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Sammanfattning 

 

Bofors Test Center har under senare år utsatts för ökad kritik vad gäller höga ljudnivåer i 

samband med sin dagliga verksamhet, vilket främst innefattar provskjutningar av 

nyutvecklade vapensystem och ammunition. Det buller som uppstår resulterar ibland i obehag 

för allmänheten, med klagomål som följd. I längden kan detta leda till att länsstyrelsen inför 

begränsningar i verksamheten eller sätter krav på företaget att kontrollera de ljudtryck som 

verksamheten orsakar. Om företaget kan föregå myndigheternas eventuella krav genom 

registrering av ljudtryck över tiden, ses detta som en garanti för att företaget skall kunna 

fortsätta bedriva den verksamhet de gör idag. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en mobil enhet som mäter samt loggar de värden 

som överstiger ett tröskelvärde på 80 dBC. Denna enhet ska Bofors Test Center senare kunna 

tillverka i flera exemplar som kan ställas ut permanent eller mobilt inom Bofors Test Centers 

närområde. Budgeten som Bofors Test Center godkänt ligger på 30 000 kr. 

För att uppnå detta behövde styrenhet, strömtillförsel, sensor samt loggning undersökas. 

Kommunicering mellan enhet och server uteslöts då projektet skulle bli för stort. 

Slutprodukten blev en enhet som sparar uppmätta peakvärden på ett flashminne och skriver ut 

det högsta samt senast uppmätta värdet på en display. 
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Summary 

 

Bofors Test Center has during recent years gained increased critiques concerning loud sound 

levels associated with their daily activities, which mainly comprises test firing of newly 

developed weapons and ammunition. The noise that occurs sometimes result in discomfort for 

the public, with complaints as a consequence. In the long run this could lead to the county 

administrative board establishing limits or demanding the company to control the noise levels 

they cause. If the company could prevent the authority’s eventual demands by registering the 

sound levels overtime, then this will be seen as a guarantee for the company to continue with 

the same activities they do today. 

The purpose with this thesis is to produce a mobile unit to measure and log all values that 

exceed the threshold set at 80 dBC. Bofors Test Center should later have the opportunity to 

produce more copies of this unit to be placed permanently or mobile within Bofors Test 

Centers neighboring if desired. 

To achieve this we had to investigate controller, power supply, sensor and logging. 

Communication between the unit and a server was excluded since the project would become 

too big. 

The final product is a unit that saves its measured peak-values on a USB-stick and types out 

the highest and latest measured value on a display.  
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Förord 

 

Detta är ett examensarbete på 22,5p som avslutning på linjen Musik- och 

ljudsättningsingenjör på Karlstads universitet. Uppgiften var att utveckla en ljudtryckssensor 

åt Saab Bofors Testcenter (BTC) i Karlskoga. Denna uppgift blev aktuell då BTC har problem 

med för hög ljudnivå hos de som bor i närheten av anläggningen, främst vid provskjutningar.  

Handledare har varit Peter Röjder på Karlstads universitet samt Harald Riddersand på Bofors 

Testcenter. 

Ett stort tack till: 

 Harald Riddersand, Rickard Lindström och Thomas Gustavsson som möjliggjort 

detta arbete på Bofors Testcenter. 

 Företaget Meinberg i Tyskland som sponsrat med en USB Radio Klocka samt 

suverän support. 

 Kristoffer Jansson för hjälp med programmering när allt hopp verkade förlorat. 

 Rebecka Eriksson med assistans att ta kontakt med Lasertech för att utforska ett 

ytterligare alternativ till höljet. 

 

Uppdelning av arbetsuppgifter 

Elias har på egen hand utfört installationen av RasClock samt motiverat varför den inte går att 

använda i enheten. 

Marcus har på egen hand utfört undersökningen till att 3D-printa ett eget hölje och skapat 

CAD-ritningar för detta ändamål (se bilaga 1) samt motiverat varför det är rimligare att 

istället inhandla ett färdigt hölje. 

Resten av arbetet har utförts tillsamman
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Bofors Test Center har under senare år utsatts för ökad kritik vad gäller höga ljudnivåer i 

samband med sin dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten innefattar främst 

provskjutningar av nyutvecklade vapensystem och ammunition där större system som 

artilleripjäser med kaliber upp till 155mm står för huvuddelen av bullret.  

Bofors test Center bedriver även en omfattande destruktionsverksamhet av civila 

explosivämnen genom öppen förbränning som vid enstaka fall ger höga bullernivåer. Buller 

från verksamheten resulterar ibland i obehag för allmänheten, med klagomål som följd. I 

längden kan dessa klagomål leda till att länsstyrelsen inför begränsningar i verksamheten eller 

sätter krav på att företaget skall kontrollera vilka ljudtryck som verksamheten orsakar. 

De riktlinjer som myndigheten har för Bofors Test Centers verksamhet är att inte överskrida 

95 dB SPL (C-klass) om de har fler än 100 stycken bullertillfällen per år, vilket Bofors Test 

Center har. Om företaget kan föregå myndigheternas eventuella krav på registrering av 

ljudtryck över tiden ses detta som en garanti för att företaget skall kunna fortsätta bedriva den 

verksamhet de gör idag. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram och genom provning verifiera ett mobilt, 

kalibrerbart ljudtryckmätningssystem som på längre sikt skall kunna tillverkas i flera 

exemplar för permanent eller mobil placering på utvalda platser i Bofors Test Centers 

närområde. I dagsläget finns denna utrustning att tillgå via köp från hyllan men inte med de 

funktioner som önskas. Projektet skall bedrivas med en inledande utvecklingsfas av 

utrustningen samt framtagande av en fungerande prototyp för att sedan under en begränsad 

provperiod verifieras i sin rätta miljö. En budget på 30 000 svenska kronor har satts för utlägg 

på komponenter till enheten. Då Bofors Test Center har ett samarbete med Elfa Distrelec AB 

får de rabatterat pris på deras produkter och detta är därför den primära leverantören. 

Projektet avgränsas till det som befinner sig inom det rödmarkerade området i figur 1. Tanken 

är att enheten ska kunna vidareutvecklas för en större användarvänlighet. Det slutliga målet 

med enheten (som även kan ses i figur 1) är att den även ska kunna kommunicera med en 

applikation som ska designas för både AndroidOS och iOS. Då kan manövrering och 

datahantering ske på avstånd via nätet. I den här applikationen ska även ett larm utvecklas då 

enheten registrerar data över gränsvärdet för högt buller. Då detta befinner sig utanför 

tidsramen har avgränsning satts till att skapa en enklare prototyp som sedan kan utvecklas 

vidare och förbättras för att få den slutgiltiga produkten.  
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Figur 1. Schematisk uppbyggnad av systemet. 

 

1.3 Frågeställning 

Först och främst behövs en styrenhet att utgå ifrån. Den ska ha möjligheten att kopplas upp 

mot något nätverk för vidareutveckling samt ha låg strömförbrukning för att minska storlek 

och tyngd på enheten. Utöver detta behöver följande punkter undersökas: 

 Vilka komponenter som behöver användas. 

 

 Hur mjukvaran ska utformas. 

 

 Hur verifiering av slutprodukten ska utföras. 
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2. Metod 

 

Idén var att först utveckla en styrenhet eller dator som kan hantera de data som mäts upp av 

en sensor och därefter spara datan på ett flash-minne som sedan på ett enkelt sätt kan kommas 

åt via en vanlig dator. Detta skulle drivas av ett batteri som kan driva enheten i ett eller två 

dygn innan det behöver laddas. Laddaren i sig skulle kunna anslutas till ett vanligt strömuttag 

med 230 volt och ladda batteriet på ett effektivt sätt. För att vidareutveckling av 

telefonapplikation och larm skulle vara möjligt borde det också funnits möjlighet att kunna 

koppla upp enheten mot 3G eller 4G-nätet. Då enheten skulle vara portabel och idealt kunna 

tåla att stå utomhus i ner till 30 minusgrader och upp till 50 plusgrader, behövdes även ett 

skalskydd som heller inte vägde för mycket. En teoretisk uppbyggnad av systemet redovisas i 

figur 1.  

Batteriet behövde beräknas och om tiden tillät skulle det även testas i praktiken i 

laborationsmiljö. 

Arbetet är uppdelat i tre etapper, efterforskning, utveckling och verifiering.  

I kapitel 3. Genomförande utförs research och utveckling av enheten. Här undersöks olika 

komponenter för att sedan förklaras hur de används. Tillvägagångssättet för att utveckla 

mjukvaran beskrivs även här. Respektive områdes nödvändiga teori förklaras i samband med 

motivering av vald komponent. 

I kapitel 4. Resultat presenteras projektets slutprodukt med total slutkostnad för samtliga 

komponenter.  

I kapitel 5. Diskussion utförs verifieringen, där slutresultatet jämförs med frågeställningen. 
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3. Genomförande 

3.1 Styrenhet/dator 

För att styra och hantera enheten behövdes en mikrodator som kan hantera signalen från 

sensorn samt vara portabel. En mikrodator vid namn Raspberry Pi valdes på grund av 

begränsning i programmeringskunskap då denna var enkel att använda i jämförelse med andra 

konkurrenter. Den har även större möjlighet för vidareutveckling med dess GPIO-piggar och 

ethernet-uttag än många andra mikrodatorer. Raspberry Pi 2 modell B (se figur 2) valdes trots 

att den är mer strömkrävande än andra modeller av Raspberry Pi. Med de extra USB-uttagen 

samt bättre prestanda på denna modell ges möjlighet för tyngre applikationer och mer 

moduler. Det var viktigt då det ännu inte stod klart hur tung mjukvaran skulle bli samt att det 

bara var en prototyp. 

 

3.1.1 Allmänt om Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en enkorts mikrodator som inte är större än ett vanligt kreditkort. Den kostar 

inte mer än 300-400 svenska kronor beroende på vilken modell användaren vill ha och är 

utvecklad av det brittiska företaget Raspberry Pi Foundation (2015). Den är bland annat 

designad för konceptet att alla ska ha råd med en dator och för att den yngre generationen ska 

ha möjlighet att kunna få bättre inblick i hur en dator är uppbyggd och fungerar. Den bootas 

från ett externt microSD-kort och processorn som används i datorn är av ARM-typ. Datorn 

drivs med 5V genom en microUSB kontakt och kör ett Linuxbaserat operativsystem vid namn 

Raspbian som från grunden kommer från Unix-familjen. 

 

Figur 2. Raspberry Pi 2 modell B (bilden är publicerad med tillstånd av Kjell & Company 

AB). 
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Raspberry Pi modell B har en fyrkärnig processor med 900 MHz och ett utökat RAM-minne 

till 1 GB, vilket gör att den nästan är dubbelt så snabb som föregående modeller. Den har fyra 

USB-portar och ett uttag för ethernetkabel som gör den enklare att hantera då den förutom 

internetuppkoppling även kan sammankopplas med fler externa enheter såsom tangentbord 

och mus samtidigt som exempelvis sensorn är ansluten till datorn.  

 

3.2 Sensor/mikrofon 

I valet av sensor stod det mellan en dynamisk mikrofon eller en kondensatormikrofon. 

Mikrofonen skulle ha jämn frekvensgång vid höga ljudtryck samt vara vädertålig. 

3.2.1 Allmänt om mikrofoner 

En mikrofon är en typ av transduktor. En transduktor omvandlar en form av energi till en 

annan form av energi, i det här fallet ljudvågor till elektriska signaler. Det finns många olika 

typer av mikrofoner och skillnaden är deras sätt att omvandla ljudvågor till elektriska signaler. 

3.2.2 Dynamiska mikrofoner kontra kondensatormikrofoner 

Enligt Alburger (2014) är de två vanligaste typerna av mikrofoner som stöts på de dynamiska 

mikrofonerna och kondensatormikrofonerna. Skillnaden mellan dessa är hanteringen av 

ljudvågor. Båda typerna är välkända och förekommer ofta i studiomiljö och inom mätteknik. 

Dynamisk mikrofon 

En dynamisk mikrofon är uppbyggd så att när ljudvågor når mikrofonens membran som sitter 

allra ytterst på mikrofonen, vibrerar det proportionellt med hur starka ljudvågorna är. 

Vibrationen överförs då till en spole som sitter fast i membranet vilket gör att spolen då också 

vibrerar proportionellt med ljudvågorna. Då spolen vibrerar inom ett magnetiskt fält som 

skapas av magneten spolen sitter runt, skapas det en elektrisk signal (se figur 3).  

 

Figur 3. Den dynamiska mikrofonens uppbyggnad (bilden är publicerad med tillstånd enligt 

wikipedias riktlinjer). 

Den dynamiska mikrofonen är tålig mot stötar och höga ljudtryck samt resistent mot fuktiga 

miljöer. Det är anledningen till att dynamiska mikrofoner ofta ses i live-sammanhang som 

exempelvis konserter. 
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Kondensatormikrofon 

Kondensatormikrofonen har även ett membran som vibrerar proportionellt med ljudvågorna 

som kommer in. Här förs däremot inte signalen vidare via en spole utan ger 

kapacitansändringar mellan membranet och en fixerad elektrod. Avståndet mellan membranet 

och elektroden ändras kontinuerligt då membranet vibrerar och därmed kapacitansen. Då 

mikrofonen skapar signaler med hjälp av detta system (se figur 4) har den fått sitt namn 

eftersom membranet och den fasta elektroden formar en kondensator. Dessa mikrofoner 

behöver oftast en ytterligare fantommatning för att fungera. 

 

 
Figur 4. Kondensatormikrofonens uppbyggnad (bilden är publicerad med tillstånd enligt 

wikipedias riktlinjer). 

 

Kondensatormikrofonen är jämfört med den dynamiska mikrofonen ömtåligare och kan inte 

hantera stötar lika bra. Då kondensatormikrofonens membran är väldigt litet och lätt kan den 

istället hantera transienter mycket effektivare än den dynamiska mikrofonen där membranet är 

större och tyngre, vilket gör att kondensatormikrofonen ofta stöts på i samband med 

inspelning av akustiska instrument och inom mätteknik. 

 

3.2.3 UMIK-1 

Enheten var först planerad att använda en dynamisk mikrofon då dynamiska mikrofoner är 

mer tåliga mot stötar och är mer resistenta mot fukt och höga ljudtryck än 

kondensatormikrofoner. Det är viktigt att få en jämn frekvensgång för att det uppmätta värdet 

skulle bli så noggrant som möjligt. Kondensatormikrofoner har jämnare frekvensgång och 

lämpade sig bäst för detta ändamål.  
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Figur 5. miniDSP UMIK-1 (bilden är publicerad med tillstånd av miniDSP). 

 

Beslutet blev att använda UMIK-1 (se figur 5). Valet gjordes för att den är designad att mäta 

ljudtryck i olika miljöer. Den behöver inte XLR-sladd som de flesta mikrofoner använder sig 

av, utan använder sig av en vanlig miniUSB-sladd vilket direkt kan anslutas till en dator utan 

någon adapter. Den behöver heller ingen fantomspänning eller egen strömförsörjning som de 

flesta kondensatormikrofoner kräver utan drivs genom USB-anslutning till enheten (5V). Den 

kommer även med kalibreringsfiler för mikrofonen som har stöd för Linux. I jämförelse med 

andra kondensatormikrofoner har den en relativt lång svarstid vilket kan skapa problem som 

att enheten inte mäter upp exakta värden till hundra procent. Däremot kräver den inte någon 

större prestanda av datorn vilket är en stor fördel för Raspberry Pi och  det var delvis därför 

den valdes. Mikrofonen var tillräckligt bra för ändamålet. 

 

Kalibrering av mikrofon 

Då mikrofonen behövde kalibreras för att värdena skulle stämma överens med en vanlig 

ljudtrycksmätare innan den kunde sättas in i lådan jämfördes den med en av Bofors Test 

Centers redan kalibrerade ljudtrycksmätare. UMIK-1 låg under det verkliga värdet och 

behövde justeras med 7 dBC förstärkning på mikrofonens DIP-switch. 
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3.3 Tillbehör och moduler 

Då Raspberry Pi är anpassad för att vara billig, har den inte alla funktioner som en vanlig 

dator har. Den har bland annat ingen RTC (Real-Time-Clock) och heller inget grafikkort. 

Detta medförde att en del moduler samt mjukvara behövde läggas till för att mikrodatorn 

skulle fungera på önskat vis.  

 

3.3.1 C-Berry tft display 

Förutom att spara de mätvärden som sensorn registrerar på ett flash-minne, skulle även 

enheten kunna erbjuda ett sätt som gör det enklare att se sparade data. Användaren skulle inte 

nödvändigtvis behöva ta ur flash-minnet och ansluta det till en annan dator. För detta ändamål 

används en display vid namn C-Berry tft display (se figur 6). 

 

 
Figur 6. C-Berry tft display (bilden är publicerad med tillstånd av Elfa Distrelec AB).  

 

C-Berry är en LCD-display som är utvecklad av företaget Admatec och är en modul till 

Raspberry Pi. Den ansluts via GPIO-piggarna på mikrodatorn. GPIO-piggarna (General-

Purpose Input/Output) används på mikrodatorn för att kunna kommunicera med andra saker 

(som exempelvis moduler) och användaren kan själv programmera dessa för att vara antingen 

input (för att mata datorn med önskad information), eller om de ska vara output (för att skicka 

information från datorn till någon annan modul), som displayen ska vara. För att få GPIO-

piggarna att fungera laddades först ett bibliotek ner som heter bcm2835. Detta används i 
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programmeringen för hur piggarna ska uppföra sig. Därefter laddades drivrutiner ner för 

displayen från admatecs hemsida och installerades. Det sista som behövde göras var att sätta 

på Device Tree i Raspberry Pi’s inställningar. Device Tree kan bäst beskrivas som en 

enhetshanterare för Linux vilket datorn behöver för att kunna kommunicera med andra 

moduler. 

 

3.3.2 Klocka 

Då Raspberry Pi inte har någon RTC implementerad är inte den interna klockan synkroniserad 

med den verkliga tiden om inte mikrodatorn har internetuppkoppling och kan synkronisera via 

en NTP-server (Network Time Protocol). På grund av detta behövdes en annan lösning för att 

hålla klockan synkroniserad även när den inte är uppkopplad mot nätet då det är viktigt att 

tiden stämmer vid sparade mätvärden. 

 

3.3.3 DCF600USB Radio Clock 

För att hålla klockan synkroniserad används en DCF600USB Radio Clock. DCF600USB 

Radio Clock (se figur 7) är en radioklocka som är uppkopplad mot en radiostation i Tyskland 

som heter DCF77. Den sänder ut signaler via en sändare som kan tas emot av klockans 

antenn. 

 

Figur 7. DCF600USB Radio Clock (bilden är publicerad med tillstånd av Meinberg 

Corporation). 

 

Med hjälp av klockans antenn (se figur 8) tar radioklockan emot signaler och synkroniserar 

tiden via Raspberry Pi’s delade minne för tidsinformation som den vanligtvis får via en NTP-

server. Klockan anslöts till datorn via USB där den också får ström (90 mA) och antennen 

anslöts till klockan via en vanlig antennsladd. 
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Figur 8. Radioklockans antenn. 

 

För att installera klockan följdes en guide på GitHub till hur kernelmoduler byggs för 

Raspberry Pi. En kernel (kärna) kan beskrivas som ett operativsystems innersta del. Den tar 

hand om i princip allting som händer i datorn, från uppstart till att moduler och program körs 

när datorn är igång. För att installera klockans drivrutiner behövde en modul byggas inne i 

systemets mitt då det är där som datorns tidssynkronisering sker. Då Raspberry Pi normalt sett 

inte tillåter detta eftersom det kan skada datorn används en mjukvara som heter rpi-source. 

Den här mjukvaran installerar en form av länk in till alla kernelmoduler vilket gör att moduler 

kan byggas in som datorn tolkar som kernelmoduler. På det här sättet kunde drivrutinerna för 

klockan hämtas från Meinbergs hemsida som en kernelmodul och sedan starta klockan.  

 

3.3.4 RasClock 

En alternativ lösning på problemet skulle vara RasClock (se figur 9). Rasclock är en RTC-

modul till Raspberry Pi som drivs av ett eget batteri. Den ansluts till GPIO-piggarna precis 

som med C-Berry tft display och laddar därefter ner samt installerar drivrutiner för klockan 

från företagets egna hemsida. 

 
Figur 9. RasClock (bilden är publicerad med tillstånd av m.nu). 

 

Egentligen skulle RasClock vara en effektivare lösning på problemet än radioklockan då den 

är väldigt enkel att hantera. Problemet är att RasClock är inställd att sitta på samma GPIO-

piggar som displayen sitter på. Om denna skulle användas behövs en annan lösning för att 

ansluta displayen, exempelvis via HDMI-uttaget. 
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3.4 Programmering av Raspberry Pi 

Mikrodatorn behövde ett program som automatiskt körs vid uppstart. Programmet skulle 

spara de uppmätta värden som överstiger ett justerbart tröskelvärde med tid och datum på ett 

flashmine samt skriver ut högst och senast uppmätta värde med tid och datum på en display. 

 

3.4.1 Python 

Programmeringsspråket som använts för att skapa enhetens program heter Python. Enligt Lutz 

(2003) skapades Python från första början av en holländare vid namn Guido van Rossum i 

slutet av 80-talet. Språket har utvecklats mer och mer och den senaste versionen presenterades 

i slutet av 2008. Det som utmärker Python mest och gör den mest lämpad för Raspberry Pi är 

att det är ett lätt att lära sig, vilket enligt Raspberry Pi Foundation huvudsakligen är 

anledningen till att det valts som Raspberry Pi’s standardspråk. 

Då Python används av tusentals programmerare över hela världen har det ett brett sortiment 

av olika bibliotek som är användbara vid programmering. Ett eller flera bibliotek som stöder 

ljudhantering i Python behövs. 

 

3.4.2 PyAudio och Audioop 

De två viktigaste biblioteken som datorn använder i sitt program är PyAudio och Audioop. 

Dessa två bibliotek ger Python möjligheten att ta in, hantera och beräkna ljudtryck. PyAudio 

är ett ljudbibliotek som ger Python möjligheten att kommunicera med mikrofonen. Det är 

enkelt att installera på Raspbian och det uppfyller de krav som ställts på programmet. 

Programmet innehåller en kodremsa vid namn Wire(Callback) från PyAudio’s egna 

dokumentation. Denna har bundits samman med ett exempel från Stackoverflows forum. 

Tillsammans undersöker dessa om Python kan lokalisera mikrofonen samt testar om den ger 

signal ut i högtalare. Sample Rate ändrades till 48 kHz istället för 44,1 kHz då mikrofonen 

krävde detta för att kunna kommunicera med datorn.  

Audioop är ett matematiskt bibliotek som redan finns i standardbiblioteket för Python. Det ger 

möjligheten att manipulera den ljudsignal som mikrofonen levererar. Datorn kan då 

konvertera mikrofonens signal till data som sedan kan hanteras och beräknas i programmet. 

3.4.3 Övriga bibliotek 

För att slutföra programmet importerades några underbibliotek. Då programmet startas skulle 

det hålla igång streamen, det vill säga, programmet skulle fortsätta att köras och registrera 

mätvärden tills det stängts av helt och hållet. För detta ändamål importerades två bibliotek ur 

Pythons standardbibliotek vid namn sys och time. Dessa två bibliotek gjorde det möjligt för 

programmet att fortsätta mäta även fast det redan hade mätt upp ett värde. Ytterligare ett 

bibliotek som importerades var ett matematiskt bibliotek som heter math och går hand i hand 

med Audioop, också från Pythons standardbibliotek. Detta ger Python möjligheten att 

använda matematiska formler. 

Förutom bcm2835-biblioteket som ger möjligheten att använda GPIO-piggarna på Raspberry 

Pi (se C-Berry tft display sid. 7) installerades även ett bibliotek som heter cbplib (C-Berry 

Python Library), vilket hämtades från GitHub. Drivrutinerna för C-Berry tft display är skrivna 

i programmeringsspråket C, vilket behövde översättas så att Python kunde kommunicera med 
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displayen och skriva ut mätvärdena. Detta är cbplib’s funktion i programmet. 

 

3.4.4 Autostart 

Raspberry Pi som standard startas automatiskt när strömförsörjning ansluts varpå den 

förbereder drivrutiner, interface och moduler som ska startas etc. precis som en vanlig dator 

gör. Användaren blir ombedd att logga in med användarnamn och lösenord och behöver även 

skriva in startkommandot startx för att drivrutinerna ska laddas in varpå Raspbian’s interface 

laddas. Då datorn skulle starta utan att användaren behöver ansluta tangentbord, mus och 

monitor för att skriva in dessa kommandon behövde detta kringgås. 

För att slippa fasen med inloggning och manuellt starta datorn med kommando, räckte det 

med att ändra om inställningarna för Raspbian i kommandocentralen. Ett verktyg vilket redan 

finns implementerat i Unix-systemet, som heter Cron, användes. Med hjälp av Cron kan man 

schemalägga uppstart av program och moduler till olika tidpunkter, exempelvis vid uppstart 

av datorn. Hans guide följdes och ett launcher script skapades för detta ändamål. Det innebar 

att en körbar fil skapades som länkar till ett Python script. När den här filen sedan körs i 

uppstart efter att ha blivit implementerad i crontab (crontable), startas Python scriptet och 

därmed programmet vid uppstart av datorn. 
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3.5 Strömförsörjning 

 

3.5.1 Teori 

För att enheten skulle vara portabel behövde den ha möjlighet att drivas av ett batteri. 

Meningen var att den helst skulle kunna registrera mätvärden i ett till två dygn utan avbrott. 

Vid beräkning av strömmen som behövdes för att driva komponenterna i enheten kunde 

storleken på batteriet beräknas då alla komponenter använder 5V i spänningsmatning (alla 

komponenterna drivs genom USB-anslutning). 

Raspberry Pi 2 modell B drar 700-1000 mA beroende på om det finns externa enheter som är 

anslutna, exempelvis tangentbord och mus. På grund av tidsbrist har inte mätning på datorns 

strömförbrukning utförts. Därför har uträkning utförts då den drar som mest, 1000 mA. De 

enheter som får matning genom mikrodatorn är mikrofonen samt radioklockan. Mikrofonen 

drar upp till 150 mA och radioklockan behöver 90 mA. En uträkning för både ett 5V batteri 

och ett 12V batteri redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Enhetens strömförbrukning. 

 
 

Genom beräkning av ovan nämnda värden behövs ett 5V batteri med 60 amperetimmar eller 

ett 12V batteri med 25 amperetimmar för att driva enheten i 48 timmar. Att använda ett 5V 

batteri till att driva enheten i 48 timmar innebär att batteriet skulle ha näst intill dubbel storlek 

än ett 12V batteri om blyackumulator används. Ett lithiumjonpaket med samma kapacitet 

skulle också bli mycket dyrare än en blyackumulator. Att använda en 12V blyackumulator 

med en DC-DC konverterare för att få ner spänningen till 5V blir därför rimligare, både i 

storlek och pris trots att verkningsgraden inte är 100% i DC-DC omvandling. 
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3.5.2 Batteri 

Då Elfa är primär leverantör för Bofors Test Center används en av deras blyackumulatorer (se 

figur 10). Eftersom samtliga komponenter enbart behöver strömförsörjning via USB (5V) 

används en DC-DC konverterare som transformerar ner spänningen till 5V.  

 

 
Figur 10. Blyackmulatorn som används (bilden är publicerad med tillstånd av Elfa Distrelec 

AB). 

 

I teorin kommer denna ackumulator att kunna driva enheten i runt 29 timmar utan att behöva 

laddas. I praktiken kan det däremot variera då batteriet försämras med tiden samt att 

prestandan kan variera beroende på temperaturen ackumulatorn befinner sig i. 

För att ladda batteriet används en batteriladdare för 12V ackumulatorer. För att koppla ihop 

batteriet med Raspberry Pi används 1,5 mm² kablage och där emellan en strömbrytare och 

DC-DC omvandlaren. 
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3.6 Hölje 

Höljet som skulle skydda enheten behövde vara robust och tåligt mot alla sorters väder då det 

var meningen att enheten skulle kunna stå utomhus och registrera mätvärden året runt. Ett 

material av typen hårdplast eller kolfiber var planerat då metall blir väldigt varmt under 

sommaren och kallt under vintern, vilket inte är bra för de temperaturkänsliga komponenter 

som används i enheten. Då enheten även skulle vara portabel fick den heller inte väga för 

mycket. 

 

Figur 13. Hölje till enheten (bilden är publicerad med tillstånd av Elfa Distrelec AB). 

 

Lådan som valdes (se figur 13) har dimensionerna 255 x 250 x 121 mm och gav utrymme för 

alla komponenterna. Lådan är gjord av polyester vilket skyddar mot de flesta 

väderförhållanden som regn, frost och värme. Dessutom är den inte tung att bära samt lätt att 

anpassa då hål behövde göras för bland annat mikrofon, strömbrytare och display. 

3D-printat hölje 

En alternativ möjlighet är att 3D-printa ett hölje som uppfyller de krav som beskrivs ovan. 

Detta blir däremot en dyrare lösning om inte tillgång till egen 3D-printer finns. Se Bilaga 1 

för CAD-ritning på möjlig lösning till hölje. 
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3.7 Montering 

De större komponenterna placerades först i lådan och för extra skydd av mikrodatorn valdes 

en inre låda som skulle vara till för enbart mikrodatorn (se figur 14). 

 

 
Figur 14. Placering av komponenter i lådan. 

 

Då batteriet är den tyngsta komponenten placerades det längst ner för att inte orsaka tryck på 

övriga komponenter. Batteriladdaren lades precis bredvid. Komponenterna organiserades för 

att allt kablage skulle hamna på samma plats. Hål för mikrofonen, strömbrytaren, 

strömsladden, batteriladdaren och antennsladden för radioklockan gjordes. Hålet för 

antennsladden och strömsladden utformades i botten på lådan. Radioklockan placerades 

tillsammans med mikrodatorn inuti den inre lådan för att skapa mer plats. Mikrodatorn och 

displayen skruvades fast på den inre lådans lock med displayen riktad utåt. Ett hål i den inre 

lådan gjordes för displaysladdens del samt hål ut för att enklare komma åt mikrodatorns USB-

portar och ethernetuttag (se figur 15). USB-minnet behövde vara lättåtkomligt eftersom det 

med jämna mellanrum kommer att plockas ur och sättas in igen på grund av ytterligare 

granskning av uppmätta värden på annan dator. Ethernetuttaget gjordes mer tillgängligt för 

eventuell vidareutveckling av enheten. 
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Figur 15. Placering av komponenter i lådan. 

 

I projektets början planerades hål enbart för displayen och batteriladdaren för att göra det 

möjligt att se när batteriet var fulladdat (se Bilaga 1), men istället togs det mesta av lådans 

lock bort och därefter sattes ett plexiglas över. Det gjorde det möjligt att inte bara se displayen 

och laddaren utan även mikrofonens lampa för att försäkra sig om att mikrofonen är på och 

fungerar. Det gav också mer plats i lådan för att kunna placera resten av komponenterna och 

kablaget på ett bra sätt. Packningar sattes på alla utborrade hål för att förebygga fukt, smuts 

och frost-skador och dubbelhäftande tejp användes för att fästa alla komponenter. En tätande 

vippströmbrytare utan lampa användes för att slippa ytterligare strömförbrukning. Enheten 

skruvades ihop med höljets fabriksskruvar. 
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4. Resultat 

Resultatet av enheten är en portabel ljudtrycksmätare som i teorin kan stå ute och mäta i upp 

till ca 29 timmar. Batteriet behöver ca 3 till 4 timmar för att laddas upp. Den är 255 x 250 x 

121 mm stor och väger runt 7-8 kg (se figur 16). 

 

Figur 16. Slutprodukten av ljudtryckssensorn. 

 

Användaren startar enheten med vippströmbrytaren varpå det tar ungefär 10 sekunder innan 

datorn har startat. Programmet sätts igång och enheten börjar mäta peakvärden i dBC. 

Displayen skriver ut det senast uppmätta värdet samt det högsta värdet som uppmätts medan 

enheten har varit igång. Den skriver även ut tid och datum när det specifika värdet mättes upp. 

Då enheten startas om kommer displayen visa 0 på både senaste och högsta uppmätta värde 

men alla värden inklusive tid och datum sparas fortfarande i ett textdokument på USB-minnet. 

Enheten kommer inte radera några värden utan det är något användaren själv gör när 

textdokumentet på USB-minnet administreras. Antennen för radioklockan behöver sättas upp 

på ett ställe där den får signal och kan synkronisera tiden. Vid vidareutveckling av enheten 

kan detta däremot modifieras om exempelvis trådlös internetuppkoppling ansluts. Då behövs 

inte radioklockan alls. Enheten kan även hängas eller skruvas fast på någon yta för att den ska 

kunna placeras på så många ställen som möjligt (se figur 17). En sammanställning på vad allt 

har kostat finns i Bilaga 2. Den är testad i dess rätta miljö och fungerar som planerat. 
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Figur 17. Baksidan på ljudtryckssensorn. 
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5. Diskussion 

Kraven för examensarbetet var att enheten ska spara uppmätta värden över ett tröskelvärde, 

vara portabel, batteridriven samt vädertålig. Slutprodukten skulle sedan verifieras i dess rätta 

miljö. 

Enheten registrerar alla de peak-värden som kommer över ett tröskelvärde på 80 dBC vilket 

närmar sig BTC’s riktlinjer. Enheten har en rundtagande, kalibrerbar sensor med låg 

strömförsörjning. Den är kalibrerad efter deras egna kalibrerade verktyg. Enheten har en 

ackumulator med batteritid på 1-2 dygn samt möjlighet för vidareutveckling då den drivs av 

en dator med möjlighet för internetuppkoppling. De värden som registreras loggas på ett 

USB-minne samt att högsta och senaste skrivs ut på en display. Tillsammans med värdet som 

skrivs ut registreras tid och datum för att lätt hålla ordning på de olika värdena. Enhetens 

komponenter monterades i ett tåligt hölje av polyester vilket då blir en lättanvänd och portabel 

enhet.  

Projektet har hållt sig inom budgetramen. Valet av komponenter till enheten är anpassat för att 

priset ska bli så överkomligt som möjligt. Om ekonomin tillåter går det att förbättra enheten. 

Lösningen för tidssynkronisering av Raspberry Pi’s interna klocka hade underlättats ifall 

RasClock fungerat och enheten skulle blivit mer lätthanterlig utan den externa antennen till 

radioklockan. RasClock är också enklare att installera på Raspberry Pi än vad radioklockan är. 

Om längre batteritid efterfrågas kan detta lösas genom att byta ut ackumulatorn, nackdelen 

blir då att ett större hölje behövs samt att enheten blir tyngre och därmed mindre portabel. 

Slutprodukten verifierades vid provskjutning på Bofors Test Center med ett avstånd på 1,5 

kilometer till ljudkällan. 

De satta kraven är uppfyllda och slutprodukten av examensarbetet är testad och fungerar i 

dess rätta miljö.  
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Bilaga 1. CAD-ritning på alternativt hölje  

 

 
Figur 18. CAD-ritning på alternativt hölje utan lock. (Används ej i slutprodukten.) 

 
Figur 19. CAD-ritning på lock till alternativt hölje. (Används ej i slutprodukten.) 
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Bilaga 2. Sammanställning på kostnader 

 

Tabell 2. Sammanställning på vad alla komponenter har kostat inklusive moms och frakt. 

12V till 5V DC-DC konverterare   70 kr 

Ackumulator     1533 kr 

Batteriladdare     199 kr 

C-Berry tft display    558 kr 

DCF600USB Radio Clock    0 kr 

Hölje     2317 kr 

Kabelskosats     80 kr 

Kablage (röd)    35 kr 

Kablage (svart)    35 kr 

Mikrofon     1104 kr 

MicroSD-kort 8GB    170 kr  

Raspberry Pi 2 modell B    399 kr 

Strömbrytare     30 kr 

______________________________________________________________ 

Summa     6530 kr 

 

 


