in i denna for-

loop kommer en array som är 50 000 samples lång, dock så hanterar loopen endast ett värde per 

iteration, vilket betyder att loopen körs lika många gånger som det finns datapunkter i arrayen, i detta 

fall är det 50 000 iterationer. Detta för att säkerhetsställa rätt fasvridning mellan varje datapunkt. 

Datapunkterna samlas sedan ihop i en ny array som är lika lång som den som skickas in i for-loopen 

och skickas vidare till ett block som bygger ihop en sinusvåg av arrayen, sinusvågen kommer att ha 

amplituden ett och det frekvensband som angetts på frontpanelen. I figur 4.12 visas det vad som sker i 

blocket efter konstruktionen av sinusvågen, den ljusblå grafen är signalen innan blocket och den röda 

grafen är den som kommer ut ur blocket. Användaren får bestämma tapervärden från 0 till 100%, det 

vill säga hur många procent av signalen som skall vara växande respektive avtagande. 

 

Anges 10% som tapervärde kommer 10% av det totala antalet samples vara växande och avtagande, i 

det aktuella fallet kommer det vara 2500 samples i början och detsamma vid signalens slut. I 

slutskedet av koden ställs amplituden till det värde operatören ställt in på frontpanelen. 

 

Figur 4.14. Svepsignal. 

 

I ovanstående figur 4.14 visas en svepsignal med en sveptid på tio sekunder med 5000 Hz 

samplingshastighet. Startfrekvensen är ställd till 20 Hz och slutfrekvensen är ställd till 500Hz. Vald 

amplitud är 0,5 V med en taper på 10%. Detta resulterar i en svepsignal med totalt 50 000 samples.  
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4.3.2 Systemidentifiering 

En systemidentifiering utfördes för att verifiera systemets karakteristik samt för att ta fram parametrar 

att använda tillsammans med PID-regulatorn. Identifieringen är utförd i Matlab. 

 

På grund av att responssignalen kunde skilja sig mellan de olika iterationerna skapades ett program i 

Labview. Detta program tog fram ett “stackat” resultat av responssignalen från vibratorkällan. Det vill 

säga ett medelvärde för signalen sett över flera iterationer. Detta gjordes för att förbättra signal-

brusförhållandet och få en så ren signal som möjligt. Den stackade signalen togs fram över 16 

iterationer av svepet.  

 

Figur 4.15. Program som utför stackning av responssignalen.  

 

 

Figur 4.16. Case structure för olika villkor.  

 

I figur 4.15 ses en överblick av hur stackningen gick till, antalet iterationer av programmet bestäms på 

frontpanelen. Den första iterationen går ut på att svepet skickas till vibratorkällan för att få en första 

responssignal. Detta kan jämföras i figur 4.16, när villkoret att iterationsnumret skall vara större än 

noll är sant kommer programmet att gå in i den vänstra delen av figuren, vid falskt villkor kommer 

den högra delen att köras. Det här gör att programmet endast kommer att spara ner responssignalen i 
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ett shift-register och behålla detta till följande iteration. Vid nästa iteration kommer iterationsnumret 

att vara ett, vilket gör att villkoret att iterationsnumret skall vara större än noll är sant. Vilket i sin tur 

leder till att strukturen kommer gå in i det case som är “True” för villkoret. I detta case sker en enkel 

medelvärdesberäkning. Då summan av alla tidigare iterationen adderas till den aktuella iterationen 

och utför en division med iterationsnumret adderat med ett, då Labview är noll-indexerat krävs detta. 

När loopen avslutas kommer medelvärdet sett över alla iterationer att skrivas ut och sparas ner i ett 

excel-ark som en vektor med n antal samples.  

 

Den stackade responssignalen framtagen från programmet ställs sedan mot svepsignalen i Matlabs 

“System Identification Toolbox”. Där jämförs stimulussignalen(svepet) mot den stackade 

responssignalen med angiven samplingshastighet, och en approximerad systemanalys utförs. 

Resultaten av denna analys finns att se i Resultat. 

3.3.3 PID 

I projektets början utfördes försök att programmera en PID-regulator, både för myDAQ och myRIO. 

Som tidigare nämnt förkastades dock denna metod, men för att klargöra varför beskrivs här en enklare 

P-regulator för MyRIOn. Resultat från detta samt förklaring till varför metoden förkastades förklaras 

under Resultat och Diskussion. 

 

Figur 4.17. P-regulator 

 

Vid punkt 1 kommer grundsvepet, alltså börvärdet, in sample för sample. Från punkt 2 kommer 

responsen från vibratorkällan med offset subtraherad, även den sample för sample. Vid punkt 3 har 

vibratorkällans respons subtraherats från börvärdet för att få fram den aktuella felsignalen. Därefter 

vid punkt 4 multipliceras den aktuella felsignalen med inställt P-värde för att dels användas som 

reglerad utsignal till vibratorkällan samt för att plottas i en graf. Loopen itererar varje 200µs, vilket 

innebär att den under 10 sekunder hinner reglera 50 000 samples.  
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4.3.4 Amplitudkompensering 

Koden i figur 4.18 är implementerad som ett subVI i den slutgiltiga koden. Det är här den 

kompenserade svepsignalen genereras utifrån hur utgångssvepet och responsen från vibratorkällan ser 

ut. Nedan följer en förklaring av kodens funktion. Hur och varför de olika värdena och parametrarna 

har valts kommer att förklaras och beskrivas närmare under Resultat och Diskussion. 

Figur 4.18. Kod för amplitudkompensering. 

 

Till att börja med subtraheras medelvärdet från vibratorkällans respons(Response), bestående av en 

array på 50 000 värden, för att bli av med offset. Detta skickas sedan som utsignal för att plottas i en 

graf. Arrayen skickas även till ett block som utför Hilbert transform av signalen, samt ett block som 

omvandlar signalens rektangulära komponenter till dess polära form. Här är r absolutbeloppet av de 

rektangulära komponenterna vilket ger den momentana amplituden för vibratorkällans respons vilket 

är vad som kommer ut vid punkt 1. Detta kan ses i figur 4.19. 

 

Figur 4.19. Vibratorkällans respons och momentana amplitud. 
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Samma metod används även för att ta fram den momentana amplituden för inställd svepsignal. Här 

har det dock implementerats en kontroll som kan justera svepsignalens momentana amplitud. Detta 

för att ge operatören möjlighet att avgöra hur mycket frekvenserna före och efter resonansen skall 

förstärkas. Arrayen som kommer ut vid punkt 2, med en justeringsfaktor på 2 och en amplitud på 0,5, 

kan ses i figur 4.20. 

 

Figur 4.20. Svepsignalens momentana amplitud. 

 

Den momentana amplituden i punkt 1 subtraheras sedan från den momentana amplituden i punkt 2 

vilket ger resultatet i figur 4.21, och det är denna array som kommer ut vid punkt 3. 

 

Figur 4.21. Resultat från subtraktion. 

 

Dessa arrayer är sedan vad som avgör hur kompenseringen av svepet skall utformas. Blocket innan 

punkt 4 söker igenom arrayen, som utgör momentan amplitud för responsen från vibratorkällan i figur 

4.19, och indikerar på vilket index det första värdet som överskrider ett visst inställt tröskelvärde har. 

Tröskelvärdet är ställt som 0,1 multiplicerat med satt amplitud, alltså 10% av amplituden. Detta index 

används dels för att bestämma vart dämpning av svepsignalen skall påbörjas, samt hur många index 

som skall dämpas. Exempelvis i denna simulering skickas värdet 5610 ut. 
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Blocket innan punkt 5 söker igenom samma array efter dess maxvärde och anger detta, samt indikerar 

vilket index maxvärdet ligger på. Detta värde utgör alltså resonansens topp. Detta index används för 

att avgöra både hur mycket av det kompenserade svepet som skall dämpas samt när dämpningen skall 

börja avta. Maxvärdet som indikeras används för att avgöra hur pass mycket det kompenserade svepet 

skall dämpas, detta är satt till 0,2 multiplicerat med maxvärdet, alltså 20% av maxvärdet. I denna 

simulering är maxvärdet 0,527V på index 18 647. 

 

Blocket innan punkt 6 utför samma operation som blocket beskrivet vid punkt 4. Här undersöks dock 

istället arrayen som utgör skillnaden mellan grundsvepet och responsen i figur 4.21. Tröskelvärdet är 

här satt till 0,9, alltså då momentan amplitud nästan stigit till maximalt värde igen.  Här är även ett 

startindex för genomsökningen satt, detta betyder att blocket påbörjar genomsökningen ifrån ett visst 

index, och sätts till det index som maxvärdet hittas på vid punkt 5. Indexet som sedan indikeras avgör 

hur länge dämpningen skall avta. Under denna simulering skickas index 24 758 ut. 

 

Blocken vid punkt 7 och 8 genererar arrayer bestående av rampmönster. Det som bestäms i koden är 

hur långa dessa arrayer är, start- och stoppvärde samt om rampen skall öka linjärt eller logaritmiskt. 

Rampmönstret vid punkt 7 är satt till logaritmiskt och rampmönstret vid punkt 8 är satt till linjärt. Vid 

punkt 7 bestäms längden på ramparrayen av skillanden mellan index i punkt 5 och 4. Dess startvärde 

är satt till 1, medans stoppvärde sätts till 20% av maxvärdet som indikerades vid punkt 5. Vid punkt 8 

bestäms längden av skillnaden mellan index vid punkt 6 och 5. Här sätts startvärde till samma 

stoppvärde som vid punkt 7, och stoppvärde till samma startvärde som vid punkt 7. Detta resulterar i 

att blocket vid punkt 7 rampar nedåt och blocket vid punkt 8 rampar uppåt. 

 

Vid punkt 9 ersätter dessa ramparrayer en delmängd av arrayen som kan ses i figur 4.21. Det som 

behöver ställas in är från och med vilket index dessa arrayer skall placeras, detta då längden på dem 

redan är bestämd. Arrayen som genereras vid punkt 7 placeras med startindex som bestäms vid punkt 

4, och arrayen som genereras vid punkt 8 placeras med startindex som bestäms vid punkt 5. Resultatet 

från denna operation kan ses i figur 4.22. 

 

Figur 4.22. Momentan amplitud när ramparrayerna placerats in. 
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Vid punkt 10 plockas en delmängd ut från en array innehållande grundsvepet utan satt amplitud. 

Delmängden plockas ut från och med index där rampmönstret börjar rampa upp adderat med längden 

av detta rampmönster. Denna delmängd av arrayen placeras sedan även in på detta index efter att 

momentan amplitud i punkt 9 multiplicerats med originalsvepet. Detta resulterar i det kompenserade 

svepet som kan ses figur 4.23.  

 

Figur 4.23. Det kompenserade svepet. 

 

4.3.5 Den slutgiltiga koden 

I figur 4.24 syns den första sekvensen av den slutgiltiga koden. Hela koden är omsluten av en while-

loop vars stoppvillkor är kopplat till en stoppknapp som kontrolleras från programmets frontpanel. 

Detta medför att koden fortsätter att köra tills dess att stoppknappen trycks på. 

 

Figur 4.24. Första sekvensen av den slutgiltiga koden. 
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While-loopen omsluter en flat sequence structure, som består av fem ramar som utförs sekventiellt. 

Denna används för att säkerställa att rätt ram utförs före respektive efter de andra. I en flat sequence 

structure utförs dataflödet från vänster till höger, och när alla datavärden som är anslutna till en ram är 

tillgängliga går programmet vidare till nästa ram. Vid punkt 1 är en digital utgång kopplat till en 

while-loops stoppvillkor genom ett not-block. Denna loop itererar varje 500 ms. När den externa 

startknappen trycks ned avslutas loopen och dataflödet går vidare till nästa ram. Ifrån den första ramen 

tas även värden från “Calibrate” med, om denna knapp är nedtryckt kommer programmet i tredje 

ramen att gå in i kalibreringsläge, annars inte. 

 

Vid punkt 2 är svepgeneratorn implementerad som ett subVI där dess olika parameterinställningar 

hämtas från ett cluster. Dessa parametrar ställs från programmets frontpanel. Ut från svepgeneratorn 

kommer två arrayer, en array innehållande svep med inställd amplitud men även grundsvepet med ett 

i amplitud. Dataflödet går sedan vidare till nästa ram som kan ses i figur 4.25. 

 

Figur 4.25. Den andra sekvensen av den slutgiltliga koden. 

 

Vid punkt 3 hämtas svepsignalens parametrar, ställda från programmets frontpanel, från ett cluster. 

Sweep time multiplicerat med Samplerate går in i en case structure för att bestämma hur många 

gånger de två ”timed loops” i strukturens true scenario skall iterera. Ett divideras med inställd 

Samplerate och multipliceras med 1 000 000, detta för att avgöra hur snabbt de två looparna skall 

iterera. Looparnas timing ställs av en 1MHz klocka vilket gör att looptiden anges i µs. Ställs till 

exempel Sweep time in till tio sekunder och Samplerate till 5 kHz, kommer looptiden att ställas till 

200 µs och antalet iterationer ställs till 50 000. 
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Loopen vid punkt 4 är den loop som hanterar datainsamlingen från accelerometern, alltså responsen 

från vibratorkällan. Loopen vid punkt 5 hanterar utskick av svepet, som ställts från frontpanelen, till 

förstärkarkretsen. Både insamling och utskick utförs sample för sample, där hastighet och antal 

iterationer bestäms enligt ovan.  

 

Responsen från vibratorkällan skickas sedan vidare till subVI, som innehåller koden som utför 

amplitudkompenseringen, vid punkt 6. Till detta subVI skickas även övriga parametrar ställda från 

frontpanelen samt grundsvep och svep med satt amplitud. Ut skickas dels responsen för att visa 

operatören hur responsen som det kompenserade svepet ställs utifrån ser ut, samt det kompenserade 

svepet. Dessa arrayer skickas sedan till två feedback nodes vid punkt 7 och 8, där dessa arrayer sparas. 

Detta för att programmet skall kunna köras utan att kalibreras efter att kalibrering är gjord. 

Kalibrering måste dock alltid utföras utifall att några av svepparametrarna har ändrats sedan senaste 

körning. I figur 4.26 ses false scenariot för den tredje ramen, alltså när kalibreringsknappen ej är 

nedtryckt. 

 

Figur 4.26. Icke kalibreringsläge. 

 

Som synes skickas det kompenserade svepet och den insamlade responsen vidare utan att bearbetas 

när kalibreringsknappen ej är intryckt.  
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Den fjärde och femte ramen kan ses i figur 4.27. 

 

Figur 4.27. De sista sekvenserna i den slutgiltliga koden. 

 

På samma sätt som i föregående ram ställs vid punkt 9 antal iterationer och looptid. Measurements, 

som ställs från frontpanelen, går till N på for-loopen. N bestämmer hur många gånger denna loop 

skall iterera, alltså hur många gånger det kompenserade svepet skall köras. I loopen vid punkt 10 

skickas det kompenserade svepet in sample för sample. I denna loop skickas det även under de 100 

första iterationerna ut en digital triggerpuls. Detta för att indikera exakt när det kompenserade svepet 

börjar skickas ut och ge möjlighet till att trigga externa mätningar. I den andra loopen vid punkt 11 

samlas responsen från vibratorkällan in sample för sample, där den sedan skickas ut i en array som 

offset subtraheras från för att sedan plottas i en graf. I den sista ramen vid punkt 12 återställs myRIOn 

för att inga spänningar skall ligga kvar på dess in- och utgångar. Vid punkt 13 ses stoppknappen som 

är kopplad till stoppvillkoret för while-loopen som omsluter hela koden. Trycks stoppknappen in vid 

början av körningen leder detta till att programmet avslutas efter denna sekvens.  

 

Val av parametrar samt tillvägagångssätt kommer att förklaras under Resultat och Diskussion. 
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4. Resultat 

 5.1 Systemet 

Det totala systemet består som tidigare nämnt av Labview, myRIO, förstärkarkrets, vibratorkälla och 

accelerometer (se figur 3.1). De visade sig under tester finnas begränsningar hos vibratorkällan. 

IBEAM modellen som användes under projektet har en PPTC säkring inbyggd, kort för “polymeric 

positive temperature coefficient”. Vilket är en säkring som skyddar omvandlaren mot för höga 

strömstyrkor. Det här blev ett problem då vibratorkällan slog ifrån när en för hög amplitud på 

svepsignalen levererades till källan. Se figur 5.1.  

 

Figur 5.1. Resultat av för hög amplitud på svepsignalen. 

 

 Detta gjorde det möjligt att endast förstärka frekvenser kring resonansen till en viss gräns. Gränsen 

för den maximala amplituden som kunde levereras till vibratorkällan då säkringarna slog ifrån direkt 

låg på 1,2 V.  Vid tester av olika amplituder visades det att ett toppvärde på 1 V var den maximala 

gränsen för körning helt utan frånslag. Vibratorkällan kunde till exempel köras utan frånslag på 1,1 V 
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under en första körning, men under nästa körning slog säkringen ifrån helt eller under vissa sekvenser 

av körningen. Rekommendationen är därför att aldrig köra med en amplitud högre än 1 V. 

5.2 Hårdvara 

5.2.1 MyDAQ 

Projektet påbörjades med myDAQ som den centrala byggstenen av systemet. Detta på grund av 

tidigare erfarenheter av hårdvaran med goda resultat, samt eftersom att det var denna modul som 

fanns att tillgå under projektets första veckor. Den stora skillnaden mellan myDAQ och myRIO är hur 

modulerna samlar och skickar datan. MyDAQ arbetar med bufferts, vilket betyder att den sparar ner 

datan i stora paket, istället för att behandla datan punkt för punkt. Vilket medför att modulen är bra på 

att hantera hela signaler, t.ex. hantera en hel svepsignal på 50 000 datapunkter. Problem uppstår dock 

när användaren vill bryta ner detta och hantera signalen punkt för punkt. Detta resulterade i att 

modulen klarade sig galant under den tidiga fasen av projektet då fokus låg på att bygga ihop och 

skicka en svepsignal samt samla in data från responssignalen, men modulen visade sedan sina brister 

när fokuset istället låg på att behandla datan sample för sample med hög hastighet vid försök till PID-

reglering.  

5.2.2 MyRIO 

Då det visade sig att en PID-regulator för detta system inte gick att implementera med myDAQ föll 

istället beslutet på att använda modulen myRIO istället. Denna modul klarar av att hantera både 

insamling och utskick av data, sample för sample, i realtid. Till att börja med konstruerades en simpel 

P-regulator, då visade det sig dock att problemet inte endast bestod i hastigheten av datahanteringen. 

Svepsignalen och responsen från vibratorkällan låg inte i fas, och fasskillnaden varierade med 

frekvensen. Detta kommer att förklaras mer ingående senare i Resultat. Problemet resulterade i att en 

PID-regulator inte längre var aktuell för att reglera systemet, vilket beslutades efter konsultation med 

ämnesgranskare. Att programmera en PID-regulator är troligen fortfarande möjligt, men den 

varierande fasskillnaden innebär att det är en alltför avancerad och krävande uppgift att klara av under 

detta projekt. Det beslutades dock att fortsätta arbeta med modulen myRIO eftersom att den 

möjliggjorde trådlös kommunikation och externa triggers, vilket under projektets gång framkom som 

önskan från Geofysikprogrammet för att underlätta vid fältarbete med systemet. 
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5.3 Labview 

5.3.1 Svepgenerator 

Koden som genererade svepsignalen programmerades under projektets början och har använts under 

samtliga delar av projektet utan modifikation. Till en början var tanken att ta in svepet externt från en 

svepgenerator med färdiga svep, men att istället bygga upp svepet i Labview gör att ingen tid eller 

minneshantering behöver läggas på insamling av även svepet. Det underlättar även vid simulationer 

när man arbetar i programmet utan att skicka ut några riktiga signaler med någon av 

hårdvarumodulerna. Önskemål var att svepets parametrar skulle kunna bestämmas av operatören 

vilket möjliggörs av kontroller på programmets frontpanel. Den resulterande svepgeneratorn uppfyller 

därför samtliga krav som ställs. 

5.3.2 Systemidentifiering 

Då idén med att använda en PID-regulator för att reglera systemet visade sig vara ett hopplöst fall, så 

var behovet av att ta fram PID-parametrar med hjälp av systemidentifieringen ej aktuellt. Detta 

medförde att systemidentifiering endast användes till att verifiera systemets karakteristik.  

 

Figur 5.2. Bode plot framtaget med Matlabs “System Identification Toolbox”.  

 

I figur 5.2 ovanför visas resultaten från systemidentifieringen som utfördes i Matlab. Bodediagrammet 

påvisar att resonansen för systemet ligger på ungefär 65 Hz, med en amplitud av cirka 0 dB samt att 

resterande del av kurvan är rejält dämpad. Detta stämmer också med verkliga fallet som redovisas i 

figur 1.1 där respons från vibratorkällan kan ses där svepsignalen haft en amplitud på 0,5 V. 
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5.3.3 PID 

Som tidigare nämnt visade det sig att det inte var aktuellt att programmera en PID-regulator i detta 

projekt. Vid test av en simpel P-regulator visade det sig att det var fasskillnad mellan svepet och 

responsen, denna fasskillnad varierade även med frekvensen. I figur 5.3 kan detta ses. 

 

Figur 5.3. Resultat från försök till P-reglering. 

 

De två övre graferna visar responsen från vibratorkällan samt svepet, och de två undre graferna visar 

den reglerade svepsignalen och fasläge mellan svep och respons. I figur 5.4 kan fasläget ses tydligare. 

 

Figur 5.4. Fasläge mellan respons(röd) och svep(vit). 

 

Fasskillnaden beror troligen på trögheten i vibratorkällan. Som synes i den reglerade svepsignalen 

resulterar fasskillnaden i att svepsignalen och responsen jämförs i fel punkter, detta främst kring 

resonansen. Där kan det tydligt ses att regleringen inte alls blir som önskad. Då svepsignalen istället 

för att minska i amplitud kring resonansen, både sjunker och ökar kraftigt. Som tidigare nämnt var 

detta ett alltför avancerat och krävande problem för att lösa under detta projekt, då det hade tagit 

alltför lång tid samt krävt för mycket arbete, vilket bestämdes under konsultation med 

ämnesgranskare. 
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5.3.4 Amplitudkompensering 

Som tidigare nämnt löstes istället problemet med amplitudkompensering. I figur 5.5 ses resultat från 

en körning där svepet har reglerats med amplitudkompensering. 

 

Figur 5.5. Resultat från amplitudkompensering.  

 

Här har koden för amplitudskompenseringen som beskrivs under Implementering körts. De två 

arrayerna i de vänstra graferna har jämförts för att generera det högra kompenserade svepet och 

responsen. Som synes har utgångssvepet en amplitud på 0,5 V, vilket resulterar i en respons där 

endast frekvenserna kring resonansen når upp i liknande amplitud. Det är därför justeringsfaktorn för 

svepet är implementerad i koden. För att höja amplituden hos responsen hos frekvenserna kring 

resonansen, alltså optimera responsen, måste svepsignalen vid dessa frekvenser förstärkas.  

 

Koden letar efter den punkt där responsen nått till 10% av satt amplitud. Detta bestämdes utifrån tester 

där det visade sig att vid lägre nivåer dämpades alltför mycket av responssignalen, och för högre 

värden blev resonansen fortfarande alltför påtaglig i den kompenserade responsen.  

 

Signalen dämpas ned till 20% av satt amplitud fram till funnen resonanstopp. Även detta värde valdes 

utifrån tester. Ett lägre värde dämpade signalen så pass mycket att responsen låg nära noll kring 

resonansen, och vid högre värden dämpades inte signalen tillräckligt mycket för att bli av med 

resonansen. Dämpningen valdes till logaritmisk för att detta tog bort resonansen mest. 

 

Dämpningen avtar sedan linjärt fram tills dess att den momentana amplituden som kan ses i figur 3.19 

stigit till 0,9 V. Därifrån höjs även svepet upp till maximal amplitud för att optimera responsen. 

Avtagandet är linjärt för att ett logaritmiskt avtagande visade sig dämpa för mycket av frekvenserna 
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efter resonansen. Vid val av lägre värden på längden på avtagandet blev även här resonansen alltför 

påtaglig, och vid högre värden dämpades för mycket av responsen.  

 

Anledningen till att rampmönster används är för att svepet skall bli mjukare i övergångarna kring 

dämpningen. Vid försök där amplituden drogs ned direkt vid önskat område kring resonansen 

resulterade det i för kraftiga och för snäva dämpningar på responssignalen Detta visade sig i spikar på 

responsen kring de område där dämpningen utfördes. 

 

Flertalet tester av värden på de olika parametrarna har utförts. En ökning av exempelvis tröskelvärdet 

för påbörjan av dämpningen resulterar i en kraftigare respons på de lägre frekvenserna, men även i en 

påtagligare resonans. I slutändan var det dock dessa värden som gav den jämnaste responsen, men 

tillräcklig dämpning av resonansen samt förstärkning av övriga frekvenser. Som synes i figur 4.6 når 

responsen från det kompenserade svepet knappt upp till en amplitud på 0,2 V, detta trots att svepet 

ligger på maximal amplitud för körning utan att omvandlarnas säkringar skall slå ifrån.  

5.3.5 Den slutgiltiga koden 

 

Figur 5.6. Frontpanelen för den slutgiltiga koden. 

 

I figur 5.6 kan resultaten från en körning av det slutgiltiga programmet ses. I rutan uppe till vänster i 

figuren har operatören olika valmöjligheter, dessa ändrar parametrarna för svepgeneratorn. Svepet 

som har körts i figuren är ett tio sekunders svep med 5000 Hz i samplingshastighet. Frekvensbandet är 

ställt till 30–400 Hz med en etta angett i rutan som lyder “Measurements”. Vilket betyder att svepet 

endast kommer köras en gång efter att amplitudkompensering utförts. Rutan bredvid knappen som 

frågar om operatören vill kalibrera, är släckt. Detta betyder att programmet endast kommer köra den 

kompenserade svepsignal som togs fram senast programmet kördes i kalibreringsläge. Programmet 

kommer fortsätta köra samma svep tills användaren trycker på kalibreringsknappen. För att svepet 
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skall ändra karakteristik ändras parametrar efter behov, och för att de nya inställningarna skall 

användas krävs det att kalibreringsläge är aktiverat.   

 

Figur 5.7. Körning med andra parametrar. 

 

I figur 5.7 ovanför är ett exempel på en körning med andra parametrar jämfört med figur 5.6. Svepet 

kör samma antal sekunder och samplingshastighet, men frekvensbandet är ändrat till 30–120 Hz. 

Vilket kan observeras genom att jämföra positionen för resonans i de båda figurerna. Notera även att 

här lyser rutan för kalibrering, detta betyder att programmet alltid kommer att köra originalsvepet och 

kalibrera om på nytt innan det kompenserade svepet skickas ut.  
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6. Diskussion 

6.1 Systemet 

Att säkringarna i de vibro-akustiska omvandlarna kunde slå ifrån vid körningar med en amplitud över 

1 V visade sig vara en stor begränsning för att nå det uppsatta målet med att optimera excitationen vid 

övriga frekvenser kring resonansen. Önskningar från Geofysikprogrammet var att amplituden hos 

responsen från vibratorkällan i princip skulle följa originalsvepet. Detta visade sig dock vara 

ouppnåeligt, då den maximala svepamplituden på 1 V endast genererade en respons med amplitud på 

knappt 0,2 V. Frågan är då ifall det vid konstruktionen av vibratorkällan skulle valts en annan typ av 

omvandlare för generering av P-vågor, där detta problem samt resonansen tagits i åtanke. Detta var 

dock inget som kunde påverkas under detta projekt då vibratorkällan konstruerats under ett tidigare 

projekt.  

6.2 Hårdvara 

Hårdvaruaspekten av projektet var vad som visade sig vara problematiskt. Beslutet om användning av 

myDAQ eller myRIO har diskuterats fram och tillbaka, men valet landade som tidigare nämnt på 

myRIO som den slutgiltiga hårdvarumodulen. Problemen som uppstod är redovisade under 

resultatdelen och handlade om behandling av mätdata. MyDAQ är bättre på att behandla stora 

datapaket medans myRIO är fördelaktig om möjligheten att strömma data sample för sample är 

önskvärt. Idén med myRIO kläcktes då den rekommenderades av National Instruments, vid den 

tidpunkten av projektet låg fokuset på att styra systemet med hjälp av en PID-regulator. Då den 

lösningen visade sig vara alltför invecklad för att kunna utföras under detta projekt påbörjades 

utveckling av ett program som utför amplitudkompensering. Kompensering bygger på att behandla 

hela mätsignaler, vilket på pappret gör myDAQ till det bättre valet. Vid körning av 

kompenseringssvep med myDAQ blev responsen från vibratorkällan renare. Vid vissa körningar med 

myRIO var signalbrusförhållandet lågt. Vilket kom till uttryck genom att vibratorkällan sprakade en 

del vid körning, samt fler synbara spikar i responsgrafen. Detta på grund av den lägre upplösningen 

för omvandlarna hos myRIO. Då som tidigare nämnt myDAQ har 16-bitars upplösning och myRIO 

har 12-bitars upplösning. MyRIO valdes istället på grund av att moduen har funktioner som ej 

myDAQ kan erbjuda. Stöd för externa triggers som kan starta körningen med ett enkelt knapptryck 

samt att myRIO har trådlös kommunikation vilket underlättar vid arbete i fält med systemet. Detta var 

två krav som under projektets gång kom att ställas på systemet, vilket ledde till valet av myRIO.  
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6.3 Labview 

Labview har visat sig vara en utomordentlig plattform att programmera i, samt ett utmärkt verktyg för 

att kommunicera med resten av systemet. Att som, det var tänkt vid projektets början, programmera 

en PID-regulator hade troligen med hjälp av Labview kunnat utföras. Detta har dock inte utretts 

närmare då resterande tid behövde läggas på programmering av amplitudkompenseringen, eftersom 

att ett fungerande program behövde tas fram innan projektets slut. Det bör dock nämnas att ungefär 

hälften av tiden i projektet lades på dels systemidentifiering, som skulle användas vid 

programmeringen av PID-regulatorn, samt försök och tester till att reglera systemet med en PID-

regulator. Varför så mycket tid lades på just PID-regulatorn är för att det var önskat att systemet 

skulle regleras i realtid, vilket inte är möjligt med amplitudkompensering. Hade beslutet att arbeta 

med amplitudkompensering tagits tidigare skulle mer tid kunnat läggas på att optimera programmet. 

Det slutgiltiga programmet utför trots allt det som efterfrågades vid projektets början. Resonansen 

dämpas, samtidigt som övriga frekvenser förstärks, alltså optimeras excitationen och den domineras 

inte längre utav resonansen.  

6.4 Övrig diskussion 

I övrigt kan slutprodukten i detta projekt ses som klart godkänd, detta trots att vägen fram mot 

slutmålet kantats med svårigheter och tvivel. Hårda krav ställdes redan från projektets början på 

snabba resultat, vilket ledde till att inte mycket tid hann läggas på eftertanke och insamling av 

information. Som tidigare nämnt lades mycket tid på just PID-regulatorn, och det var inte förrän under 

ett möte med ämnesgranskare under mitten av projektet som nya insikter gavs på metoder att lösa 

problemet. Så här i projektets slutskede kan det tyckas att mer tid borde lagts på att studera olika 

metoder till att reglera systemet, samt undersökningar av egenskaper och begränsningar hos systemets 

beståndsdelar. Då hade val av metoder kunnat optimeras direkt vid påbörjat arbete, istället för att 

behöva lösa problem och byta metod under arbetets gång. 
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7. Slutsats 

Målet med projektet var att ta fram ett digitalt återkopplat reglersystemet för vibratorkällan för att 

dämpa känd resonansfrekvens samt optimera excitation vid övriga frekvenser. Det optimala för denna 

uppgift hade varit en PID-regulator, vilket hade erbjudit reglering av systemet i realtid. Detta 

efterfrågades eftersom att det skulle underlätta vid fältarbete med systemet. Problemet bestod då i 

tidsbegränsningar i projektet som inte möjliggjorde att arbete kunde läggas på att lösa detta, vilket 

ledde till att lösningen istället blev en amplitudkompensering. Denna metod visade sig klara av de mål 

som sattes upp vid projektets början, och kan därmed ses som en framgång för fortsatt arbete med 

systemet. Programmet som tagits fram visar att det både är möjligt att dämpa resonansen, samt 

optimera excitationen vid övriga frekvenser.   
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8. Fortsatt arbete/utveckling 

Vid fortsatt arbete av projektet krävs en vidareutveckling av vibratorkällan, som det ser ut idag 

begränsar vibratorkällan den maximala förstärkning som går att åstadkomma för systemet. Vilket gör 

det svårt att optimera amplitudnivåer för frekvensbandet utanför resonans.  

 

När detta problemet är löst finns det goda möjligheter att vidareutveckla en fungerande PID-regulator, 

förutsatt att problemet med fasskillnad mellan svep och resonans kan hanteras. Labview är ett bra 

redskap för framtida utveckling av projektet, dock bör research och konsultering göras innan beslut 

tas av vilken hårdvarumodell som skall användas.  
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Appendix 

MyRIO datablad: 

<http://www.ni.com/pdf/manuals/376047c.pdf> 

 

MyDAQ datablad: 

<http://engineering.unt.edu/electrical/sites/default/files/NI%20myDAQ_0.pdf> 

 

IBEAM VT300 datablad: 

<https://www.parts-express.com/pedocs/manuals/300-920--sonic-immersion-vt200-ibeam-manual.pdf> 

 

Coldamp CPS80 datablad: 

<http://www.coldamp.com/store/media/pdf/CPS80_datasheet_en.pdf> 

 

Coldamp S750 datablad:  

<http://www.coldamp.com/store/media/pdf/Sonora_S750_datasheet_en.pdf> 

 

Accelerometer ADXL335 datablad: 

<https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/adxl335.pdf> 

http://www.ni.com/pdf/manuals/376047c.pdf
http://engineering.unt.edu/electrical/sites/default/files/NI%20myDAQ_0.pdf

