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Sammanfattning 
Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, 

som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora 
datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. Därför önskas bara relevant 
mätdata för att reducerar denna onödiga datamängd. I denna studie föreslås ett  tillvägagångssätt där en 

specifik mindre samling av diskreta försampel loggas i tur och ordning. Varje samling signalbehandlas 
genom att ställas mot fördefinierade t riggningskriterier för att trigga loggning av en stor uppsättning av 
sampel på bara intressanta signalavvikelser. Dessa triggningskriterier är en särskild nivåöverskridning 

och signalriktning i kombination med ett antal sampel i följd. Studien förser en granskning av hur 
signalberäkningsmetoden ”Lebesgue sampling” kan tillämpas med kriterierna för god träffsäkerhet och en 
skälig beräkningstid i mobiltelefoner. Detta beaktas med dataloggerns vanligaste signaltyper puls och 

ramp i en miljö där småbrus och transienter förekommer. Träffsäkerheten och beräkningsbördan beaktas 
för att bedöma Lebesgue metodens effektivitet och antal nödvändiga försampel per uppsättning. 
Implementeringen görs i Java Android plattform och integreras därefter i en digital triggningsmodul med 

Graphical User Interface (GUI).  
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Abstract 

With the data logger DL141E it’s possible to cont inuously log measurement data from sensors up to 30k 
samples per second, and then transferring them to a mobile phone with Bluetooth technology. But this is 
by far too much sample data in a small time for a mobile phone with technical limitations to receive. That’s 

why only relevant measurement data should be mass logged to reduce the unnecessary data amount . In 
this study a new approach is proposed where a specific and smaller amount  of discrete pre-samples are 
logged in sequence. Every set of pre-samples is processed by comparing them to the user pre-defined 

trigger criterias. Met criterias will trigger logging of a massive set of samples on basis of only interesting 
signal deviations. The following trigger criterias are used: a specific signal  level to c ross, a specific signal 
direction, and both of these in combination with an amount of consecutive samples. The study provides 

an examination on how the signal processing method ”Lebesgue sampling” can be applied with the above 
criterias to achieve a god accuracy with reasonable processing time on mobile phones. This is observed 
using sensors with the most common signal types ramp and pulse in an environment where small noises 

and transients occur. The accuracy and the processing load are taken into account when estimating the 
efficiency of Lebesgue method and when estimating how many pre-samples per set might be sufficient. 
The implementation is written in Java Android platform and then integrated into a digital triggering module 
with Graphical User Interface (GUI).  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Digital Signal Processing (DSP) är olika typer av processer som används för bearbetning av 
digitala signaler. Digital signalbehandling används inom många areor som ljud, video, 

talanalyser, etc. Varje area behöver signalbehandlingen för att t.ex. utföra ett ändamål genom en 
analys eller bearbetning av dess data. DSP finns i såväl mobiltelefoner, hårddiskar, radio, 
skrivare, etc. Först läses elektriska signalen in som tal, ljud, video, temperaturer från sensorer för 

att till följd digitaliseras med en analog – digital (A/D) omvandlare. Dessa data kan till följd 
manipuleras och bearbetas med DSP i form av matematiska operationer.[1] Insamling av data är 

det första steget i att utföra ett experiment, men data är förlorat om det inte sparas. Därför är 
datorbaserad dataloggning en viktig del av datainsamlingen. Dataloggning möjliggör för varje 
punkt av data insamlad av ett datainsamlingssystem att sparas i en fil som kan granskas senare. 

Dataloggern DL141E som är utvecklad av företaget Blue Center Sweden AB är i behov av ett 
system som kan trigga hämtningen av data endast vid fördefinierade triggningskriterier. För att 

ett system inte ska kännas trögt på grund av mängden inkommande data, behövs 
triggningskriterier som kan trigga hämtningen av data för vidare analys.[2] 
 

Stora transportfordon kan utsättas för kraftiga vibrationer och temperaturväxlingar under färd, 
vilket kan resultera i att bärande och viktiga delar som t.ex. hjullager och växellådor havererar av 

utmattning med allvarliga konsekvenser som följd.  Mätdata som gett upphov till detta kan därför 
vara intressant att logga för vidare analys av orsaken till felet. Genom att detektera betydliga 
förändringar i mätdata som regelbundet hämtas kan man med det som grund avgöra om en 

automatisk loggning av t.ex. temperatur, vibration eller tryck ska triggas. För att trigga vid rätt 
tillfälle är det viktig att välja rätt triggningskriterier för automatiska mätdatainsamlingssystem. 
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1.2. Problemidentifiering och Motivering 

Företaget Blue Center Sweden AB som inriktar sig på mätteknik har ett flertal egenutvecklade 
produkter.[58] En av dessa produkter är trådlösa dataloggern DL141E, som utgör kärnan i många 
av deras mätsystem, från manuella till automatiska. Det är en inbyggd enhet med upp till 8 

kanaler som varje sensor kan anslutas till. Den stödjer även en mängd olika typer av sensorer 
utan att någon ändring i hårdvaran blir nödvändig. Dataloggern kan även via Bluetooth 

överföring kommunicera med olika typer av mjukvaruapplikationer i smartphone telefoner, som 
också blir en del av mätsystemet.[2][14] 
Detta möjliggör en mycket snabb registrering (loggning) av en stor mängd högupplöst mätdata 

från analoga sensorer som exempelvis mäter vibrationer, temperatur eller tryck, och kan sedan 
skickas vidare via Bluetooth till bl.a. datorer och mobiltelefoner för behandling. Dessa fördelar 

är relevanta när signalförändringar sker under ett ögonblick, och är huvudmotiveringen till att 
dataloggern DL141E är vald. 
I automatiserade mätsystem är triggning av datainsamling oftast nödvändigt för att begränsa  

mottagna datamängden, särskilt i de fall när enheter med tekniska begränsningar så som 
mobiltelefoner erhåller mätdata. Med Bluetooth standarden, som har hastighetsbegränsningar för 

dataöverförings, är det också olämpligt med stora datamängder, viket är energikrävande och 
därmed olämpligt vid batteridrift. Fördelen med att trigga loggning endast på signalbeteende blir 
att bara intressant mätdata loggas för att vidare analysera orsak på, t.ex. när något blir fel eller 

havererar, samt att mätsystemet kan vara i drift konstant under längre tid.  
Därför är det relevant att endast trigga loggning på ett antal hämtade försampel med avvikande 

signalförändringar som grund genom mjukvaruanpassade triggningskriterier i modulen. Inom 
mjukvarumässig triggning är det viktigt att beräkningstiden för beslut om triggning är minimal, 
så triggningskommando för loggning skickas från mobiltelefonen så fort triggkriterierna 

uppfyllts. Att läsa in så få nödvändiga sampel som möjligt eftersträvas för snabbt beslut om 
triggning och en minimal minnesförbrukning så att mätsystemet inte känns trögt.[59] 

På begäran av företaget skall utöver undersökning av triggningskriterier även en mjukvarumässig 
triggningsmodul för dataloggern DL141E implementeras. Den skall endast trigga dataloggning 
på signalförändringar som avviker från det nominella signalbeteendet.    

Målet är att bestämma lämpliga triggkriterier som fungerar med puls- och rampsignaler, dels 
bestämma minsta antal nödvändiga sampel som krävs för att säkerställa att korrekt triggning sker 

i minst 99 % av förekommande fall och inom högst en sekund efter ideal triggningspunkt. Med 
ideal triggningspunkt avses här det första sampel i en kontinuerlig följd som leder till triggning. 
Sampel som triggar loggningen ska också sparas genom tillämpning av förtriggning. 

Triggningsmodulen skall integreras med en redan framtagen mobilapplikation ”Save & View 
2015”, som kommunicerar med dataloggern DL141E samt sparar och visar mätdata.  
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Syftet med undersökningen är att få svar på om ovan uppsatta kraven är möjliga att uppnå såväl 

teoretiskt som rent praktiskt med dagens mobiltelefoner. Vår frågeställning lyder:  
Hur kan triggningskriterierna definieras mjukvarumässigt för att trigga dataloggern DL141E:  

 Att endast logga sampel utifrån verkliga puls- och ramp signalavvikelser.  

 Med en beräkning som tar hänsyn till mobilens begränsade bearbetningskapacitet. 
 

Triggningsmodulen strävas utformas och implementeras inom ramarna utifrån frågeställningen 
ovan, och därefter integreras med redan framtagna Android applikation ”Save & View 2015”, 

som kommunicerar med dataloggern DL141E. I vår lösning eftersträvas en balans mellan 
träffsäkerheten i signaldetekteringen, beräkningens flexibilitet (snabbhet), och kodminnets 
storlek vars måste beaktas i mobiltelefonen. Signaltyperna som skall brukas behöver utredas och 

i praktiska tester ställas mot de undersökta triggningskriterierna. 
 

1.3. Datainsamling och falska triggningar 

Det är inte ovanligt att externa elektriska störningar påverkar signalen, vilket manipulerar 

signalvärdena och gör att de avviker. Det kan exempelvis bero på mekaniska störningar, till följd 
av vibrationer, termiska störningar som beror på temperaturvariationer i omgivningen eller 

elektriska störningar som skapas av kringliggande elektrisk utrustning. Störningar karaktäriseras 
vanligtvis som brus, och sporadiska transienter (spikar) i signalen.[22][23] Till följd får den 
erhållna mätdatan oönskade värden som skiljer sig åt från opåverkade sensorvärde vilket gör 

mätsystemet opålitligt. Detta har stor inverkan på triggningssytem som förlitar sig på 
signalbeteendet, där främst oönskade transienter och brus kan orsaka falsk triggning. 

Dataloggning triggas i sådant fall oftare och inte bara av giltiga mätvärden, vilket är 
resurskostsamt. Därför behöver triggningskriterierna beakta detta, vilket är möjligt genom att 
tillämpa mjukvarumässigt anpassade triggningskriterier. Triggningskriterierna ska utformas så 

att vanligt förekommande brus, och sporadiska transienter, med varaktighet på högst 10 ms, som 
råder i de fördefinierade signaltyperna skall betraktas som normala signalvariationer. De skall tas 

i beaktning när triggningskriterierna detekterar avvikande signalförändring, för att undvika falska 
triggningar. Mjukvarumässiga triggningskriterier möjliggör intelligentare signaldetektering 
genom tillämpning många mattematiska formler, t.ex. standardavvikelsen som är bra för 

detektering i miljöer med mycket brus eller formler som jämför transienters nivåer.[18] 
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1.4. Relaterade arbeten 

I [15], presenteras en Android baserad lösning för datainsamling av patienters tillstånd i realtid. 
Sensorer som läser in kroppstemperaturen eller hjärtrytmen digitaliserar värdena och skickar de 

kontinuerligt via Bluetooth till Android telefoner för observation. Detta digitala tillvägagångssätt 
har möjliggjort att analys (bearbetning) av signalformer kan göras på dagens mobiltelefoner, som 

har processorer med en tillräcklig hastighet på minst 1 GHz. I artikeln [16] beskrivs fördelarna 
med att logga mätvärde på signalens beteende (signalbaserad) istället för på periodiskt baserad 
grund. De menar att intressant mätdata på så vis kan erhållas istället för periodiskt data som inte 

är baserad på intressant grund. De presenterar Lebesgue sampling, en mer avancerad metod för 
triggning på diskret signalnivå med konstant detektering av signalförändringen längs tiden. 

Beräkningen sker i realtid och är mindre komplex med bara två indata som jämförs rekursivt. 
Andra triggningskriterier som STA/LTA algoritmer redogörs i [17], en metod för detektering och 
datainsamling av jordbävningar från seismometrar. Här beräknas medelvärden för bedömning 

vilket kräver mer indata i beräkningen samtidigt. I [18] redogörs metoder att detektera intressanta 
spikar i jämförelse med upprepande transientstörningar i en signal. Här beräknas medelvärde på 

alla toppar för att bedöma var tröskeln för nivåöverskridning bör sättas. Konklusionen är att en 
mer allsidig metod för vårt ändamål inte finns, men genom att utgå från en relevant och enkel 
utgångspunkt som Lebesgue finns möjligheten att bygga till den vidare för önskad funktion.   

1.5. Området i studien 

Följande avsnitt kommer att utförligare presentera de tekniska specifikationerna och dem 
konfigurerade inställningarna i dataloggern DL141E. Sensorerna från respektive signaltyp som 
den skall göra inläsningar från kommer också att redogöras. Syftet är att ge en förklaring av hur 

DL141E fungerar med sensorerna från varje signaltyp och hur den läser in dem. En redogörelse 
av Android applikationen ”Save & View 2105” kommer också att innefatta. 

1.6. Dataloggern DL141E och dess specifikationer 

Studien av triggningskriterierna är främst avsedd för att effektivisera användningen av 

dataloggern DL141E. Dataloggerns huvuduppgift är att hämta och lagra mätdata från analoga 
eller digitala sensorer och därefter skicka mätdatan vidare till en dator/mobiltelefon via trådlös 

Bluetooth överföring. Denna trådlösa mätvärdesloggern är konstruerad och utvecklad av 
företaget BlueCenter Sweden AB för att klara krävande mätapplikationer i tuffa miljöer.[2] 

Särskilda krav är att den ska klara av att mäta snabba förlopp för att signalen ska uppnå en hög 

upplösning. Detta möjliggör loggning av exempelvis vibrationer, transienter, tryck, krafter och 



 

10 

 

flöden. DL141E är en helt fristående programmerbar enhet, där dess mikroprocessor kan 

konfigureras och ändras via C programmering.[20] Den har dubbla 16-bitars A/D omvandlare och 
kan samtidigt hantera upp till 8 osymmetriska ingångar (kanaler) eller 4 symmetriska ingångar, 
men kan alternativt också konfigureras för att hantera två symmetriska och fyra osymmetriska 

ingångar samtidigt. Det som utmärker DL141E är dess stöd för en samplingshastighet på upp till 
30k sampel/s, samt minnet som ger plats för 256 000 mätvärden som fördelas på antal aktiva 

ingångar. Minnet kan användas såväl som ett lagringsminne vid loggning och som ett 
buffringsminne vid intermittent loggning. DL141E är även utrustad med en extern triggeringång 
som möjliggör elektrisk triggning. Varje sampel som läses in märks med ett datum och klockslag 

som refererar till tidpunkten när det lästes in. [1][14] 

1.7. Kända Sensortyper 

Dataloggern DL141E stödjer upp till 8 osymmetriska ingångar (kanaler) i vilka analoga eller 
digitala sensorer kan anslutas till. Med flera sensortyper i bruk kommer därför signalerna och 

deras karaktär att variera när de erhålls från dataloggern. Det kan röra sig om olika frekvenser, 
våglängder eller amplituder beroende på mätdata de representerar. Därför är den kännetecknande 

signalkaraktären i de olika sensortyperna viktig att beakta när triggningskriterierna undersöks. 
Triggningskriterierna kommer att ställas mot två av de vanligaste typerna av sensorgivare som är 
analoga, men kategoriserade efter följaktliga digitalt diskreta signalkaraktärerna:  

 Första kategorin kännetecknas med signaler i form av pulser med branta flanker och högt 
frekvensinnehåll; den induktiva sensorn. Den induktiva givaren skapar pulser som växlar 

mellan 0 V och exempelvis 12 V (digital 0:a eller 1:a) och används i det här fallet till att 
detektera förekomsten av vibrationer. Pulserna som skall simuleras gäller vibrationer i ett 

fordons konstruktion (chassi, balkar och lager). Det innebär att om signalen som pulsform 
har överstigit en nivå finns det en vibration i fordonet (ger 1:a) som skall detekteras. Om 
det inte uppfylls är det ingen vibration som skall detekteras (ger 0:a). 

 Andra kategorin är motståndsgivare som kännetecknas med signaler i form av ramper 
med lågt frekvensinnehåll. Givaren mäter temperaturen av lager som kan bli slitna och 

varma av en större friktion än normalt. Onormalt snabb temperaturökning med hög 
temperatur ger oftast upphov till snabb ramptillväxt i signalen, medan mindre vibrationer 
indikerar mer stadigare temperaturförändring (ramptillväxt). Temperaturen vid lagren ska 

kunna loggas för att bestämma om något lager behöver bytas.  
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1.8. Datainsamling från extern enhet  

Det är möjligt för dataloggern DL141E att kommunicera med en egenutvecklad mjukvara på en 
annan enhet, exempelvis med BlueCenters färdigutvecklade PC-baserade mjukvara FileSaver. 

Med FileSaver kan loggning startas/stoppas manuellt och det går att spara mätdata textfilformat. 
Det går också att välja triggningskriterier, t.ex. på en viss spänningsnivå (nivåöverskridning) för 

automatisk triggning. FileSaver bearbetar signalen (DSP) genom att kontrollera om nuvarande 
sampel motsvarar eller har överskridit den fördefinierade nivån Δ.[20] 

 
1.9. Mobilapplikationen Save & View 2015 

Save & View 2015 är en Android baserad mobilapplikation som integrerar mobiltelefoner med 
mätsystem som använder DL141E. Den är utvecklad för användare med ett användargränssnitt 
och stödjer Bluetooth kommunikation för att duplext kommunicera med DL141E. Mobilappens 

huvudsakliga funktioner utgör inläsning (hämtning), plottning, och sparande av mätvärde som 
hämtats. Varje serie av sparad mätdata lagras som en textfil i mobiltelefonen. Det är också 

möjligt att från applikationen skicka mätdata vidare till en extern H2 databasserver, samt erhålla 
mätdata därifrån för att plotta i mobilen. Transfereringen mellan mobilen och databasen sker via 
WiFi eller 3G/4G kommunikation. 

  
Applikationen består huvudsakligen av två layouts; Kommandoläget och Grafläget. Figur 1, på 

nästa sida representerar kommandoläget i användarvänligt läge där varje sampel från respektive 
kanal kan avläsas löpande. Med knappen ”Single” skickas kommando för att hämta ett sampel 
per kanal. Knappen ”Run/Stop” hämtar istället ett sampel löpande varje sekund per kanal, samt 

avbryter det vid återklick. För att spara aktuellt synligt värde i textformat klickar man på ”Save” 
Med knappen ”Record” skickas kommando för loggning av ett fördefinierat antal sampel på 

samma gång, som sedan sparas i textfil lokalt. Knappen ”Send File” låter användaren skicka en 
serie av mätvärde (textfil) till databasservern via WiFi eller 3G/4G.  
Figur 2, på nästa sida representerar kommandoläget i avancerat läge, där en lista på det 

transfererade innehållet mellan mobilen och DL141E kan avläsas. Det kan vara kommando som 
skickas med knapparna eller bekräftelser och mätdatan som skickas tillbaka från DL141E till 

mobilen. Detta läge ger en bra översikt av tillståndet i transfereringen och kommunikationen 
vilket är lämpligt om man vill spåra upp fel, ifall några uppstår. 
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Figur 1 Kommandoläge (Användare)  Figur 2 Kommandoläge (Avancerat) Figur 3 Grafläge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 är grafläget som man får åtkomst till från menyfältet. Dess huvuduppgift är att grafiskt 

presentera inlästa värden per vald kanal som funktion av tiden eller sampel i följd. Man kan välja 
att plotta mätvärden antigen från en lokalt sparad textfil eller från externa databasservern.[21] 
 

Det är dessutom möjligt att ändra vissa villkor för Record funktionen genom ändringar i 
konfigurationsfilen ”RecordCommands.txt” som befinner sig på enhetens lagringsmedia.  Ett av 

villkoren är samplingshastigheten ([a,#), där # är samplingshastigheten [sampel/s] angivet i 
heltal. Ett annat viktigt villkor är antal loggade sampel i en skur ([b,#), där # är antal sampel per 
kanal angivet i heltal. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Triggning innebär i stort sett samma sak som att en händelse (uppfyllt villkor) startar (aktivera) 
en annan följaktig händelse, Ett exempel är genom att trycka på en utlösare kommer ett gevär till 
följt att skjuta. Villkoren kallas i sådana här fall för triggningskriterier. Triggningssystem som 

utformas inom olika konstruktioner och system måste därför alltid innefatta fördefinierade 
triggningskriterier som ska ge systemet tillförlitlighet och effektivitet.  

För att använda sig av triggning i bruk med elektriska instrument, bl.a. en datalogger måste först 
en triggningskälla identifieras innan man kan bestämma triggningskriterier. Elektriska instrument 
kan som känt via kabel eller trådlöst ge ut elektriska signaler  och det är möjligt att utifrån dem 

erhålla en viss information vilket gör de till en potentiell triggningskälla. Det finns två metoder 
för att kunna trigga dataloggern DL141E. Den första är via en inbyggd triggeringång som 

används för trigga på signaler från externa enheter. Det innebär att triggningskällan inte direkt 
utgår från det som avses att triggas. Den andra metoden däremot går ut på att trigga på dess 
egenproducerade sampel, vilket är en triggningskälla som utgår från en kanal i själva enheten. 

Dessa två metoder kallas därför för extern triggning respektive kanaltriggning.[7]   

Inom mättekniken kan analog eller digital triggning användas, vilket beror på om signalen den 

triggar på är analog, digital eller kvantiserad digital. Digital triggning tillämpas för bruk med 
digitala signaler där det vanligaste triggningskriteriet är om signalen är växande eller fallande. 
Växande signal ger värdet H (Hög); en 1:a, medan fallande signal ger värdet L (Låg); en 0:a 

vilket kännetecknar signalen som en fyrkantsvåg. Med endast två nivåer baserar sig 
triggningskriteriet teoretiskt sätt bara på skiftande 0:or och 1:or vilket är logiktriggning som 

vidare kan utökas genom att med flera signaler utföra logisk jämförelse. Jämförelsen kan t.ex. 
göras med boolean funktionerna ”AND” eller ”OR”.[8][9] Det är främst inom extern 
triggningssignal som digital triggning används. 

Analog triggning baserar sig på konstanta signaler med bestämda värde som kan variera oändligt, 
till skillnad från digitala signaler som bara kan vara 0:or eller 1:or. Det är inte bara för analoga 

signalen som analog triggning kan användas, men även för en kvantiserad digital signal. Det är 
för att den representeras som en följd av digitala diskreta sampel i en kontinuerlig tidsserie och 
kan därför liksom analoga signaler bearbetas med analog triggning. Därför har signalbeteendet 

fler parametrar utöver växande/fallande signal, bl.a. signalnivå, signalförändringen, eller antal 
sampel i följd under viss tid.[5] I implementeringen kommer analog triggning att tillämpas på 

inkommande sampel i följd som triggningskällor (referenser) för beslut om att trigga loggning av 
stor mängd data. Metoden kallas för referenstriggning, där sampel kan bearbetas mattematiskt 
med mjukvarumässig triggning, vilket kommer presenteras utförligare längre fram.[6] 
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2.1. Signalbehandling och samplingsteori av digitala signaler 

Alla fysikaliska storheter, t.ex. temperatur eller vibration som sensorer känner av är konstanta 
och representeras i form av analoga elektriska signaler. Analoga signaler är alla variabla signaler 

med kontinuitet i tid och amplitud. I dagens mätsystem har digitala mätmetoder fått en allt större 
betydelse. De viktigaste orsakerna är den höga mätnoggrannheten samt möjligheterna att lagra 

och bearbeta stora mängder mätdata med hjälp av digitala instrument som t.ex. mikroprocessorer 
i datorer. Den analoga signalen måste därför först omvandlas till en digital signal och därefter 
kvantiseras för att få en följd av flera diskreta punkter, även kallat sampling. Denna omvandling 

som därmed ger en serie av sampel med bestämda tidsintervall görs med hjälp av A/D 
omvandlare. Digitala signaler krävs för varierande digital signalbearbetning (DSP), vilket kan 

vara processer inom signalbehandling för att t.ex. trigga på signal eller filtrera.[9]    

Vad som främst gör A/D omvandlaren till en central del i mätsystem är att den kvantiserar den 
nydigitaliserade kontinuerliga signalen till bestämda (digitala) reala värden per sampel. Dessa 

diskreta värden beror på hur många diskreta värden som produceras totalt från en analog 
signallängd. Fler diskreta värden producerade betyder att bättre mätnoggranhet uppnås vilket 

innebär en högre upplösning i den digitala signalen. Exempelvis kan en A/D omvandlare med en 
8 bitars upplösning utföra kvantisering på upp till 28 = 256 (0-255) olika nivåer, medan en 16 
bitars A/D omvandlare kan utföra kvantisering på upp till 216 = 65537 olika nivåer. Formeln 

nedan beskriver hur hög upplösning (Q) som kan uppnås på elektriska signaler i volt.[11][12]     

               –    , 

där EFSR är den högsta fullskaliga volträckviden som kan representeras, d.v.s. högsta skillnaden 

mellan den övre och nedre extrempunkten. M är A/D omvandlarens upplösning i bits.  

För att sampling av högfrekventa signaler skall vara möjligt måste A/D omvandlingen 
(samplingshastigheten) vara mycket snabb. Samplingshastigheten är antal sampel som kan läsas 

per sekund, vilket i DL141E’s fall är 30k sampel/s. För att information i signalen, särskilt de 
högfrekventa delarna i signalen inte skall gå förlorade efter digitaliseringen måste Nyquist 

samplingsteorin uppfyllas. Nyquist samplingsteorin säger att samplingshastigheten (fs) måste 
vara minst dubbelt så stor som frekvensen i signalen (fs), med följande formel nedan. 

        , 

Detta innebär att man med DL141E med en samplingshastighet på 30k sampel/s kan sampla en 

signal med en frekvens på upp till 15kHz. Principen är att man måste kunna hinna erhålla minst 
två sampel per våglängd.[10]    
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Två vanliga samplingsmetoder är repetitiv sampling och slumpmässigt repetitiv sampling. 

Studiens lösning för att trigga loggning baserar sig på båda metoderna, där de hämtade samplen 
för analys med triggningskriterier samplas repetitivt, medan loggningen av en stor grupp sampel 
sker på ett oregelbundet triggningstillfälle som beror på signalens beteende.[9] 

 

2.2. Signaltyper 

Ett system som är designad för att utföra en särskild uppgift använder ofta mätningar från 
omgivningen eller indata från användaren. Dessa kan senare konverteras till andra former. De 

fysiska variablerna av intresse kallas vanligtvis för signaler. I ett elektriskt system kan en signal 
av intresse vara en spänning, ström eller laddningsmängd etc. En signal delas upp i 3 kategorier 

beroende vilken form signalen har. Dessa kännetecknas som ramper, pulser och en kombination 
av både ramper och pulser.  

Som tidigare nämnt omvandlas en tidskontinuerlig signal till en tidsdiskret signal med diskreta 

tidpunkter (sampel) som fördelas jämnt i tiden.[3] Dataloggern DL141E kan utföra detta genom 
periodisk sampling, och därefter vidarebefordra data för analys av beslut om loggning skall 

triggas. Området mellan tidpunkterna är ett dödsband och innehåller inga utdata, d.v.s. ingen 
sampling rådde i området samt att det inte råder en kontinuerlig tid.[13] Genom interpolation av 
diskreta sampel med First-order hold metoden kan en tidsdiskret signal uppnås (Figur 4 nedan), 

där sampel binds samman med raka linjer i form av ett polygontåg. Grafen i Save & View 2015 
använder denna interpolation för att visa samplen i en tidsföljd. Utifrån två kända punkter fås 

värdet y längs en rak linje som binder dem med uttrycket            
     

     
.[52] Formen på 

pulserna och ramperna utgår därför till viss del också från denna interpolation. Utifrån detta kan 

sampel jämföras och behandlas utförligare, med exempelvis deltafunktioner som en kontinuerlig 
signal.[4] Dessa tidsdiskreta ramp- och pulssignaler är också bandbegränsade eftersom 

Nyquistteoremet måste uppfyllas.  

 

 

 
 

Figur 4 Kvantifierad tidsdiskret signal[4] 
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Figur 5 Tidskontinuerlig och tidsdiskret rampsignal[47]  

2.2.1. Ramper 

En ramp u[n] är en signal som linjärt ökar med tiden längs en rät linje från och med tidpunkten 
noll (n = 0) [57]. Om n = 0 är den analoga signalen antingen 0 eller lika med den förbestämda 
amplituden (m) vilket blir den diskreta signalens utdata. Rampens förändringshastighet beror på 

lutningens derivata (k), där större k ger högre hastighet. Lutningens riktning beror på om k är 
positiv eller negativ. Ramper brukar tillämpas för att beakta hur ett system uppför sig vid en 

kontinuerlig förändring av systemets insignal.[57] En ramp signal definieras enligt som nedan: 
         

 

   

 

 
 

 
 

2.2.2. Pulser 

Inom signalbehandling har pulssignaler följande egenskaper: 

 Först övergår signalen snabbt från ett grundvärde genom förändring i amplituden till ett 

betydligt högre eller lägre värde. Därefter skall signalen snabbt återgå till grundvärdet 

 En ideal puls har ett grundvärde som alltid är 0 och en extrempunkt som kan bli oändligt 
hög eller låg med maximal förändringshastighet för både ökningen och återgången.  

Den rektangulära pulsen är en ideal puls, men som i praktiken skapas genom en process som 

kallas pulsformning. Digitalt diskreta sampel skapar en sådan signalform med flera sampel inom 
extrempunkten innan en återgång sker (Figur 6 nedan). Rektangulära pulsen är som känt av 
typen heavisides stegfunktion. Funktionen för rektangulära pulsen definieras enligt nedan, 

                                                                                                     

 

  

          

En konstant idealiskt växande ramp kan 

alltså utryckas med den linjära funktionen: 

där k på konstant väg styr amplitudökningen 
(m)  för varje sampel (n) i följd.  

 

Figur 6 Tidskontinuerlig pulssignal[48] 

                   

där a är pulsens startpunkt och 
b är pulsens slutpunkt längs 
tiden (t)[48]  

Enligt figur 6 blir det därmed: 

V(t) = u(t – 1,2 ) – u(t – 3,8) 
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2.3. Mjukvarumässig triggning 

Triggning inom mättekniken kan antingen vara hårdvarumässig eller mjukvarumässig, där det 
beror på kringsutrustningen, signalen och den önskade funktionen som vill uppnås. 

Hårdvarumässig triggning fungerar i princip som hårdvarumässigt avbrott (interrupt) gör på 
mikroprocessorer. Det innebär att mikroprocessorer i enheter som skall triggas väntar på en 

inkommande digital impulssignal från ett I/O kommunikationsled. Impulssignaler som når en 
specifik pin i mikroprocessorn ändrar dess logiska värde till 0 eller 1 vilket triggar en händelse. 
Ytterligare logiska kretskort kan tillämpas för mer avancerad triggningsfunktion. Mestadels rör 

det sig om externa triggningar där hårdvarukomponenter som fungerar ihop t.ex. i en dator, 
kommunicerar och skickar digitala impulser till varandra.[23][24]     

Mjukvarumässig triggning baserar sig däremot på instruktioner för mikrokontroller och kan 
utryckas i flertal olika programmeringsspråk, däribland Java.[25] Det centrala i mjukvarumässig 
triggning till skillnad från mer begränsad hårdvarumässig triggning är att triggningskriterierna 

kan mer fritt definieras och skräddarsys mattematiskt. De kan variera från att vara enkla och lätta 
att definiera till att vara mer komplexa. Mängder med parametrar kan användas för att definiera 

mjukvarumässiga triggningskriterier genom att utnyttja både (y) axeln för värdet och tidsaxeln 
(x), som iakttar tiden för samplen i följd. Det kan därför också ge parametrar på under en viss tid 
så som signalnivån, växande/fallande signal eller beaktande av brus och transienter.  Varje 

inkommande sampel i applikationen signalbehandlas en efter en med triggkriterierna, där varje 
aktuellt sampel också kan jämföras med en föregående genom tidsserien.[26][27]         

 

2.3.1. Mjukvarumässig förtriggning 

När en eller flera sampel uppfyller triggningskriterierna kommer datahämtningen att påbörjas 

genom loggning, där all loggad data hädanefter sparas. För att också spara dem sampel som har 
gett upphov till triggningen men inte hör till loggningen måste förtriggning tillämpas. 

Förtriggning används när datahämtning ska triggas på referenssampel som utgångspunkt, d.v.s. 
om referenssamplen uppfyller triggningskriterierna i signalbearbetningen.[7][26] Inom 
mjukvarumässig triggning kan en bestämd uppsättning av referenssampel hämtas periodiskt och 

lagras i en minnesbuffert för att signalbearbetas. En minnesbuffert för förtriggning tillämpar 
kösystemet först in först ut (FIFO), där inkommande sampel i ordningen först till sist bearbetas 

med triggningskriterierna.[27] När en minnesbuffert har fyllts med maximalt antal sampel 
kommer den som först var bearbetad (den äldsta) att raderas och som följd att ersättas med den 
efterföljande inkomna. Storleken på en minnesbuffert kan bestämmas mjukvarumässigt med 

hänsyn till minnesförbrukningen. Mer minne innebär att flera sampel kan lagras och att 
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Figur 7 Förtriggning av sampel[29] 

triggningskriterierna kan definieras på ett högre antal sampel i följd som grund.  Med beaktning 

av flera sampel i följd för att iaktta en trend kommer sannolikheten att signalen är intressant och 
inte är en tillfällig transient att öka. Dock blir det på bekostnad av minneskapaciteten, vilket 
erfordrar att en balans mellan minnesanvändningen och träffsäkerhet eftersträvas. 

När det händer att ett referensampel har uppfyllt triggningskriterierna för att trigga loggnig blir 
det möjligt att också spara alla referenssampeln från buffertminnet.[28] Som figur Figur 7 nedan 

illustrerar kan referenssampeln sparas tillsammans med dem loggade efter triggningen.  

 

 

 

 

 

Först sparas referenssampeln och sen dem loggade samplen direkt efter. I förtriggning skapas det 
vanligtvis en kort sampellös tidslucka mellan det sista referenssamplet och första loggade 

samplet, vilket är fördröjningen mellan den ideala triggningspunkten till att loggningen triggas. 
Tidsluckan kan mjukvarumässigt fyllas med s.k. utfyllnadssampel genom att mattematiskt 

beräkna medelvärdet av referenssamplen som leder till triggning och första loggade samplen.    

 

2.4. Signalbaserad och tidsbaserad sampling 

Två av de vanligaste tillvägagångssätten för datainsamling är tidsbaserad (periodiskt baserad) 

sampling, och signalbaserad, (händelsebaserad) sampling. Båda tillvägagångssätten kan 
tillämpas mjukvarumässigt, där den tidsbaserade samplingen utgör triggningskriterier so m beror 

på tiden, medan den signalbaserade samplingen utgör triggningskriterier som beror på 
signalbeteendet.[30][31] Särskilt för triggning i realtid är både signalbeteendet och tiden viktiga 
parametrar att beakta när triggningskriterierna ska definieras, så att triggningen sker på rätt 

signalförändring med en minimal tidsfördröjning. 
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2.4.1. Triggning på tidsbaserad sampling 

Periodiskt triggning för sampling är en mer traditionell metod som är enklare att fördefiniera 
samt är snabbare eftersom mindre signalbearbetning utförs.[32] Den främsta parametern som 
bearbetas är tid, vilket representeras längs x-axeln i en signalgraf. Om en graf innehåller en följd 

av diskreta sampel kan tidsmomenten alternativt representeras följaktligen: 

S = {n1, n2, n3,…, nn}, där S är en serie av sampel (element) i den ordning som de erhålls. 

På så sätt refererar man ett specifikt antal sampel i följd som kan beaktas och jämföras. Det 
möjliggör att triggningskriterierna för signalbeteende kan gälla flera antal sampel i följd, d.v.s. 
ett mönster på signalen. 

Vid periodisk sampling sker datainsamlingen regelbundet inom en förutbestämd tid, exempelvis 
varje sekund. Det blir därmed ett bestämt intervall mellan varje sampel. I DL141E råder 

periodisk triggning för sampling av de sampel som vidare skall utgöra en grund om loggning ska 
triggas. Tidsbaserad sampling definieras med följande formel: 

yk = y(kTs), k = 1, 2, 3, …, N, 

där k är samplen i följd och Ts är det definierade tidsintervallet mellan varje sampel. [33] 

Ett motsvarande triggningskriterie kan definieras för att periodisk trigga dataloggning, men som 

dock skulle innebära konstant loggning av stora datamängder som måste lagras och inte är av 
intresse. Tidsbaserad triggning kombineras därför med signalbaserad sampling vilket utökar 
triggningskriterierna och därmed möjliggör smartare triggning.[34] 

 

2.4.2. Triggning på signalbaserad sampling 

Signalbaserad sampling beror på händelser i signalen istället för på tiden. Det rör sig om själva 
signalbeteendet vars kan variera, där exempelvis en signalhändelse kan inträffa från mer vanligt 
till mycket sällan. Dessa signalhändelser motsvarar samplens egenskaper i en digital diskret 

signal och kan specificeras som triggningskriterier för triggning på sampel. Detta är därför en 
relevantare metod vid definiering av triggningskriterier för att trigga sampling eller loggning på 

mer specifikare händelser.[32][35] Den främsta parametern som beaktas i signalbaserad sampling är 
nivån på signalen längs y-axeln. Följande presenteras några av de enklaste och mest 
fundamentala triggningskriterierna baserade på signalbeteende. 

1. Triggning på nivå, även känt som sampling på nivåöverskridning är den mest 
kännetecknande signalbaserade samplingsmetoden. Varje inkommande sampel bearbetas 
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och kontrolleras om den överskridit en fördefinierad nivå (LC) längs y-axeln. Som ett 

triggningskriterie kallas denna nivå för ett tröskelvärde. Om en signal eller ett diskret 
sampel överskrider denna nivå uppfylls triggningskriteriet för att trigga exempelvis 
sampling eller loggning.[36][37] Sampling på nivåöverskridning har uttrycket: 

y(tk) > YS, k = 1, 2, 3, …, N, 
där YS är det bestämda (statiska) tröskelvärdet för varje tidsmoment (t) eller ett specifikt 

sampel i en följd (tk). Triggningskriteriet om ett sampel överskrider en viss nivå utrycks 
därmed som tk > YS.

[33] Figur 8 nedan illustrerar triggning på signalnivå. 
 

 
 

 
 
 

2. Funktionen för triggning på nivåöverskridning kan utökas ytterligare genom att också 
beakta tiden. Det kan vara intressant att känna till om flera sampel i en tidsföljd fortsätter 

att vara kvar över ett tröskelvärde. Ett sådant område kallas för en händelsedomän, men 
som också utgör en form av tidsdomän med flera periodiserade sampel. Denna metod kan 
vara lämplig för triggning av exempelvis pulser som överskridit ett tröskelvärde. Genom 

att definiera triggningskriteriet där antal sampel i följd som måste vara över ett 
tröskelvärde triggar man på pulsernas längd. Med beaktning av flera sampel i följd kan 

korta falska signalavvikelser som transienter ignoreras för att minska antal falska 
triggningar. Denna metod har också uttrycket: y(tk) > YS, k = 1, 2, 3, …, N, 
men med ett kriterium på t.ex. tre sampel i följd (tk, tk+1, tk+2) kommer triggning enbart att 

utlösas när y(tk) > YS, y(tk+1) > YS och y(tk+2) > YS har uppfyllts.[33] 
 

3. Ett annat observerbart signalbeteende som kan definieras som ett triggningskriterium är 
växande eller fallande signal. Metoden kallas för kantavkänning (ET) och skiljer sig från 
triggning på nivå genom att den kontrollerar signalens riktning istället för bara 

nivån.[5][38] Kantavkänningsmetoden tillämpar också parametrarna nivå och antal sampel i 
följd för vidare specificera vilka växande eller fallande signaler det skall triggas på. [39] 

För triggning på växande ramper kontrollerar triggningskriterierna exempelvis hur många 
växande sampel i följd (tiden) som krävts för att nå en fördefinierad nivå. Anledningen är 
att om signalen växt för snabbt, d.v.s. med ett eller få sampel i följd kan det har berott på 

en störning i form av en transient vilket orsakar falsk triggning. Figur 9 på nästa sida 
illustrerar triggning på kantavkänning med en specificerad tröskelnivå. 

Figur 8 Triggning på signalnivån 3,2[28]  
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Figur 9 Triggning på kantavkänning[39] 

 

 
 
 

 
 

 
Kantavkänningsmetoden kan också använda sig av hysteresis som ett komplement för att 
minska antal falska triggningar som orsakas av brus i signalen. Utöver nivån på 

tröskelvärdet där triggning sker använder hysteresis triggning också ett ytterligare 
tröskelvärde som kallas för armeringsnivån. För en växande signal ligger armeringsnivån 

under triggningsnivån och signalen måste först korsa armeringsnivån. På fallande signal 
är det samma princip med en armeringströskel som ligger över triggningsnivån.  
Triggning på triggningströskeln sker bara om signalen först korsat en armeringsnivå.  

Avståndet mellan armeringströskeln och triggningströskeln kallas för hysteresisavståndet, 
och kan ändras. Större avstånd ger mindre känslighet för brus, medan mindre avstånd ger 

större känslighet.[40] Figur 10 och 11 nedan illustrerar hur hysteresis tillämpas på växande 
respektive fallande signal. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Dessa tre ovan presenterade triggningskriterierna utgör en fundamental grund för de mer 
avancerade triggningskriterierna som i form av komplexare algoritmer kan implementeras 
mjukvarumässigt.[41] Ett av sådana triggningskriterier är Lebesgue sampling som baserar sig på 

triggning på nivåförändringar mellan samplen och kan utgöra ett komplement åt ovan nämnda 
triggningskriterierna. Som en metodik för implementeringen kommer denna triggningsalgoritm 

att redogöras följaktligen. 

Figur 10 Hysteresis på växande signal[39] Figur 11 Hysteresis på fallande signal[39]  
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3. Val av metod 

Utöver signaldetektering för triggning på en fördefinierad tröskelnivå, på växande eller fallande 
signalbacke och antal sampel i följd som det gäller föreslås också en metod för att detektera hur 
mycket signalen förändras mellan samplen. Det kan tillämpas med Lebesgue samplingsmetoden, 

där tre av dess strategier för detektering av signalförändringen kommer att presenteras. Genom 
att uppmärksamma förändringarna mellan samplen kan exempelvis plötsligt stora förändringar 

avskiljas från nominella förändringar, som en utgångspunkt om det är intressant att trigga. Syftet 
är att kunna sätta mer adaptiva triggningskriterier för ramp- och pulssignalerna som skall testas, 
eftersom deras signalförändringar skiljer sig. Alla triggningskriterierna i metodiken är avsedda 

för att detektera signalförändringar med en rekursiv jämförelse av en följd sampel som befinner 
sig i ett buffertminne. Därför erfodras mindre komplex beräkning, men en träffsäker detektering.  

3.1. Lebesgue samplingsmetoden 

Lebesgue sampling är en händelsebaserad triggningsmetod som grundar sig på nivåöverskridning 

längs den vertikala y-axeln. Till skillnad från enkla metoden för nivåöverskridning (avsnitt 2.4) 
tillämpar Lebesgue relevantare triggningskriterier för tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler 

där flera sampel behandlas. Kännetecknande är faktumet att triggningskriteriet inte enbart beror 
på nivån (amplituden) längs y-axeln, men även intersamplingstiden längs x-axeln, d.v.s. tiden 
mellan varje sampel. Metoden ger en diskret representation av en kontinuerlig signal eller 

löpande sampel genom nivåer som är jämnt fördelade längs y-axel. Det är möjligt att med olika 
strategier kontrollera hur mycket ett nuvarande signalvärde eller sampel x(ti) avviker från det 

föregående samplade värdet x(ti-1).[42] Denna samplingsmetod tillämpas därför främst för signaler 
som innehåller (dödsband) deadband, vilket är intervallen mellan varje sampel där utdata är 0. [43] 

Metoden är en s.k. on- line triggningsalgoritm eftersom del för del av indatan i buffertminnet 

beräknas rekursivt, vilket är relevant för triggning i realtid. Följaktligen redogörs tre Lebesgue 
samplingsstrategier: linjära Send on delta, integralsampling (area triggning) och Send on energy. 

Det är med fokus på hur de kan tillämpas för triggning på en redan samplad tidsdiskret signal. 

 

3.1.1. Triggning med Send on delta metoden 

Send on delta är den mest grundläggande Lebesgue samplingsmetoden och utför mindre 
komplexare beräkningar. Som baserad på nivåtriggning är den mindre beräkningskräsen, men 

kan också med mer avancerade deltafunktionen tillämpa flera triggningskriterier. Detta är därför 
en mer attraktiv metod inom industrier med trådlösa sensorsystem som erfordrar mindre 
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belastning i beräkningen och mer energibesparing.[44] Metoden är främst ämnad för bearbetning 

av tidskontinuerliga bandbegränsade signaler x(t). Den lämpar sig även för diskreta sampel i 
följd eftersom de behandlas som en återskapad tidsdiskret signal. Det sker genom den enkla 
linjära interpolationen first-order-hold som binder samplen med raka linjer, och därmed 

möjliggör tillämpning av delta funktioner.[4]   

För varje gång ett nytt sampel mottagits i systemet för bearbetning görs en kontroll av 

amplitudförändringen mellan nuvarande värdet xi(t) på ett sampel och det tidigare värdet xi-k(t) 
från föregående sampel befintligt i ett buffertminne. Amplitudskillnaden uttryck blir därmed: 

               , 

där amplituden på ett nuvarande sampel (xi(t)) subtraheras med amplituden på ett tidigare sampel 

xi-k(t). Med xi-k(t) där k = 1, 2, 3, …, n, väljer man med vilket tidigare sampel som det nuvarande 
samplet skall subtraheras med. I Send on delta är k = 1 en standard eftersom triggningskriteriet i 
denna metod är främst avsedd för amplitudskillnaden mellan nuvarande och föregående sampel.  

[43] Jämförelse med tidigare sampel kan tillämpas mjukvarumässigt genom en minnesbuffert i 
bruk med ett ytterligare triggningskriterie där det exempelvis kontrolleras hur mycket en ramp 

eller puls har växt/fallit totalt, för att utifrån det trigga loggning.  

För Send-on-delta samplingsmetoden definieras triggningskriterier som ett tröskelvärde, även 
kallat för delta ± ∆, där ∆ > 0. När amplitudskillnaden mellan ett nuvarande sampel xi(t) och ett 

föregående sampel xi-k(t) är större än det definierade tröskelvärdet kan loggning triggas. Formeln 
för triggning på signalförändring av tidsdiskreta signaler blir därmed: 

                    , 

där amplitudintervallet måste vara större eller lika med det fördefinierade tröskelvärdet för att 

triggning skall ske. Metoden kan tillämpas för både växande eller fallande signal med samma 
effektivitet.[43] Vid definiering av ett lägre tröskelvärde måste mindre uppkommande signalbrus 

beaktas, eftersom risken finns att de kan överstiga det (amplitudintervallet). Högre tröskelvärde 
gör istället att signalbrus med små positiva och negativa avvikelser inte har någon inverkan då de 
kompenserar varandra så länge tröskelvärdet inte överstigs. Det blir dock på bekostnad av att 

signalförändringen måste blir större, vilket kan fördröja triggningspunkten.[45] Figur 12 på nästa 
sida visar resultatet av metodens funktion, där man kan notera att varje triggningstillfälle 

inträffar efter att ett sampel har utifrån nivån från sitt föregångna sampel växt eller fallit med en 
fördefinierad förändring. Snabbt växande pulser kan detekteras genom att kontrollera en snabb 
signalavvikelse och därefter kontrollera om                     uppfylls d.v.s. signalen inte 

avviker mer. Avviker signalen direkt igen negativt kan det uppfattas som en sporradisk transient.  
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3.1.2. Triggning med integralsamplingsmetoden 

Integralsampligsmetoden, även känd som area triggad sampling är en också en dödsbandsbaserad 
triggningsmetod, men en påbyggnad av Send on delta metoden från förra rubriken. [43] Det 
utmärkande med denna metod är att arean mellan samplen beaktas genom integralfunktionen till 

skillnad från Send on delta metoden där amplitudnivån beaktas linjärt mellan samplen.[45] 
Triggning på en tidsdiskret signal med denna metod sker enligt det likformiga integral kriteriet.  

Det innebär att triggning kan utlösas om integralen av den absoluta skillnaden mellan ett 
nuvarande sampelvärde x(t) och det föregående sampelvärdet x(t-1) överstiger ett fördefinierat 
tröskelvärde µ > 0. Denna area som jämförs med tröskelvärdet kallas även för integralen av den 

absoluta avvikelsen (IAE, från engelskans Integral of absolute error) med följande formel: 

             
 

 
, 

vilket är över samplingsintervallet mellan fördefinierade samplen a och b. Formeln för triggning 
på signalförändring av tidsdiskreta signaler blir därmed: 

                   
  

    
, 

där i = 1,2,3, … n, är samplens index som analyseras inom ett tidsinterval [a, b].[46] Det betyder 

att samplen refereras som en funktion av tiden vilket innebär att positiva och negativa avvikelser 
i samma intervall inte kompenserar varandra till skillnad från förra metoden. Figur 13 på nästa 
sida visar en integration av ett intersamplingsområde mellan två sampel, och resultatet av 

integralsamplingsmetodens funktion. Man kan notera hur en triggningspunkt bestäms av den 
absoluta temporära samplingsavvikelsen i perioden t, d.v.s. integralen av arean mellan nuvarande 

och föregående sampel  

    

Figur 12 Triggning med Send on delta metoden[45]   
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När den absoluta temporära signalavvikelsen överstiger det fördefinierade tröskelvärdet µ kan 
loggning triggas. En intressant funktion i integralsamplingsmetoden är att parametrarna 

amplitudförändringen och tidsförändringen hänger samman, men är autonoma där en mycket 
större förändring på bara en av dem kan leda till triggning. På så vis kommer integralen av arean 

öka med tiden även om signalförändringen (amplituden) varit liten, vilket exempelvis kan trigga 
på en växande eller fallande trend under en längre tid. En sådan trend kan vara en rampsignal 
som konstant växer.[46] 

 

3.1.3. Triggning med Send on Energy metoden 

En annan triggningsmetod som baserar sig på både Send on delta- och integralsamplingsmetoden 
är Send on Energy metoden (SoE). Det är en påbyggnad av de tidigare nämnda där signalens 
energi Ex beaktas. Precis som integralsamplingsmetoden följer SoE signalen (samplen) genom 

tiden, vars utgör en funktion mellan sampel i intersamplingsintervallet. Men innan arean mellan 
tidpunkterna integreras måste samplen först kvadreras för att utrycka det som signalens 

energi.[45][49]   

Eftersom denna metod är avsedd för signalförändring med utgångspunkt av elektriska signaler 
som DL141E samplar är energin relaterad till effekten från elektrofysiken. Effekten genom en 

resistans under en viss tid fås genom formeln                           . Integreras 

effekten som inte är noll som funktion av hela den tiden inom arean fås energin, vilket utrycks 

med formeln        
 

 

 

  
   . I signalbehandling där R alltid är normaliserad till 1 ohm får 

man därmed energin av en signal som funktion av tiden genom formeln: 

             
 

  
, 

I detta fall är signalens totala energi inom ett obegränsat ( ) integrerat interval. Energin är dock 
alltid begränsad (0 < E < ∞) och vid kontroll av signalenergin måste därför ett begränsat intervall 

med tidspunkter sättas, annars får energin inget realt värde.[50]  

Figur 13 Triggning med integralsamplingsmetoden[45] 
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För en tidsdiskret signal blir det motsvarande uttrycket istället: 

              
    , 

där en diskret domän för energin måste anges.[51] Av dessa anledningar måste en kvadrering 
göras för att få fram signalenergin i en integrerad area mellan två tidspunkter. Denna metod ger 
större vikt åt detektering av intervall inom extrema punkter. En fyrkantig puls kan vara ett 

intervall för att räkna ut energin i det området. Det är en lämplig metod för digital 
signalbearbetning där sampel med en högre frekvens i den tidsdiskreta signalen behandlas.  

Triggningskriteriet beror däremot på hur mycket signalenergin i en signal skiljer sig mellan ett 
aktuellt sampel x(ti) och det föregående samplet x(ti-1). Om denna energiskillnad överstiger det 
fördefinierat tröskelvärde ζ > 0 kommer loggning triggas. Detta avser energiskillnader i form av 

såväl positiva eller negativa lutningar.  

Triggningskriteriet utrycks därmed med formeln på följande vis: 

                
     

  

    
 ζ, 

där i = 1,2, …, n är det antalet sampel i ordning som analyserar inom ett tidsintervall [a, b].[49] 

 

Var och en av dessa tre presenterade Lebesgue samplingsstrategier visar sig att vara lämpliga 

beroende på signalmiljön samt beroende på vad som specifikt avses att detekteras i signalen. IAE 
och SOE börjar dock att med integralen tillämpad förespråkas för mer specifikare signalformer 

och ändamål för detektering. Detta ger komplexare beräkningsoperationer jämfört med SOD. 
Signalbehandlingen från mobilen behöver dock att i realtid betrakta varje sampel i följd för 
snarast eventuell triggning där bara sampelföljden (n) är en funktion av tiden. Med inget faktiskt 

tidsintervall mellan samplen kan integralfunktionen från IAE/SOE vara en onödig beräkning för 
ändamålet medan SOD bara fokuserar på ∆ förändringen vilket är lämpligt, särskilt p.g.a. den 

mindre komplexa beräkning med hänsyn till prestandan. Den mer grundläggande strategin att 
detektera signalförändringen i SOD kan också möjliggöra flexiblare anpassning för mer allsidiga 
ändamål där såväl transienter och småbrus, samt den riktiga triggningspunkten måste detekteras.  

Den valda metodiken som skall tillämpas blir därför Send-on-delta metoden. 
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4. Metodik 

4.1. Signallutning och beaktning av flera sampel i följd 

En annan parameter (triggningskriterie) som skall kunna specificeras är på vilken signalriktning 
loggningen skall triggas på. Dem valbara kriterierna är på positiv eller negativ flank, eller på 
såväl positiv och negativ flank. Den föreslagna metodiken är att denna triggningskriterie 

tillämpas i bruk med ett ytterligare triggningskriterie som specificerar hur många sampel i följd 
som det gäller. Det betyder at triggning skall ske på ett minst antal sampel i följd som utgör en 

signalflank i samma riktning.[60] Detta bidrar förhoppningsvis till en mer adaptiv lösning för att 
trigga loggning på signalförändring för var och ett av dem tidigare nämnda sensorerna. I 
motståndsgivaren är en stadig temperaturökning med många växande sampel i följd (ramp) 

nominellt, medan en större ökning med få sampel indikerar en plötslig förändring. Den Induktiva 
sensorn består istället av pulser med färre sampel som först växer betydligt och därefter faller 

tillbaka, vilket indikerar en hög vibration. 

Med triggningskriteriet på hur många sampel i följd som skall ligga över en viss amplitudnivå 
samt följa en vald riktning kan störningar såsom transienter iakttas. Genom att säkerhetsställa att 

högre antal sampel följer en trend kan exempelvis falsk triggning på korta transienter undvikas 
som vanligtvis utgör ett mindre antal sampel. 

Med tillämpning av mjukvarumässiga instruktionen kan triggningskriterierna ovan anpassas och 
användas mer effektivt. Referenssamplen kommer att periodiskt loggas i ett begränsat antal 
utifrån en ytterligare ”Record” funktion med en separat angiven kommandofil som kallas 

automatiskt. Varje mottagen uppsättning av referenssamplen anvisas till en minnesbuffert i 
applikationen för att med mjukvarumässiga triggningskriterier bearbetas rekursivt. I denna 

lösning skall minnet utgöra en arraylist där varje index tilldelas ett mottaget sampel (tidspunkt) 
som ett element. Arrayens storlek beror på antal referenssampel per mottagen uppsättning. 
Triggningskriterierna utför beräkning och jämförelse för varje element längs arrayens längd.  

Figur 14 nedan är en sådan array där Sn är sampel i följd.[53] 

 

 

När alla samplen i arrayen har analyserats utan att de fördefinierade kriterierna har uppfyllts för 
triggning, kommer alla indexen i arrayen att tömmas och ersättas med en ny skur av loggade 
referenssampel.  

Figur 14 Array med sampel för analys 
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Amplitudnivån kontrolleras i varje sampel, från första indexet till sista för att detektera om den 
fördefinierade amplitudnivån har överstigits. Kontroll av signalriktningen sker från och med när 
samplet i index [2] börjar bearbetas, där den jämförs med samplet i föregående index[1]. Samma 
procedur används för att gå igenom samplen med Lebesgue metoden för att detektera 

signalförändringen mellan samplen i följd. Figur 15 nedan illustrerar hur detekteringen tillämpas 
i arrayen. 

 

 

Denna procedur används för detektering av förändringar som skett under intersamplingstiden 

eftersom metoderna kräver minst två sampel i beräkningen. Med mjukvarumässigt 
tillvägagångssätt finns det möjlighet detektera signalriktningen på flera sätt. Vi föreslår två 

metoder, där den första detekteringen baserar sig på en ren jämförelse mellan två sampel och den 
andra baserar sig på en beräkning mellan två sampel. 

I den första metoden ska det från och med andra samplet i följd (index [2]) kontrolleras om 

samplet är större eller mindre än det föregående samplet. Det görs genom att i varje sampel 
tillämpa en if-sats som kan detektera riktningen där if (sk > sk-1) kontrollerar om signalen vuxit, 

medan if (sk < sk-1) kontrollerar om signalen har fallit. 

Det innebär att exempelvis på 5 växande eller fallande sampel i följd ska respektive 
triggningskriterier uppfyllas: 

                           , för växande. 

                           , för fallande. 

Det visar att varje påföljande sampel måste vara större eller mindre än sin föregående ett minst 

antal fördefinierade gånger. Om så inte är fallet har signalen bytt riktning, d.v.s. samplen har 
både vuxit och fallit under sampelintervallet. Denna metod är en något mer enklare operation 
utan beräkningar och inte kräver mycket bearbetning.  

Den andra metoden utför en beräkning mellan två sampel för att detektera signalriktningen och 
baserar sig på Send-on-delta metoden. Det sökta värdet är förändringen längs y-axel mellan två 

sampel som betecknas med Δy. Formeln   
  

  
 

     

     
  utrycker backen mellan två punkter 

där y1-y2 är förändringen längs y axeln och x1-x2 är förändringen längs x axeln. När förändringen 

divideras fås variabeln   som utrycker förändringen i y-axeln per tidsenhet (sampel) i x-

axeln.[54]  

Figur 15 Jämförelse mellan samplen 
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Utifrån detta detekteras signalens riktning på följande vis: 

Om  
  

  
  , ökar signalen i intersamplingsintervallet eftersom förändringen är positiv.  

Om 
  

  
   , faller signalen i intersamplingsintervallet eftersom förändringen är negativ.  

Om 
  

  
  , är signalen i intersamplingsintervallet oförändrad, varken positiv eller negativ.  

Med denna metod kommer därmed tröskelvärdena > 0, < 0 och = 0 att tillämpas och jämföras 

med signalförändringen. Om signalförändringen beräknas mellan två sampel i följd normaliseras 
Δx till 1, det fastställda diskreta tidsintervallet mellan samplen. Det visar att Lebesgue metoden 
ligger som grund till och också kan användas för att detektera signalens aktuella riktning för 

varje sampel i följd som beräknas. Fördelen blir att endast Lebesgue beräkningen räcker som 
utgångspunkt för detektering av såväl amplitudförändring och signalriktning mellan samplen. På 

så vis är den förstnämnda metoden inte nödvändig och kan bortses för att spara kodminne och 
beräkningskraft. Vid   <0 i en förväntat växande signal indikera ändring av signalriktningen 

med viktiga händelser som grund. Det kan vara att vissa faktorer stoppar temperaturökningen 
eller att vibrationerna börjat minska, men även spont uppkomna signalstörningar som också 

behöver beaktas i mjukvara. 

För att inom mjukvarumässig triggning hålla reda på om antal fördefinierade sampel i följd 
befinner sig över en specifik nivå och följer en specifik signalriktning kan en Counter tillämpas. 

Med en Counter blir det möjligt att hålla räkningen på olika händelser som råder i mjukvaran, 
exempelvis hur många villkor som har uppfyllts i följd när samplen kontrolleras för att dra vidare 

slutsatser utifrån det. Counters är därför lämpliga att tillämpa med rekursiva algoritmer för att 
reda på ett tillstånd under beräkningen. Triggningskriteriet antal sampel i följd i denna metodik 
innebär att countern måste ha ökat och uppnått det fördefinierade värdet för den parametern så 

att loggning kan triggas. Det kan utryckas som en boolean funktion när:                  , 

har kriteriet uppfyllts, där c är variabeln som räknas med countern och n är det definierade 
kriteriet för antalet sampels i följd. [60]  

För varje sampel i följd som uppfyller triggningskriterierna i de två första parametrarna 

(signalnivå och riktning) ska countern öka med 1 värde (counter++). Det är ett krav att det valda 
antalet sampel uppfyller de två första parametrarna i en följd, där countern ökar varje gång. Om 

ett sampel inte uppfyller de fördefinierade triggningskriterierna kommer countern att återställas 
till 0 eftersom önskad signaltrend har brutits.  
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Figur 16 nedan visar counterns funktion tillämpad för att trigga på en fallande signal med 5 

sampels i följd:  

  

Övre exemplet visar hur en counter håller räkningen på kontrollen, där sampel sk+5 är det femte 
samplet som gett upphov till att signalen faller i en följd, vilket leder till triggning på den 
punkten. Det nedre exemplet visar istället hur sk+4 byter riktning och bryter trenden vilket 

återställer countern till 0. För en oförändrad amplitud mellan två sampel (Δy = 0) ska countern 
varken återställas eller ökas eftersom signalförändringen inte förväntas ske regelbundet med 

tiden. För triggningskriteriet både positiv och negativ lutning är countern inte beroende av 
växande och fallande sampel i följd. [55] 

 
4.2. Tillämpningen av send-on-delta för signaldetektering  

Med Lebesgue-metoden send-on-delta implementerad mjukvarumässigt blir det möjligt att till en 
grad detektera spontant brus eller transienter som kan uppkomma i signalen. Som tidigare nämnt 
kännetecknas brus i form av upprepande riktningsförändringar under kort diskret tid. Detta är 

orimligt för en puls som växer. Transienter kännetecknas istället som orimligt stora 
amplitudförändringar i form av spikar under kort tid, vilket är orimligt i en stadigt växande ramp. 

 
I denna uppsats blir ”signalbrus” det vi i praktiken identifierar samt betraktar som brus med hjälp 
av send-on-delta metoden. Identifiering görs genom att följa amplitudförändringen som sker 

mellan varje sampel. Countern vars håller reda på om önskad trend för en signalförändring råder 
blir i hög grad berörd av bruset och tröskelnivån.  

För temperaturgivaren där rampsignalen växer stadigt är det basalt att signalen först skall ligga 
över tröskeln, helst med flera sampel (counter) som kriteriet. Det gör att endast samplen ovanför 
tröskelvärdet kontrolleras, alltså dess trovärdighet för att trigga. En fallande rampsignal på en 

förväntat stadig mekanisk temperaturökning är däremot en orimlig och inte en real trend mot hög 
temperatur som kan ge upphov till triggning.  

Figur 16 Triggning med en counter  
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Figur 17 till höger visar att vi subtraherar countern med 1 

på en svagt fallande signal vars detekteras med send-on-
delta när Δy < 0. Då påföljande sampel ändrar riktning 
till svagt ökande (Δy > 0), kommer countern öka med +1. 

Detta upprepande brusbeteende ger slutligen samma 
summa för countern som innan bruset och har därtill inte 

påverkat trovärdigheten för triggning. Detta kan ge 
samma effekt på spontana transienter i form av höga 
spikar då countern först adderas +1 i tillväxt och 

subtraheras -1 tillbaka från påföljande nedgång; därmed 

har transienten ignorerats. Oförändrad amplitudändring 
adderar countern med 1 så länge signalen ligger över 

tröskelvärdet (basala kriteriet) och att valda kriteriet för 
signallutning inte är negativ.  

Figur 18 till höger visar hur fler send-on-delta kontroller 
(operationer) kan tillämpas. Det essentiella är att gränsen 
för minsta och högsta signaldeltan sätts för beaktning.  

Gränsen för minsta signaldeltan sätts som lågt positivt 
och negativt deltatal, och alla förändringar under det 
värdet tillhör den undre gränsen (exempel i Figur 19 nedan). Gränsen för högsta deltan sätts 

istället som högt positivt/negativt deltatal och alla förändringar över det värde tillhör den övre 
gränsen. I det övriga området (inom gränsen) förväntas mer nominellare förändringar.  

 

 

 

 

 

De negativa signalförändringarna i den övre gränsen har syftet för att främst kunna identifiera 

större negativa lutningar som uppenbarligen inte följer trenden Δy > 0 till triggning. För dessa 
omständigheter kommer countern att därför subtraheras med -2 om signalen ligger kvar över 

tröskeln, men i annat fall återställs countern.  I den övre gränsen med större positiva förändringar 
identifieras de plötsligt stora temperaturökningarna som inte är nominella (stadigt ökande).  

Figur 17 Rampsignal med kontroller 

Figur 18 Rampsignal med fler kontroller  

Figur 19 Signaldeltans övre/undre gräns 
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Det är en varnande trend mot triggning vilket bör addera countern med +2. Spontana transienter 

(spikar) är också större förändringar från övre gränsen där första positiva/negativa lutningen ger 
+2/-2 och den direkt nästkommande ger motsatt lutning -2/+2 (Se figur 18). Counterns summa 
återgår till samma som innan lutningen och transientens påverkan ignoreras.  

I den undre gränsen råder mycket små positiva och negativa ”signalförändringar” som inte anses 
vara riktiga och därför inte tillförlitliga som trend mot triggning. Dessa förändringar är bruset 

med upprepande små riktningsförändringar. Alla ”signalförändringar” inom den undre gränsen 
skall inte påverka countern (+0) (se figur 19 ovan), eller så görs ingen operation i praktiken. Då 
det är viktigt att bruset skiljs även från nominellt mindre positiva förändringar måste intervallet 

för undre gränsen vara betydligt tätt runt 0 (litet). Oförändrad amplitudförändring som rak signal 
(Δ0) mellan två sampel ligger också i undre gränsen. För detta beteende påverkas inte countern 

(se figur 18) eftersom ett stadigt ökande beteende är den önskvärda trenden för att trigga på real 
temperaturförändring utifrån en rampsignal.  

Signaler med förändringar inom gränsen vilket ligger mellan den undre och övre gränsen (Figur 

19 ovan) betraktas som de vanligtvis mest rådande. För rampsignal med temperaturökning bör 
detta område inte sättas för högt då för att kunna avskilja från stora (plötsliga) förändringar, men 

ändå sättas godtyckligt lågt för att även få med de mindre legitima förändringarna. De positiva 
förändringarna ökar countern med +1 medan de negativa inte påverkar den (+0). Valet +0 istället 
för -1 på negativt är med hänsyn till det redan uppfyllda basala tröskelkriteriet som indikerar att 

hög temperatur redan råder en tid efter ideala triggningspunkten. Annan anledning till opåverkad 
counter (+0) vid negativ förändring i detta område är för att ta sicksack förändringar i beaktning. 

Figur 18 vid slutet av signalen visar sådant exempel där en negativ lutning sker först (+0) och 
därefter en positiv lutning (+1) som ger en sampel med högre amplitud än samplet innan den 
negativa lutningen. Countern har alltså hängt med trots två föregående motsatta lutningar.    
 

Send-on-delta kontroll av rampsignalen: 

Sampel: Sk < Sk+1 < Sk+2 < Sk+3 < Sk+4 > Sk+5 < Sk+6 > Sk+7 < Sk+8 > Sk+9 < Sk+ 10 < Sk+11 < Sk+12 < Sk+13 = Sk+14 < Sk+15  

Counter: 0      1(+1)   2(+1)    3(+1)   4(+1)    3(-1)    4 (+1)   3(-1)    4(+1)    3(-1)    4(+1)     5(+1)    6(+1)     7(+1)     8(+1)     9(+1) 

Kontr oll             +Δy         +Δy +Δy          +Δy           -Δy          +Δy           -Δy         +Δy          -Δy          +Δy            +Δy          +Δy             +Δy          Δy=0        Liten +Δy 
                

Counter: 0     1(+1)   2(+1)    3(+1)   4(+1)    2(-2)    4(+2)     4(0)     5(+1)    5(0)     6(+1)      6(0)      6(0)      7(+1)      7(0)       7(0) 

Utökad kontroll          +Δy        +Δy +Δy         +Δy      Stor -Δy  Stor +Δy     Liten -Δy    +Δy          -Δy          +Δy          Liten +Δy   Liten +Δy     +Δy           Δy=0       Liten +Δy 

                       

Exemplet ovan visar hur samplen i följd (Sk+n) jämförs med send-on-delta och hur detta påverkar 
countern efter varje beräkning. Den övre raden visar normal behandling av förändringar som 

bara utgår från lutningens riktning, medan nedre raden visar utökad behandling som utgår från 
gränserna som beskrivits ovan.  

Figur 18 Signaldeltans övre/undre gräns 
Figur 19 Signaldeltans högsta/minsta gränser  
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Man kan se att den utökade behandlingen är striktare med positiva ökningens storlek men 

samtidigt respekterar trenden mer så länge den är över tröskeln; det basala kriteriet. Man ser även 
att det mellan samplen Sk+6 - Sk+8 och Sk+8 - Sk+10 kan ha förekommit sicksack, vilket den utökade 
kontrollen tar i beaktning med +0 vid negativ lutning.  

 
Pulssignalens förändring kontrolleras också med hjälp av send-on-delta. Vad som mest skiljer 

denna signal med den föregående är att dess trend mot triggning inte kännetecknas som en stadig 
positiv ökning. Med betydligt mindre antal sampel ökar signalen istället snabbt till en klimaxnivå 
som i detta fall indikerar att en hög vibration uppstår. 

Hädanefter är det är endast samplen i detta övre 
område som är av intresse och som skall kontrolleras 

med send-on-delta. Då en riktig puls eftertraktas bör 
ett flertal sampel med mindre positiva/negativa 
(idealt inga) förändringar råda i området för analys. 

Detta område bestäms utifrån ett relativt högt 
tröskelvärde som bör sättas vars signalen först måste 

nå och sedan fortsätta ligga över, annars återställs 
countern till 0 (se figur 20 till höger). 

Därför är tröskelnivån förmodligen den viktigaste parametern för pulsen eftersom den avgör om 

pulsens karaktär är genuin. Klimaxområdet med väldigt vaga förändringar är nominellt beteende 
för pulsen och är den önskvärda trenden mot triggning. Då ett längre klimaxområde gör signalen 

mer trolig för triggning skall varje sampel med sådana förändringar öka counter med +1. Därför 
är pulsens längd (tiden) i slutändan den direkta faktorn till triggning, medan deltan beaktas i mån 
av för att identifiera transienter (Figur 20 ovan) eller förändringar som kan bryta trenden. På så 

vis finns behov av utökad send-on-delta kontroll för ändamålet tillämpat enligt figur 21 nedan. 
 
 

 

 

 

 

    

Som för rampsignalen tillämpar vi också gränser på signalförändringen även för pulsen anpassat 
efter beteendet. Figur 21 ovan visar att vi förhåller oss här till två gränser: inre och övre gränsen 
medan den undre bortses.  

Figur 20 Pulssignalen med utökad kontroll 

Figur 21 Signaldeltans övre/undre gräns 

 

Figur 20 Pulssignal med utökad kontroll 
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I den inre finns de nominella förändringarna som skall råda  i pulsens klimaxområde, d.v.s. 

ovanför tröskelvärdet. Eftersom signalförändringen i detta område är så liten och idealt sett 
obefintlig anses signalförändringen från tidigare undre gränsen nu tillhöra den inre nominella 
gränsen. Alla signalförändringar med deltan inom gränsen kommer att öka countern med +1 för 

att påvisa pulsens längd och trovärdighet till triggning. Snabbt småbrus med mycket små 
förändringar ligger numera inom gränsen, d.v.s. i samma som de nominella. Den blir på så vis 

svår att detektera med endast utifrån signaldeltan och blir därmed betraktad som en genuin 
signalförändring. 
 

Den övre gränsen markerar när en icke-nominell förändring i pulsens klimaxområde har skett 
d.v.s. en större signalförändring. Då det i detta område förväntas en stabil signalförändring som i 
båda riktningarna håller signalen inom en begränsad amplitudintervall och inte karaktäriseras av 

ansenliga förändringar bör deltan till den övre gränsen ligga något lägre. Transienter som kan 
uppstå i klimaxområdet detekteras utifrån övre gränsen där countern blir oförändrad (+0) för att 

ignorera dess påverkan till triggning (Se figur 20 föregående sida). Den övre gränsen kan också 
bistå med att identifiera klimaxområdet så att inte signalkontrollen (beräkningen) börjar innan 
området har nåtts. Om exempelvis signalen redan nått ett lågt satt tröskelvärde men har mycket 

kvar upp till klimaxnivån, kommer den stora positiva ökningen fram till att klimaxnivån nåtts 
(pulsens beteende) att inte påverka countern då den ligger i övre gränsen.  

Send-on-delta kontroll av pulssignalen: 
Sampel: Sk < Sk+1 < Sk+2 < Sk+3 < Sk+4 < Sk+5 > Sk+6 < Sk+7 < Sk+8 > Sk+9 < Sk+10 < Sk+11 > Sk+12 > Sk+13 < Sk+14 < Sk+ 15     

Counter: 0        0          0          0        0 (0)     0(0)     0(0)     1(+1)    2(+1)   3(+1)   4(+1)      5(+1)     6(+1)    7(+1)    (8+1)     9(+1)   

Utökad kontroll      Stor +Δy Stor +Δy  Stor +Δy Stor +Δy  Stor +Δy  Stor –Δy     +Δy         +Δy         -Δy    +Δy              +Δy           -Δy           -Δy           + Δy            +Δy 
                Tröskel n 
                Passeras  

Exemplet ovan visar hur samplen Sk+n i följd bildar en puls ungefär som den i Figur 20. Från 
sampel Sk t.o.m. sampel Sk+4 kan man notera hur pulsen börjar ta form genom stora ökningar 
mellan samplen fram till att klimaxnivån nås. Sampel Sk+4 detekteras ligga över tröskelvärdet och 

därifrån börjar den utökade kontrollen med send-on-delta. Då Sk+4 som pulstillväxt samt Sk+5 och 
Sk+6 som transienter ger upphov till stora förändringar i övre gränsen, kommer dess påverkan på 

countern att ignoreras. Ifall tröskelvärdet satts lägre och skulle redan exempelvis uppnåtts på Sk+2 

hade de stora förändringarna även därifrån fram till Sk+6 ignorerats. Därför är det också tydligt att 
beräkningskraft kan sparas ju närmre klimaxnivån det satta tröskelvärdet bestäms eftersom send-

on-delta kontrollen (beräkningen) börjar senare. Från sampel Sk+7 råder ett signalbeteende uppe 
på klimaxnivån med förändringar inom gränsen i båda riktningar där varje sampel ökar countern 

med +1. Med krav på större antal sampel i följd (counter) kan trovärdigheten öka, men kan också 
orsaka att kortare vibrationer (kort tid på klimaxnivå) missas, vilket måste tas till hänsyn.  
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5. Implementering 

Metoden för tillämpning av triggningskriterierna som redogjorts i förra avdelningen kommer att 
testas och implementeras i denna avdelning. Först redogörs utrustningen för analys, simulering 
och testning av signaltyperna samt utrustningen som möjliggör kommunikationen. Därefter 

förklaras den konstruerade algoritmen för de tre triggningskriterierna (nivå, lutning och antal 
sampel i följd) tillämpade med SOD metoden från Matlab. Algoritmen samt övriga funktionerna 

implementeras därefter i Android för att ställas/testas mot ramp- och pulssignalen som 
sampelutdrag. Därefter görs verkligt test från en induktiv (puls) sensor kopplad till DL141E för 
att kontrollera att också hela kommunikationen fungerar.  

 

5.1. Beskrivning av utrustning och verktyg 

 Dataloggern 141E (DL141E) 

Utför sampling av analoga elektriska signaler från en mängd olika sensorer eller 
instrument såsom funktionsgeneratorer. DL141E utgör kärnan i mätsystemet och kan 
klara av 8 anslutningar (kanaler) med en samplingshastighet på upp till 30k sampel/s för 

att erhålla högupplöst mätdata. Den kommunicerar duplext via Bluetooth med 
applikationen Sava & View för att först erhålla kommando och utifrån det svara med en 

loggning. Mer detaljer om DL141E finns på sida 4-5. 
 

 Smartphone med Android OS 

Signalanalysen med triggningskriterierna testas främst med en Samsung Galaxy SII som 
har operativsystemet Android 4.1.2. Med en tvåkärnig processor på 1,2 GHz och ett 

RAM minne på 1 GB är prestandan föråldrad, men tillräcklig för att klara beräkningarna.  
Det blir den minimala prestandan för de anpassade beräkningarna i Save & View 2015, 
vilket övertygar att de flesta av dagens telefoner är kompatibla. 

 

 Matlab

Version R2016a och är utvecklad av MathWorks. Den används främst för att konstruera 
signaldetekteringen i form av algoritmer gör vidare kontroll innan de implementeras i 

Android applikationen för verkliga tester. Den använder ett eget skriptspråk för att tolka 
skrivna program under körning. Dess funktion att skapa diskreta signaldiagram från 
verkliga sampelutdrag ska bl.a. användas för bättre översikt och bedömning av signalen.  
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 Android Studio 
En integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för utveckling av Android applikationer i Java-

språk. Programmet är utvecklat av Google, är helt kostnadsfritt och används som version 
2.2.3. Implementeringen av användargränssnittet och triggningskriterierna i Save & View 
2015 görs med detta program. 

 

 Sampelutdrag  

Sampelutdragen är i textfilformat som skapas med Save & View 2015. Dessa försampel 
har loggats med riktiga induktiv- (ramp), temperatur- (puls), och tryckgivare (vibration) 
vars med ideala triggningspunkter. Två sampelutdrag från varje signaltyp; en med typisk 

(enkel) och en med lite mer komplicerad trend skall ställas mot triggningskriterierna. På 
så vis testas triggningskriterierna utförligare från verkligare fall. Utdragen testas först 

med kriterierna som konstruerats/definierats i Matlab och sedan i mobilapplikationen.  
 
 

 

5.2. Algoritmkonstruktion och sampelöverblick  

Syftet med Matlab är att först göra en pseudokod till algoritmen som rekursivt kan analysera dem 
diskreta signalerna i form av vektorer, samt plotta fram de som grafer. Sampelutdragen på de 

olika signaltyperna vars är i textformat kan plotta fram grafiskt för att få bättre överblick längre 
fram vid testerna. Först importeras önskat sampelutdrag till Matlab med funktionen ’import data’ 

och sedan extraheras en hel sampeluppsättning från en vald kanal (kolumn) till en vektor. 
Vektorn omvandlas till double och kan därefter liksom en array bearbetas i en loop i Matlab.    
Det finns två funktioner för att grafiskt representera vektorn som en signal, beroende på om den 

skall vara kontinuerlig eller diskret. Funktionen ”plot(vektor)” ritar upp en kontinuerlig signal av 
vektorn, medan funktionen ”stem(vektor)” ritar upp en tydlig diskret signal vilket föredras. 

 

 

 

 

 

Temperaturgivare  
Ramp 

Kontinuerlig plot 

 

 

Temperaturgivare  

Ramp 

Diskret plot 
 

 
Figur 22 Kontinuerlig och diskret vektor från Matlab 

 



 

37 

 

I Matlab görs först en pseudokod som fundamentalt baserar 

sig på den metodiken i form av en rekursiv algoritm. Syftet 
är att kontrollera genomförbarheten och bara testa det mer 
centrala innan påbyggnaden av den omfattande funktionen 

görs. Varje sampel i följd från ett sampelutdrag går igenom 
algoritmen där dess trend mot triggning kontrolleras med 

kriterierna. Pseudokoden till höger visar hur dess första stora 
if-sats endast kontrollerar tröskelnivå för det första samplet 
(n=1). Andra stora if-satsen kontrollerar annars de övriga 

samplen, medan den tredje if-satsen alltid kontrollerar om 
värdet på countern slutligen har uppnåtts för triggning. Efter 

att tröskeln i andra if-satsen har kontrollerats och uppfyllts 
beaktas de övriga parametrarna, annars återställs countern. 
Signalförändringen (Ychange) beräknas först med send-on-

delta för att få fram lutningens riktning. För kriteriet ramp 
med positiv riktning ser man till höger hur riktningen först 

identifieras och hur sedan Ychange ställs mot de angivna 
gränserna med metoden isDeltaEnough. I detta fall finns en 
övre gräns som ger countern +2/-2, inre gräns som ger +1/+0 och en utanför som ger +0. Efter 

kontrollen kan isDeltaEnough returnera ett specifikt värde som vidare i en if-sats kan ange vilken 
operation som countern skall utsättas för. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

for n = 1:length(diskretSignal) 

  if n == 1                

    if diskretSignal(n)>=threshold 

       counter=+1;                

    else counter=0;                         

    end 

 

  else if n > 1  

    if diskretSignal(n) >= threshold 

       Ychange = (diskretSignal(n) - diskretSignal(n-1)); 

       disp(Ychange); 

       if Ychange>0  

          disp('RISING'); 

          if isDeltaEnough(Ychange)= 1 eller 2; 

             counter= +1 eller +2; 

 else counter = +0 

 end 

       else if Ychange<0 

          disp('FALLING'); 

if isDeltaEnough(Ychange) = 0 eller -2; 

counter = +0 eller -2; 

else counter = +0 

 end 

       else  

          disp('UNCHANGED'); 

counter = +0; 

       end 

    else counter = 0;  

    end 

  end 

  if isCounterTrigger(counter); 

     trigger();     

end 
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5.3. Implementering i Android och tester 

Implementeringen av triggningsfunktionen i Android applikationen görs i Java-språk, där såväl 
både signaldetekteringen och triggningskriterierna är definierade. Save & View 2015 har redan 

en mängd funktioner sedan tidigare, men endast implementeringen och funktionen för triggning 
(d.v.s. studien) kommer att redogöras i denna avdelning.   

 

5.3.1. Grafisk design av användargränsnitet och funktion  

Triggningsläget som heter ”Trigger Setup” i Save & View 2015 kan 

hittas direkt från ”option menu” knappen i uppstartslayouten. Det gör 
att den blir snabbåtkomlig precis som de andra funktionerna. För att 

kunna komma in i ”Trigger Setup” är det nödvändigt att först koppla 
upp sig till DL141E via Bluetooth. Detta säkerhetsställer att mobilens 
kommunikation med DL141E redan är upprättad; ett krav som gäller 

tester av försampel från såväl sampelutdragen och från DL141E. 

Val av antal försampel i en uppsättning som skall loggas åt gången 

görs utanför applikationen i separata textfilen ”TriggerCommand.txt”. 
I andra raden ([b, n) anger man det där n är antalet. Denna fil skapas 
automatiskt vid första uppstarten i mappen ”Save & View 2015”.  

 

 

Väl i ”Trigger Setup” layouten finns möjligheten att definiera önskade 
triggningskriterier. Bilden till höger visar att de aktiva kanalerna som 
skall kontrolleras först måste bockas i innan deras parametrar kan 

ställas in. Första parametern Level (tröskelnivån) är obligatorisk att 
ställas in då det utgör grundkriteriet för de andra parametrarna. Slope 

(lutning) kan ställas på positiv, negativ eller båda, där den sistnämnda 
egentligen inte är ett riktigt kriteriekrav då båda lutningarna gäller.  
Duration är parametern där man specificerar antal sampel i följd för 

triggning (1 och uppåt). I Min delta avgränsar man signalförändringen 
för den undre gränsen medan man på Max delta sätter fr.o.m. när den 

övre gränsen börjar. I Type väljs signaltypen man vill trigga på (puls 
eller ramp); observera dock att bara Max delta beaktas i pulsanalysen.            
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Flödesschemat nedan ger en övergripande förklaring/illustrering av triggningens processuella 

funktion i applikationen. En Bluetooth uppkoppling till DL141E krävs först för att komma vidare 
till huvudfunktionerna. Oberoende på valda triggningskriterier gäller alltid proceduren enligt 
nedan där första samplet bara iakttar tröskelnivån medan de följande samplen också iakttar de 

övriga kriterierna. I praktiken har kriterierna uppfyllts när countern har uppnått det satta målet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Tester på signaltyperna 

Höger sampelutdrag (figur 24) är en rampsignal 
som representerar en stadigt ökande temperatur 
av ett hjullager. Sampel 39 (X: 39) visar den 

teoretiska ideala triggningspunkten med värdet 
24,4 som är rampens början. 24,4 sätts därför 

som tröskelvärdet och önskad riktning sätts som 
positiv. Signaltypen sätts som ramp. Med knapp 
förändring innan rampen, medan det i rampen 

sker jämn och konstant ökning anses 3-4 sampel 
i följd vara godtyckligt i test. Min delta sätts till 

0,2 vars betraktas som brus, och som motsvarar 
signaldeltan innan rampen. Rampen överstiger 
alltid min deltan . Max delta sätts till 1 då den 

avviker i denna stadiga ökning (beteendet), för 
att indikera varnande ökning eller transient.  

Figur 23 Flödesschema över triggningens funktion i applikationen  

Figur 24 Ramp med positiv triggning 
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Figur 25 till höger är en rampsignal som 

representerar en temperatur som ökar mindre 
konstant på en motståndstermometer. Sampel X: 
47 är den ideala triggningspunkten, samt rampens 

början med värdet 5,997. Tröskeln sätts till 5,99 
bara för att avskilja rampdelen med signalens 

tidigare del, samt sätts vald riktning till positiv. 
Signaltypen sätts som ramp. Med färre konstanta 
men ändå stora ökningar i rampen anses 4 i följd 

räcka för triggning. Min delta sätts till 0,02 för att 
ignorera brus och max delta sätts lågt på 0,08 för 

att möjligtvis trigga tidigare via övre gränsen (+2).  

Figur 26 till höger beter sig likt figur 24, men har 
istället fallande riktning. För eventuell triggning 
måste tröskeln sättas lågt (0) med riktningen 

negativ att förlita sig på. Den ideala triggpunkten 
är X: 29 men förväntas inte börja fallande 

ramptrenden då den stigit; istället blir det nästa 
sampel. Med min deltan 0,1 ska samplen under 
denna gräns innan rampen ignoreras. För att 

försöka ignorera transienter innan rampen sätts 
max delta på 0,3. Om rampen har > 0,3 deltas 

(counter +2), kompenseras det med krav på fler 
sampel i följd (8) för att inte trigga orimligt tidigt. 

Figur 27 till höger är en puls vid vibration i ett 

fordons konstruktion. Sampel X: 100 visar den 
teoretiskt ideala triggpunkten med värdet 2,159 

och toppens början. Tröskeln sätts till 2 för att 
avgränsa digitala lägena 0 & 1 och för att inte 
börja beräkna alltför tidigt. Vald riktning är både 

positiv och negativ och vald signaltyp är puls. För 
att få med all delta inom digitala läget 1 sätts max 

deltan på 0,2 för betraktning. Positiv delta över 
0,2 tolkas som transient medan en sådan negativ 
hamnar ändå under tröskeln för återställning. Med 

så skäligt lång puls sätts krav på 6 sampel i följd.   

Figur 26 Ramp med negativ triggning  

Figur 27 Puls med positiv/negativ triggning  

Figur 25 Ostadig ramp med positiv triggning 
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I detta sampelutdrag (Figur 28 till höger) syns en 

puls som indikerar en vibration under en väldigt 
kort tid. Målet är att trigga på denna puls. X: 4 är 
den teoretiskt ideala triggningspunkten med 

värdet 2,062 och pulsens början. Tröskeln som 
avgränsar digitala lägena 0 & 1 sätts till 2. Vald 

riktning är både positiv och negativ och vald 
signaltyp är puls. Med bara två sampel över 
tröskeln krävs snabbare triggning så två sampel i 

följd testas. Därför tas också hänsyn till att inte 
missa en eventuellt större rådande delta på 

pulstoppen genom satta max deltan på 0,2. 
Ökande delta över 0,2 ses som transient och en 
negativ hamnar nog under tröskeln. 

 

 

5.3.3. Test med dataloggern 

I detta test kontrolleras att hela kommunikationen fungerar från sensorn avkänning till telefonens 
triggning av stort antal sampel för mottagning. En induktiv givare som detekterar vibrationer i 

form av pulser på nivån 8,4 volt (läge 1) används i testet/demot. Den är kopplad till dataloggerns 
ingång på kanal 8. När DL141E slagits på så detekteras den först i telefonen och kopplas därefter 

ihop via Bluetooth. Endast nu blir Trigger Setup åtkomlig i denna färdiga implementering. Vid 
definitionen av kriterierna används motsvarande strategi som för första sampelutdraget. Tröskeln 
sätts till nivån 8,4 enligt denna sensorns regel för läge 1 och riktningen sätts till båda lutningar.  

Antal sampel i följd sätts till 4 då pulsen kan styras från sensorn för att testas som något kortare.  
Till en början sätts max deltan till 0,4 för att få med all rådande delta inom läget 1. Deltan i 

pulstoppen förväntas bli dock väldigt liten så max deltan kan successivt minskas under testet.  

 

 

 
 

Figur 28 Kort puls med positiv/negativ triggning  
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5. Resultat 

 
 

 

 

 

 

Första testet från figur 24 gav en triggning på det 41:a samplet med uppnådda countern 3. Några 

tidigare sampel översteg tröskeln tillfälligt men påverkade inte då countern återställdes därefter.   
 
 

 

 

 

 

 

Andra testet från figur 25 gav triggning på det 54:e samplet med uppnådda countern 4. Sampel 

47 och 53 gav respektive counter +1 (totalt 2), men det andra stora rampuppsvingen på sampel 
53 avgjorde sedan med counter +2 (totalt 4).   

 

Resultat för ramp med positiv 

triggning (från figur 24) 

Resultat för ostadig ramp med 

positiv triggning (från figur 25)  
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Tredje testet från figur 26 gav triggning på det 35:e samplet med uppnådda countern 8. Med allt 

redan över tröskeln gav de större förändringar innan rampen countern 3. De resterande 5 berodde 
på rampen fr.o.m. sampel 30 eftersom den ideala (sampel 29) var en liten positiv lutning. 

 
Fjärde testet från figur 27 gav triggning på det 104:e samplet med uppnådda countern 6. Det är 
vid pulstoppens början, dock betraktades redan sampel 99 som den ideala med satta tröskeln 2,0. 

 

 

 

 

Femte testet från figur 28 gav triggning på det 5:e samplet med uppnådda countern 2. Med 5:an 

på 2,15 (högsta) och med bara två sampel över tröskeln var max deltan på 0,2 nog nödvändig. 

Resultat för kort puls med 

positiv/negativ triggning 

(från figur 28) 

Resultat för ramp med negativ 

triggning (från figur 26) 

Resultat för puls med 
positiv/negativ triggning 

(från figur 27) 
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Resultat för triggning av puls via dataloggern   
 

Det verkliga testet med dataloggern gav förväntat resultat där pulstoppens fjärde sampel (sampel 

52) gav upphov till triggning. Med nivån 8,8 noterar man att pulstoppen håller sig 0,4 volt högre 
än tröskeln (digitala övergången). Vid ett plötsligt fall till 8,4 vill man därför täcka detta genom 
den valda max deltan på 0,4. Vid triggning poppar dialogrutan enligt bilden ovan upp för att ange 

filnamn där all loggad data (försampel + loggade sampel) sparas. En uppsättning av 10 försampel 
åt gången i analysen med kriterierna tog lite mindre än 1 sekund.  

 

Baserat på analysen och resultaten ovan finns det några delade meningar över den tillämpade 
metodiken vars fundamentalt baserar sig på send-on-delta triggningsteorin. Såväl rampsignalen 

och pulssignalen har i de olika riktningarna gett ett förväntat resultat utifrån de föreslagna 
triggningskriterierna i parametrarna. Det innebär dock inte att full optimal funktion har uppnåtts 
när det gäller att samtidigt satisfiera alla aspekterna: träffsäkerhet (genuiniteten), tidigast möjlig 

triggning, minimal nödvändig beräkning och full beaktning av signalstörning. Utifrån dessa 
aspekter ska testutdragen i nästa avsnitt diskuteras för att bedöma styrkorna och svagheterna.  

 

 

Dialogruta vid triggning. Filnamn för 

sparade försampel ochloggad data anges  
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6. Diskussion 

Det första utdraget (Figur 24) med växande ramp gav en godtyckligt träffsäker kontroll av 
signalformens genuinitet. Med hänsyn till perioden innan rampen med lite delta var det viktigt att 
avskilja den med rådande deltan i rampen för bättre träffsäkerhet. Detta speglades i kravet för en 

noterbart högre min delta för minst 3 sampel i följd. Bara de två första samplen över tröskeln har 
mindre delta än de framöver och övertygar inte; kan vara tillfälliga transienter. Syftet med en satt 

max delta är inte att kontrollera uppfyllandet av signalformen, men av mer praktiska skäl då en 
stor temperaturförändring kan vara varnande. Tilltalande för rampen är det typiska att SoD 
beräkningen bara börjar först efter att tröskeln uppfyllts, om man t.ex. föredrar nivån mer över 

formtrenden. Formtrenden kräver fler sampel följd från botten (mer SoD beräkning), medan en 
uppskattad tröskel högre upp ger mindre SoD beräkningar särskilt ifall genuinare formtrend 

redan mognat. Tröskeln (ideala triggningspunkten) i de framtagna sampelutdragen pekar i 
praktiken på var/när man önskar trigga, medan SoD utgör beräkningskontrollen (hur/varför) till 
triggning. Beaktning av ramper i sicksack (först litet fall sen en större ökning) sker eftersom det 

utgör en ramp i totalbild. Men om både fall-  och öknings deltan är samma inom inre gränsen kan 
dessvärre countern öka och ge upphov till triggning. Därför förespråkas en högre satt tröskel för 

att bekräfta om rampen åtminstone har ökat. 

För den fallande rampen (figur 25) hade SoD samma effekt som för den ökande när det gäller 
beaktning av formtrenden. En svaghet i implementeringen är att då triggning bara råder över 
tröskeln kommer SoD i praktiken direkt börja beräknas så att tröskelns ovan nämnda fördelar 

inte kan utnyttjas. Mer noggrannhet för beslut av max-, min delta behövdes därför. Mindre 
effektivt resultat i detta utdrag berodde på att syftet var att detektera ökande hjullagertemperatur. 

Ökningen i den ostadiga rampen (figur 26) kunde också identifieras godtyckligt med SoD om 

man avskiljer den undre gränsen med de övre gränserna betydligt. Med en diskontinuerlig men 
betydlig ökning som sker emellanåt blir triggningen mer beroende av delta kriteriet (den 
stunden) än sampel i följ kriteriet. På så vis strävades möjlig tidigare triggning i testet med 

avsevärt lägre satt övre gräns så att countern på sampel 54 ökar med +2 och triggar. Svagheten 
blev dock att det inte längre finns möjlighet att ignorera falska transienter då övre gränsen 

dedikerats åt riktiga ökningar. 

Det fjärde utdraget (figur 27) med den längre pulsen gav också en gott träffsäker kontroll av 
signalformens genuinitet. Nyckeln till det var främst att med max delta parametern avskilja den 

betydligt stora deltan under pulstillväxten från den knappa deltan i pulstoppen. Vid bedömningen 
av max deltan kan man behöva tänka på att få med eventuella pulstoppar med lite större genuin 
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delta, men samtidigt uppskatta hur mycket de kan behöva skilja sig från transienter.  Tröskeln har 

sin betydelse för att markera när läge 0 övergår till 1 (vibrationen börjar), trots att den stillare 
pulstoppen kan detekteras med bara SoD. Tröskeln är till för att läge 1 såklart först bör nå en viss 
nivå, men också för att beräkningen till triggning (SoD) börjar först där vilket sparar 

beräkningskraft. På så vis går tröskelns funktion och fördelar samt SoD:s vidare analys av 
pulstoppen hand i hand. Med så stilla pulstopp kan dock inte småbrus i praktiken identifieras.  

Femte utdraget (figur 28) med den korta pulsen har också i test triggats träffsäkert, men till stor 
del med hjälp av det framtagna plotdiagramet och redan markerade ideala tiggningspunkten. 
Utmaningen ligger i stora vikten att bedöma kriteriet antal sampel i följd ; i detta fall väldigt få 

för eventuell triggning överhuvudtaget. För att hinna trigga på så kort puls kan tröskeln behöva 
sättas lägre, men i så fall tas även svagare vibrationer med samt att man behöver ta hänsyn till 

om särskilda riktlinjer för den digitala övergången finns. Kriteriet båda riktningar förespråkas för 
att få med allt över tröskeln samt en högre max delta för att acceptera den större signaldeltan där. 
Kortare pulser använder mindre beräkningskraft eftersom färre sampel kontrolleras för tidigare 

triggning.  

Utifrån analysen av sampelutdragen ovan ser man att SoD kan mer på egen hand detektera en 

pulstopp (intressanta delen), medan en ramp är mer beroende av en faktisk temperaturtröskel för 
att markera den intressanta delen. Pulsen har dock en större svaghet i träffsäkerheten med SoD, 
ifall om pulstoppen bara börjar öka eller minska konstant med lite delta. Det hade gett upphov 

till triggning på en lite mindre trovärdig rektangulär pulsform. Vid beslut av antal sampel i följd 
behöver möjligtvis bara den negativa rampen utan tröskelns fördelar lite fler i följd (8) för bättre 

kontroll, samt en längre puls på 6-10 i följd inom sitt intressanta område (pulstoppen). För de 
övriga signalerna räcker upp till 6 sampel i följd. I och med att den intressanta signalen också 
kan uppstå fort anses att loggning av mer än 10 försampel åt gången inte behövs. Det tog upp till 

1 sekund att analysera alla 10 med SoD, vilket gör att eventuella nya försampel loggas nästan 
varje sekund. För realtid är detta också relevant så att beräkningen kan börja snarast, istället för 

att först vänta tills telefonen mottar alla församplen. Även sampelhämtningen tar på telefonens 
beräkningskraft och därför är det onödigt logga fler försampel än nödvändigt. 
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7. Slutsats 

Studien har visat att tidsbaserad (periodisk) triggning för att hämta försampel kan kombineras 
klokt med händelsebaserad triggning baserat på försampelns beteende. Send-on-delta metoden 

har visat sig tillämpbar för triggning på både ramper och pulser, särskilt de som är något längre. 
Med denna metodik har det ändå visat sig att valet av kriterierna baserar sig till en vis del på en 
uppskattning av hur signalens beteende i det intressanta området skiljer sig från det tidigare 

ointressanta. Det är mest användbart vid beslutande av min- och maxdeltan vilket det andra 
testutdraget visar där dessa bägge gav effektivt upphov till triggning redan på den andra 

betydliga ökningen. Fria händer att välja alla parametrar gör förhoppningsvis att flera andra fall 
av dessa signaltyper triggas träffsäkert.  

Vetskap om vilken sensor (signaltyp) man avser att trigga på krävs också i förväg, samt att ett 

konkretare önskemål av när man önskar trigga rekommenderas genom ett förvalt tröskelvärde. 
Anledningen är att tröskeln går hand i hand med SoD genom att nivån på det intressanta området 

först detekterar så att den utökade SoD beräkningen kan börja. Särskilt pulsens tröskel bör sättas 
så nära pulstoppen som möjligt så SoD beräkningen inte börjar tidigare än nödvändigt. Själva 
SoD operationen som är förhållbart enkel och mindre komplex har också bidragit till att 

minimera beräkningskraften. Denna flexibilitet har därför bidragit till att hinna beräkna rekursivt 
i realtid för att snarast kunna logga en eventuellt ny sampeluppsättning. För minimal fördröjning 

av triggningen bör inte heller fler än 10 försampel per uppsättning hämtas.   

I framtida arbete skulle Send-on-delta kunna försöka tillämpas även på andra signaltyper såsom 
vibrationssignaler. Där kan en analys av signaltypens deltanatur göras för att sedan bedöma vilka 

samt hur många deltagränser man bör sätta upp. Triggning på under ett tröskelvärde skulle man 
också kunna tillämpa, vilket hade minskat beräkningskraften på fallande ramper.    
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9. Bilaga 

Android codesnippet for triggering module 

1.  // Check threshold current sample   

2. if (tempSensor[i].getChannel8() >= triggerChoiceList[0].getLevel()) {   

3.     // lastSampleInChunks = i -  1   

4.     yChange = tempSensor[i].getChannel8() - lastSampleInChunks;   

5.    

6.     switch (triggerChoiceList[0].getType()) {   

7.         case "Ramp":   

8.             switch (triggerChoiceList[0].getDirection()) {   

9.                 case "Both":   

10.                     if (minDelta > 0 && maxDelta > 0) {   

11.                         if (yChange < 0) {   

12.                             yChange = yChange * -1;   

13.                         }   

14.                         if (yChange >= minDelta && yChange <= maxDelta) {   

15.                             triggerCounts++;   

16.                             triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

17.                         } else if (yChange > maxDelta) {   

18.                             triggerCounts = triggerCounts + 2;   

19.                             triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

20.                         }   

21.                     } else {   

22.                         // Delta check is inactive   

23.                         triggerCounts++;   

24.                         triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

25.                     }   

26.    

27.                     break;   

28.    

29.                 case "Positive":   

30.    

31.                     if (minDelta > 0 && maxDelta > 0) {   

32.                         if (yChange >= 0) {// if YCHANGE are equal or bigger than ZERO   

33.                             if (yChange >= minDelta && yChange <= maxDelta) {   

34. // if YCHANGE in range of MINDELTA and MAXDELTA, we increment COUNTER with 1   

35.                                 triggerCounts++;   

36.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

37.                             } else if (yChange > maxDelta) {   

38. // if YCHANGE outside range of MINDELTA and MAXDELTA, we increment COUNTER with 2   

39.                                 triggerCounts = triggerCounts + 2;   

40.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

41.                             }   

42.                         } else {// if YCHANGE is smaller than ZERO   

43.                        // Instead of comarping negative value with MAXDELTA, we make it positive   

44.                             yChange = yChange * -1;// Flip over to possitive   

45.                             if (yChange >= maxDelta) {   

46.   // if YCHANGE is bigger than MAXDELTA, instead of reset COUNTER   

47.  // we remove 2 from COUNTER because it was on negative side   

48.                                 triggerCounts = triggerCounts - 2;   

49.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

50.                             }   

51.                         }   

52.                     } else {  
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53.  

54.                         // Delta check is inactive   

55.                         triggerCounts++;   

56.                         triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

57.                     }   

58.                     break;   

59.    

60.                 case "Negative":   

61.                     if (minDelta > 0 && maxDelta > 0) {   

62.                         if (yChange < 0) {   

63. // if YCHANGE is less than ZERO   

64. // Instead of comparing  negative value with MAXDELTA, we make it positive   

65.                             yChange = yChange * -1; // Flip over to possitive   

66.                             if (yChange >= minDelta && yChange <= maxDelta) {   

67. // if YCHANGE in range of MINDELTA and MAXDELTA, we increment COUNTER with 1   

68.                                 triggerCounts++;   

69.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

70.                             } else if (yChange > maxDelta)    

71. {// if YCHANGE outside range of MINDELTA and MAXDELTA, we increment COUNTER with 2   

72.                                 triggerCounts = triggerCounts + 2;   

73.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

74.                             }   

75.                         } else {// if YCHANGE is bigger than ZERO   

76.                             if (yChange >= maxDelta) {   

77. //if YCHANGE is bigger than MAXDELTA, instead of reset COUNTER   

78. // we remove 2 from COUNTER because it was on negative side   

79.                                 triggerCounts = triggerCounts - 2;   

80.                                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

81.                             }   

82.                         }   

83.                     } else {   

84.                         // Delta check is inactive   

85.                         triggerCounts++;   

86.                         triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

87.                     }   

88.                     break;   

89.             }   

90.             break;   

91.    

92.         case "Puls":   

93.             if (maxDelta > 0) {   

94.                 // We need to multiply with -1 to make it positive so we can   

95.                 // compare with maxDelta and minDelta   

96.                 if (yChange < 0) {   

97.                     yChange = yChange * -1;   

98.                 }   

99.                 if (yChange <= maxDelta) {   

100.                     // If yChange bigger than maxDelta we increment the counter with 1   

101.                     triggerCounts++;   

102.                     triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

103.                 }   

104.                 // We dont do anything if yChange is bigger or smaller than   

105.                 // minDelta and maxDelta   

106.             } else {   

107.                 // Delta check is inactive   

108.                 triggerCounts++;   

109.                 triggerArrayList.add(tempSensor[i].getChannel8());   

110.             }   

111.             break;   

112.     }   
113. }         


