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Abstract

Framtagande av ny höjdmätningsmetod till försvarets
antennhiss 861
The developement of a new method of measuring
vertical displacement of the elevator mounted search
radar PS861
Karl-Johan Åhs

This bachelor degree project was carried 
out at Saab AB Service and Repair, 
Arboga, Sweden. The objective was to 
design, construct and implement a new 
stable and reliable method of measuring 
the continuous vertical displacement 
(height) of the military search radar 
PS861 mounted on a hydraulic powered 
elevator. The end product needs to be 
durable enough to be fully operational 
in the harsh environment of an outdoor 
elevator shaft and yet as accurate and 
precise as possible since one of its 
purposes is to calibrate control 
equipment. Previously used technique has 
proven not to meet any of the above 
mentioned properties. 
A prototype using a high resolution 
quadrature output rotary encoder has 
been developed, allowing a completely 
digital interface. This new method has 
been evaluated in laboratory environment 
where tests have been conducted 
regarding both reliability and validity. 
The tests show that the new digital 
system provides highly improved accuracy 
and precision and in addition to that, 
the sensor with its IP-64 classification 
ensures operation even in the worst 
conditions. The technology developed in 
this project is also versatile and may 
be used in other situations where 
rotational motions are to be measured. 
Real life tests have not yet been 
carried out, but future test results 
will determine whether the product will 
replace the old system or not. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Målet med detta projekt är att designa, konstruera och implementera en ny stabil och pålitlig metod att 

kontinuerligt mäta den vertikala positionen (höjden) på den militära spaningsradarn PS861, vilken är 

monterad på en hydrauldriven hiss.  

Slutprodukten måste vara tålig nog att hållas i drift i den ofta påfrestande miljön som förekommer i ett 

hisschakt vars öppning mynnar i skogsterräng, och samtidigt ha så hög noggrannhet och precision som 

möjligt då ett av dess syften är att kalibrera kontrollutrustning.  

Ett genomgående digitalt system som använder sig av en högupplöst inkrementell rotationsgivare har 

konstruerats och tester i laboratoriemiljö visar att ställda krav uppnåts. Framtagen teknologi har ännu 

inte hunnit utvärderats i skarpt läge, men om utrustningen fungerar lika bra i den verkliga miljön som i 

laboratoriet är Saab AB intresserade av att låta framtagen teknik monteras permanent i samtliga 

spaningsanläggningar. 
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1. Introduktion 

1.1 Sekretessbelagda uppgifter 

Försvarets materielverk, FMV, har utförligt bestämt vilka klassifikationsgrader som ska gälla för de 

olika delarna av försvarets spaningsradar, nämnd PS861. Detta projekt berör inte direkt de områden 

som klassas som hemliga men under projektets gång har jag som projektarbetare kommit i kontakt 

med känsligt material som naturligtvis inte får återges i denna rapport. Under författandet av rapporten 

iakttas kontinuerligt dessa restriktioner och vid osäkerhet angående klassifikationsgrad har en 

klassificeringsguide1 funnits till hands.  

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Områdesorientering 

Försvarets spaningsradar PS861, en tredimensionellt spanande höghöjdsradar med en räckvidd på 250 

– 300 km, är en vidarebyggnad på den tidigare spaningsradarn PS8601. Anläggningarna har starkt 

fortifikatoriskt skydd inuti bergrum och masten som antennen är monterad på är höj- och sänkbar. 

Figur 1 visar en tecknad skiss över antenn, mast och schakt. Observera att större underjordiska lokaler 

tillhörande anläggningen är utelämnade i figuren. Masthöjden varierar från 16 till 26 meter och hissens 

maximala fart är 1,6 m/s uppåtgående och 1,8 m/s nedåtgående. I nedsänkt läge skyddas anläggningen 

från både väder och yttre hot, exempelvis bombangrepp och spionage, av kraftiga luckor2. 

Hissfunktionen genomgår tillsyn vart tredje år då ett flertal mekaniska, hydrauliska så väl som 

elektriska system kontrolleras. 

 

Figur 1. Skiss över PS861. 
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1.2.2 Tidigare höjdmätningsystem 

Ett tidigare system för höjdmätning bestod av optiska läsgafflar som räknade antalet passerade kugg 

på ett kedjehjul som under höjning och sänkning roterar mot en orörlig kedja monterad vertikalt 

genom hela hisschaktet. Antalet passerade kugg har räknats av 3 stycken seriekopplade 4-bitarsräknare 

vars utsignal sedan översätts till spänningsnivåer genom en D/A-omvandlare. De störningskänsliga 

spänningsnivåerna har sedan U/I-koverterats till mindre störningskänsliga elektriska strömmar i 

området 4-20 mA, som därefter registrerats i en extern PC-logger, se kapitel 1.2.3. Mätmetoden ger 

automatiskt en upplösning motsvarande avståndet mellan varje kedjelänk, vilket i detta fall är ½ tum, 

eller motsvarande 12,7 mm.  

Den inbyggda 12-bitsräknaren börjar om på noll om dess maximala värde på 212-1 = 4095 pulser 

överstigs vilket innebär att utsignalen blir periodisk med 4096 pulsers ”periodtid”, se figur 2.  

 

Figur 2. Det tidigare systemets periodicitet. 

Under hisstillsyn överskrids aldrig den övre gränsen på 4095 pulser, men om en mätning påbörjas då 

hissen ej befinner sig sitt nedersta läge går mätresultatet över till dess föregående period, se figur 2. 
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I praktiken har flera problem påträffats med denna metod. Läsgafflarnas monteringspunkt anses vara 

olämplig då kringliggande utrustning i vissa lägen kolliderat med dessa. Den resulterade höjdkurvan 

ifrån det äldre systemet visar dessutom ett mycket påtagligt rippel som i praktiken begränsar 

avläsningsnoggrannheten till flera centimeter. Ett utdrag ur en höjdmätning framtagen med gamla 

systemet visas i figur 3.Här är hissen i verkligheten stationärt stående på fasta klackar i hisschaktet 

men trots detta visar höjdmätningen ett resultat motsvarande högfrekventa vibrationer, vilka i 

verkligheten inte existerar.  

Figur 3. Utdrag från höjdmätning med det äldre systemet. Under visad tid var hissen i verkligheten stationär. 
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1.2.3 PC-logger 

En PC-logger är ett instrument för insamling av information från olika sensorer. Vid hisstillsyn 

används PC-Logger 3150 (Intab, Sverige) till att logga ström- eller spänningsignaler från analoga 

tryckgivare och från det tidigare höjdmätningssystemet. Möjlighet finns att uppgradera loggern med 

ett digitalkort för avläsning av digitala av/på – spänningssignaler samt kanaler för pulsräkning. Till 

PC-loggern kommer dataprogrammet EasyView som används för att relatera uppmätta elektriska 

signaler, digitala som analoga, till de fysikaliska storheter som avses mätas. EasyView är tänkt att vara 

det enda verktyg som behövs för dataanalys och programmet innehåller även en innehållsrik 

formeleditor där mätdata kan efterbehandlas matematiskt 

1.2.4 Centrallägesgivare 

Centrallägesgivaren är placerad i masten och drivs av ett kedjehjul som under drift sätts i rörelse 

genom att det ligger mot en orörlig kedja monterad vertikalt längs hela schaktet. Centrallägesgivaren 

innehåller ett antal mekaniska brytare som aktiveras då hissen befinner sig i ett visst läge. Brytarnas 

status indikerar till hissens styrdator när det är dags att aktivera (eller inaktivera) vissa förlopp under 

drift, se figur 4. 

 

Figur 4. Centrallägesgivaren. Den lösa kabeln i figuren hör till en kedjevakt monterad bakom kedjehjulet (ej i 

bild) 

Kedjehjulets maximala mekaniska rotationsfrekvens, fhjul, max, relateras enkelt till dess radie, r, samt 

hissens maximala vertikala hastighet, vhiss,max . Maximala rotationsfrekvens ges av  

r

v
f

hiss

hjul
*2
max,

max,
π

=  

där konstanterna fås ur hissdokumentationen.   

(Ekv. 1) 



 7

1.3 Syfte och grundläggande tekniska krav 

Projektet förväntas resultera i ett stabilt och pålitligt höjdmätningssytem som ska kunna användas vid 

hissinspektion. Vid inspektion kontrolleras ett flertal funktioner som, direkt eller indirekt, är relaterade 

till hissens höjd. Framtagen teknik ska ersätta den föregående som ofta behövde kompletteras med 

traditionell tumstock då den inte bedömdes vara tillräckligt pålitlig.   

För att det tekniska resultatet ska vara till nytta i tänkt mätsituation måste två grundkriterier vara 

uppfyllda. Uppfyller inte en lösningsidé följande krav är de heller inte kvalificerade som tänkbara 

lösningar.  

• Utsignalen måste vara loggbar av tillgänglig PC-logger.  

• Komponenter i schakt måste vara vädertåliga.  

 

2. Design av höjdmätningsmetod 

Som underlag för höjdbestämning valdes det roterande kedjehjulet på centrallägesgisgivaren vars 

rotation avläses av en inkrementell pulsgivare. Signaler från pulsgivaren överförs med ett hängkablage  

genom hisschaktet till mottagarelektronik som är speciellt designad för avstörning och 

riktningsavkänning. De bearbetade signalerna avläses sedan av en digitalkortsförsedd PC-logger och 

tolkas slutligen av programkod skriven i EasyView. 

Under hela designprocessen var användarvänligheten i fokus. Komponenterna till höjdmätningen är i 

nuläget tänkt att temporärt installeras vid varje tillsyn för att sedan plockas ner och tas med till nästa 

inspektion.  

Den framtagna lösningen består av fyra delar. 

1. Datainsamling genom en inkrementell pulsgivare med 1024 pulser per varv och med 

komplementära utgångar 

2. Mottagarelektronik bestående av line receiver och riktningsavkänning 

3. PC-logger uppgraderad med digitalkort samt tillhörande räkneverk 

4. Signaltolkande programkod i EasyView 

2.1 Pulsgivare 

En pulsgivare, ibland benämnd rotationsgivare, är en komponent vars uppgift är att mäta rotationer hos 

axlar. Med sin cylindriska utformning liknar de vanliga DC-motorer, se figur 5.  
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Figur 5. En pulsgivare med skaftaxel och radiell anslutningskabel 

När pulsgivarens axel inte roterar är utsignalen en statisk spänningsnivå men när den börjar rotera 

oscillerar utspänningen mellan hög och låg nivå, den pulserar. Givarens upplösning bestäms av antalet 

pulser den sänder ut per roterat varv hos axeln. Genom sända en fasförskjuten signal parallellt med den 

ordinarie utsignalen  kan axelns rotationsriktning bestämmas genom att avgöra vilken av de två som 

föregår den andra. I figur 6  illustreras pulsgången vid konstant rotationsfrekvens. 

 

Figur 6. från en inkrementell pulsgivare med s.k. quadrature output. 

 I figur 6  syns tydligt att puls A ligger 90 grader före puls B, men om rotationsriktningen vore den 

motsatta skulle istället puls A ligga efter puls B.  

Det är vanligt att pulsgivare utöver de två fasförskjutna pulserna också lämnar ytterligare två 

komplementära utsignaler, d.v.s. inverterade A och B –signaler. Används de ordinarie kanalerna 

tillsammans med deras komplement kan pulsgivarens utsignal sändas över mycket längre avstånd utan 

att förvanskas2, då eventuella störningar filtreras bort av en så kallad line receiver på mottagarsidan.  

 

2.1.1 Val av pulsgivare 

Valet föll på en pulsgivare av den modell som visas i figur 5  från tyska producenten Kübler.  

Produkten går under benämningen ”Miniature Optic 2400”  och är har kapslingsklassning IP64, det 

vill säga dammtät och striltät4.  

                                                      
 



 9

Enheten har kortslutningssäkra ingångar och drivspänningen tillåts enligt tillverkaren variera mellan 5 

och 24 volt, se datablad i Appendix A. Innan produktbeställningen kontrollerades att produktens 

maximala rotationshastighet på 12 kHz aldrig överstegs, samt att vald pulsupplösning (pulser per varv) 

ej ledde till elektroniska frekvenser för höga för övrig elektronik. Genom att multiplicera pulsgivarens 

upplösningstal, n (pulser per varv), med uttrycket för kedjehjulets maximala rotationsfrekvens (Ekv 1) 

erhålls ett uttryck för pulssignalernas maximala frekvens. 

min,

max,
max, *2

*
hjul

hiss

puls
r

v
nf

π
=  

Med n = 1024 och övriga värden ur hissdokumentering ger (Ekv 2) en maximal pulsfrekvens på 3,1 

kHz. 

2.2 Mottagarelektronik 

De balanserade insignalerna från hisschaktet tas emot av elektronik för fördelar de inkommande 

pulserna på två utgångskanaler där endast den ena pulserar vid uppåtgående rörelse medan den andra 

pulserar vid nedåtgående rörelse. Som signalmottagare (line receiver) används en integrerad krets som 

även innehåller Schmitt-triggers som omvandlar insignaler med långsam stig och falltid till distinkta 

fyrkantsignaler. De två avbrusade signalerna riktningsavkodas sedan av två stycken D-vippor med 

inverterande CLEAR-ingångar. I figur 7 visas kopplingsschemat där allt till vänster om de långa 

transmissionsledningarna (streckade) tillhör pulsgivarens inbyggda krets.  

 

Figur 7. Kopplingsschema för mottagarelektroniken. Streckade linjen motsvarar transmissionen 

genom schaktets hängkablage. 

De båda utsignalerna kartläggs enklast genom att studera signalernas vågform. Vid uppåtgående 

rörelse visar det sig att puls A laggar puls B, och utgången hos vippa nummer 2 (se figur 7) hålls 

(Ekv. 2) 
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konstant låg. Vågformen för vippa 1 visas i figur 8. Observera att CLC1 motsvarar puls A och D1 

motsvarar puls B.  

 

Figur 8. Vågformen till D-vippa med pulserande utgång. Det är Q1 som används som pulssignal till räkneverket. 

Ifrån figur 8  ses att signalen som går vidare till räkneverket har ett på/av -ratio på ¼ . 

Kretsen är realiserad av två integrerade kretsar i DIL-kapsling 

• AM26LS33, Fyra stycken line-receivers i DIL-16-kapsling. Endast två används. 

• SN5474, Dubbla D-vippor med en inverterad CLEAR-ingång vardera. Kretsen är innesluten i 

en DIL-14-kapsling med militära specifikationer till skillnad mot den civila varianten SN7474.  

De båda integrerade kretsarna rekommenderas i respektive datablad en drivspänning på +5V vilket 

erhålls genom att koppla den inkommande drivspänningen från loggern (+12V) genom en 

spänningsregulator UA7805 som omvandlar loggerspänningen från +12V till +5V 

Spänningsregulatorn är innesluten i en TO-220-kapsel som vid behov möjliggör anslutning av en 

extern värmesink. Se figur 9  för kretskortsarkitektur. 

 

Figur 9. Kretskortsarkitektur. Från vänster: D-vippa, Line Receiver, Spänningsregulator, Anslutningssockel. 

Komponenterna är sammankopplade genom virning på kortets baksida. 
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Inga studier utöver enkla observationer med fingertopparna har gjorts rörande värmeutvecklingen i 

spänningsregulatorn, men eftersom regulatorn endast förser line-receivern och D-vipporna med 

drivspänning antas ingen större värmeutveckling ske i kretsen.  

2.3 Digitalkort till PC-logger 

Befintlig PC-logger (beskriven i kap. 1.2.3) måste för att kunna ta emot digitala signaler extrautrustas 

med ett digitalkort. En ny PC-logger med färdigmonterat digitalkort har under ett antal veckor lånats 

ut av tillverkaren så att ett eventuellt köp kan föregås av genomgående tester.  

2.4 Signaltolkning i EasyView 

De båda pulsräknande ingångarna kan ställas in på antingen ackumulerande eller nollställande 

avläsning. I det ackumulerande läget summeras antalet inkommande pulser upp till 65 535 för att 

sedan börja om från noll. I det nollställande räkneläget nollställs alltid räkneverken omedelbart efter 

avläsning.  

I denna tillämpning erhålls höjden på hissen genom att vid varje avläsning kontrollera skillnaden 

mellan antalet ”upp- och nerpulser”. Den nollställande avläsningsmetoden används och till den 

aktuella höjden adderas den uppmäta differensen mellan de båda kanalerna.  

Instruktioner till EasyView att utföra ovanstående skrivs i programmets egna programmeringsspråk, se 

appendix B för kod. Om hisshastigheten önskas mätas finns ett färdigt verktyg för numerisk beräkning 

av förstaderivatan, se appendix för noggrannhetsanalys av denna. 

2.5 Anslutningar 

Den ovan nämnda spänningsregulatorn medför att ingen annan nätanslutning utöver den till PC-

loggern behövs. För förbättrad störningsimunitet förses pulsgivaren med 12 V drivspänning direkt från 

loggern. De inkommande pulserna till line receivern blir därmed höga relativt övriga signalnivåer, men 

enligt datablad för AM26LS33 tillåts inkommande signalnivåer på +/- 25V ( rekommenderat +/-15V) 

relativt den gemensamma referenspotentialen för sensor och mottagarelektronik, som ansluts till 

loggerns jordplint. 

Alla anslutningar utom de till loggerns digitalkort sker via 9-pins DSUB-kontakter och en fast 

kopplingsdosa, se figur 10,  installeras i alla master för att underlätta inkoppling till hängkablaget. 

Kopplingsdosan innehåller skruvanslutningar (sockerbitar) där ledare från schaktet skruvas ihop med 

pulsgivarens utsignaler, se appendix E för färgkodning. 
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Figur 10. Kopplingsdosan där pulsgivaren ansluts genom DSUB-kontakten (mitten) och utgången till höger 

leder ut till hisschaktet. 

Anslutningen till mottagarelektroniken sker med en DSUB hankontakt från pulsgivaren och en 

honkontakt för utsignalen till loggern. De olikvända anslutningarna på mottagarenheten gör det 

omöjligt att av misstag förväxla kontakterna.De båda utsignalerna kopplas sedan till två separata 

pulsräknande kanaler på PC-loggern, där anslutningen sker på skruvplintar.  

2.6 Inneslutning 

Mottagarelektroniken är inbyggd i ett enkelt aluminiumhölje. Då denna del i systemet alltid kommer 

stå i nära anslutning till PC-loggern, det vill säga inomhus, behövs ingen möda läggas på att vädertäta 

höljet. Dock är anslutningsportarna stadigt skruvmonterade för att tåla ständig in- och urkoppling.  
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3. Metod för testning och utvärdering av framtagen höjdmätningsteknik 

En centrallägesgivare har monterats ner från en anläggning för att ett nytt mätsystem skall kunna testas 

i laboratoriemiljö. Den nya mätmetoden har testats parallellt med den gamla för att tydligt se 

skillnader i resultaten från de båda metoderna. I figur 10 visas både den äldre kuggräknande sensorn 

och den nya pulsgivaren monterade till att avläsa rotation hos ett gemensamt kedjehjul.  

 

Figur 11. Den gamla och nya sensorn monterad på samma kedjehjul. 

Genom att för hand sätta kedjehjulet i rörelselse simulerades verklig hissrörelse, se Appendix C för 

utdrag ur EasyView-miljön. 

Tester gjordes med avseende på relabilitet och validitet; relabiliteten, d.v.s. hur tillförlitliga 

mätningarna är, mättes genom att upprepade gånger och med olika mellanrörelser mäta samma höjd 

och sedan studera mätningarnas spridning från deras medelvärde.  

Validitet är ett mått på hur väl mätmetoden faktiskt mäter verkligheten. Validiteten testades genom att 

läsa av mätvärdet efter att kedjehjulet låtits rotera exakt ett helt antal varv och sedan jämföra uppmätt 

resultat med den teoretiska höjdmotsvarighten, vilket enkelt beräknas utifrån vetskapen om hjulets 

omkrets. Validitetstest gjordes först genom totalt 21 avläsningar, ett per roterat varv, och sedan med 

endast en avläsning efter lika många rotationer.  



 14

4. Testresultat 

4.1 Laboratorietest 

Resultat av reliabilitetstestet visas i figur 12.  

 

Figur 12. Spridning kring en mätseries medelvärde. 

De båda validitetstesternas resultat visas i figur 13 och 14, där figur 13 visar resultatet vid avläsningar 

vid varje varv och figur 14 resultatet vid endast ett stopp för avläsning.  
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Figur 13. Validitetstest vid avläsning vid varje varv. 
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Figur 14. Validitetstest vid endast en avläsning 
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4.2 Verklighetstest 

Ett test i verklig hissmiljö har ännu inte utförts. Förhoppningsvis kommer detta hinnas med innan den 

muntliga presentationen av projektet. 

5. Diskussion 

Den absolut största fördelen med den nya tekniken är det genomgående digitala gränssnittet. Detta 

innebär att den tidigare förekomsten av störningsbrus kring uppmätt värde (se figur 3) inte längre 

existerar. Under förutsättning att de digitala pulserna passerar relativt intakta genom schaktet kommer 

resultatet av varje skarp höjdmätning utfalla likt tester i laboratoriemiljö. Om pulserna å andra sidan 

störs så allvarligt att avbrusning misslyckas kommer inget resultat erhållas alls.  

Framtagen teknik presterar bättre än den föregående i samtliga jämförelsepunkter; den nya sensorn är 

både mer vädertålig med sin IP64-klassning och mer kompakt, se jämförelsen i figur 11. Att hela det 

nya systemet drivs av samma spänningskälla underlättar vid montering samt minskar risken för 

störningar från elnätet.  

5.1 Felutvärdering 

Inga oroväckande fel har påträffats under utförda laboratorietester, men det är viktigt att påpeka att fel 

fortfarande existerar och att operatören bör vara medveten om dessa.  

Mätupplösningen begränsas i nuläget endast av pulsgivarens upplösning medan den i förra systemet 

begränsades av upplösningen i  avläsningsobjektet, det vill säga antal kugg på kedjehjulet. Till det 

tillkommer också U/I-omvandlarens onoggrannhet.  

Reliabilitetstestet visade en snittförbättring på ca 85% vid de mätningar som redovisats i  figur 12. 

Validitetstest 1 visade en snittförbättring på 68% och validitetstest 2 en förbättring på 95%. 

 Den tydliga skillnaden på de två validitetstesten talar för att felmagnituden växer med ökat antal stopp 

och inte med storleken på det förflyttade avståndet. En rutinmässig hisstillsyn utförs genom att först 

resa upp masten från dess bottenläge till toppläge och sedan vid nedfärd aktivera nödstopp varefter 

hissen senare återgår till dess bottenläge. Totalt resulterar en tillsynsfas i tre stopp, så validiteten bör 

inte under detta test vara ett bekymmer. Upprepade tester bör dock avgränsas med en nollställande 

kalibrering av höjdmätningsutrustningen, vilket görs genom att i EasyView påbörja en ny mätsession. 

 

5.2 Felkällor 

Att framtagen produkt levererar höjdinformation med vissa osäkerheter är uppenbart utifrån resultaten 

redovisade i kapitel 4. Anledningarna till dessa fel är inte fullständigt kartlagda, men vissa felkällor 

som till exempel att räkneverken skulle missa inkommande pulser verkar osannolikt då PC-loggern 
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registrerar pulsbredder ner till 15 µs5. Figur 7 visar dock att pulsbredden endast är en fjärdedel av 

pulsgivarsignalens periodtid. Pulsbredden beräknas till 

81
3100
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11
*

4

1
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min, ===

puls

puls
f

T µs 

vilket är betryggande mycket längre än minimigränsen.  

Både reliabilitetstest och validitetstesten visade ett ackumulerande felbeteende, d.v.s. felen adderades 

till varandra vilket leder till ett med tiden växande absolut fel. 

Under utvecklingen av kretsen kopplades denna upp på en kopplingsplatta där två lysdioder indikerade 

pulserna för upp respektive ner-rörelse, och här observerades att det var möjligt att få båda dioderna att 

lysa samtidigt, vilket i logiksimuleringsprogrammet Logisim inte gick att få till. Huruvida detta är ett 

problem eller inte kan jag i nuläget inte svara på utan får lämna det som frågeställning till eventuellt 

kommande undersökningar.  

 

5.3 Mångsidighet 

Framtagen utrustning kan utöver detta projekts tillämpningsområde användas vid mätning på alla typer 

av roterande axlar. Pulsgivarens lilla storlek, se appendix A, gör den enkel att montera i trängda 

utrymmen och den balanserade signalöverföringen ger god störningstålighet vid mätning i elektriskt 

turbulenta miljöer. 

PC-loggern kan räkna pulssignaler med frekvens upp till 70kHz5, vilket i praktiken motsvaras av 68Hz 

rotationsfrekvens hos en pulsgivare med samma upplösning som har använts här. Då pulsräkning inte 

sker i ackumulerande läge försvinner problemen med periodiskt resultat som förekom i tidigare 

system, se figur 2, vilket innebär möjlighet att även mäta negativa förflyttningar. Vid mätning av höga 

rotationshastigheter måste bör pulstiden kontrolleras med (ekv 3) så den inte understiger PC-loggerns 

krav på denna. 

5.4 Alternativa metoder 

I projektets första veckor studerades möjligheten att använda optiska eller akustiska mätinstrument. 

Gemensamt för dessa metoder är att de mäter absoluta avstånd mellan sensor och referenspunkt vilket 

eliminerar risken för ackumulerande fel.   

5.4.1 Akustiska metoder 

Flera varianter av avståndssensorer baserade på ultraljudsreflektion finns på marknaden. Dessa 

används flitigt i industrin, men deras mätområde begränsas av bland annat ljudpulsernas 

strålningsvinkel och av ljudhastigheten. De ultraljudssensorerna med största mätområdet som säljs på 

(Ekv. 3) 
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Elfa mäter i området 0,2 till 4 meter och är därmed inte tänkbara i denna tillämpning. Även om 

sensorer fanns som kunde mäta upp till 26 meter skulle ljudets hastighet begränsa samplingstiden till 

2*26[m] / 340[m/s] = 150 millisekunder vilket anses vara för lång. 

5.4.2 Optiska metoder 

Inspirerat av lantmäteriets avståndsmätare analyserades möjligheten att använda optiska 

lasermätningsinstrument för att enkelt mäta hissens absoluta höjd över schaktbottnen.  

Lasermätning skiljer sig från mätning på ljudvågor genom att de inte mäter tidsförskjutningen från det 

att en puls sänds ut tills denna kommer tillbaka. Anledningen är att ljushastigheten är för hög för att 

elektroniken ska hinna mäta tidsförskjutningen då ljuset reflekteras från ett allt för nära föremål. 

Istället för att mäta tidsförskjutningen hos pulserna använder lasermätare fasförskjutningen mellan 

reflekterade och utgående pulser och relaterar denna till ett avstånd. 

Mätmetoden ger ett pålitligt värde på absolut höjd från det man väljer till referenspunkt, men 

nackdelarna är att noggrannheten är proportionell till reflektansen hos referenspunkten. Rådande 

schaktförhållanden gör att en ren yta inte kan garanteras. Priset på utrustningen är också en betydande 

faktor. Lasermätare med tillräcklig noggrannhet och samplingshastighet har hittats och kostar från 

30 000 kr 6. Dessa finns även med analogt 4-20mA-gränssnitt, men och om problemen med störningar 

i den analoga signalöverföringen kvarstår är den höga lasernoggrannheten ändå bortkastad.      

 

5.5 Nollalternativ 

Alternativet att behålla föregående metod utan att införa ny teknik är i händelse av att det nya av 

någon anledning inte önskas innebär att operatören utöver att behöva stå ut med de tidigare 

uppmärksammade bristerna också behöver leva med vetskapen om den snabbt avtagande validiteten i 

mätningarna, som kartlagts i figur 9 och 10. Vissa förbättringar kan dock göras som förmodligen 

förbättrar kvaliteten. Vid uppmätande av den analoga utsignalen observerades att systemet inte är 

kalibrerat till att fylla ut hela loggerns mätspektrum. Idealt ska hissens bottenläge motsvaras av 4,0mA 

och toppläget av 20,0mA men uppmätta värden går istället mellan 4,7 och 13,6 mA. Av det totala 

mätspektrat används alltså bara (13,6 – 4,7) / (20,0 – 4,0) = 55,6 % vilket i praktiken innebär en 

kraftigt försämrad upplösning. Enligt datablad till U/I-konverteraren XTR110 kan dess utsignal 

kalibreras så att dess inkommande spänningsregister översätts till önskat strömregister. Kalibreringen 

görs med externa potentiometrar som faktiskt redan är monterade på kretskortet (!). Vidare har ett 

inkopplingsfel som påverkar spannet hittats vid XTR110. Information om detta lämnas gärna på 

begäran.  

Oavsett registerjustering kommer alltid den analoga överföringen oundvikligen samla på sig påtagliga 

störningar som möjligen kan filtreras bort genom mjukvarubaserad medelvärdesberäkning i 

EasyView. 
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6. Slutsats 

Framtagen produkt har i laboratoriemiljö visat sig fungera avsevärt mycket bättre än den tidigare 

mätutrustningen, både med avseende på reliabilitet och validitet.  Det förekommande felet är 

proportionellt mot antalet stopp hissen gör under samma inspelningesperiod så för att bibehålla 

noggranna resultat bör mätningar nollställas då tillfälle bedöms lämpligt.  

Inköpt rotationssensor (pulsgivare) har IP-klassning 64 vilket innebär att den är dammsäker och tål 

strilande vatten. Detta bedöms vara tillräckligt för att fastslå att kravet på tålig schaktutrustning är 

tillfredsstält.   
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9. Appendix 

A. Datablad till pulsgivare 
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B. EasyView –kod 

 
CONST Masthöjd = 26 

CONST Maxpuls = 53248 

 

 

REM // Definera ingångar // 

SET upp = ID26 

SET ner = ID25 

 

REM // Beräkna antal pulser från startläget // 

GRAPH sum (summa) = sum[-1] + upp -ner 

 

REM // Relatera pulser till höjd // 

GRAPH Höjd (m(N)) = sum * Masthöjd / Maxpuls 

 

REM // Beräkna hastigheten // 

GRAPH medelpos = VAVEL(Höjd;10) 

GRAPH Hastighet (m/s) = VDER( medelpos ) 

 

Derivataberäkningen är baserat på ett medelvärde av 21 (2*10 +1 ) mätningar. Detta för att jämna ut 

hastighetskurvan vid hög samplingsfrekvens.  

B. Noggrannhetsanalys av EasyView:s deriveringsverktyg 

Kommandot VDER( [v] ), där v är vektorn med diskreta höjdvärden beräknar en 

derivataapproximation genom algoritmen  
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vilket innebär att förstaderivatan erhålls med noggrannhetsordning 5. Villkoret för ett tillförlitligt 

hastighetsresultat är alltså så gott som enbart beroende på information om lägesförändringen i en 

omgivning av två samplingar kring den punkt ett hastighetsmått eftersöks.   
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C. Easyview-körning 

 

 



 26

 

E. Kopplingsanvisningar 

Färgkod att använda vid anslutning till hängkablage 

 

Pin Färg i kopplingsdosa Funktion 

1 Röd Drivspänning 

2 Blå Puls A 

3 Gul Puls A - inverterat 

4 Grå Puls B 

5 Rosa Puls B - inverterad 

6 Används ej Nollpuls 

7 Används ej Nollpuls - inverterad 

8 - - 

9 Svart GND 

 

 


