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Sammanfattning 

Denna rapport täcker arbetsprocessen bakom att skapa en spektrumanalysator. Läsaren 

kommer att få läsa om den valda metoden men även alternativa metoder. Utöver detta 

kommer även de teoretiska delarna bakom varje moment att undersökas samt jämföras med 

potentiella alternativa lösningar.   

 

Projektet har utförts på uppdrag av KA Automation. Syftet med projektet var att skapa en 

basplattform för analys av ljudfrekvenser. Målet med detta var att kunna identifiera 

ljudegenskaper i form av frekvenserna hos exempelvis servomotorer i vattenpumpar. Tanken 

var att i ett senare utvecklingsskede kunna identifiera om och när nya frekvenser dykt upp i 

ljudprofilen vilket i sådana fall kan resultera i att motorn är i behov av service. 

Basplattformen är uppbyggd med hjälp av C# och ljudbehandlingsbiblioteket NAudio. 

 

Från resultatet kan slutsatsen dras att detta program kan analysera ljud och visa de olika 

frekvensernas styrka och därmed är en lämplig basplattform för vidareutveckling.  

 

 

Abstract 

This report will cover the work process behind creating a spectrum analyzer. The reader will 

be able to read about the chosen method but also the alternative methods. Apart from this the 

theoretical parts behind every moment will also be covered and compared to potential 

alternative solutions.  

 

The project has been carried out on behalf of KA Automation. The purpose of the project was 

to create a base for analyzing sound frequencies. The goal was to be able to identify sound 

properties in the form of frequencies in servo motors in for example water pumps. The idea 

was to be able to in a later development stage be able to identify when new frequencies have 

entered the audio profile which might result in the motor to be in need of service. The base is 

created with the help of C# and the sound library NAudio. 

 

From the result one can conclude that this program can analyze sound and display the 

magnitude of its frequency components and is therefore a suitable base for future 

development. 
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Förord 

Författaren vill tacka KA Automation i Karlskoga för möjligheten att få ha utfört 

examensarbetet hos dem. Författaren vill också tacka Jack Pencz för handledning genom 

rapportskrivningen. Speciellt tack till Simon Kämpe på KA Automation för konstruktiva råd, 

hjälp och vägledning genom hela projektet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlskoga Automation AB, känt som KA Automation, är ett företag beläget i Karlskoga som 

säljer tekniska lösningar till företag. Dessa lösningar är bland annat i form av konsultation, 

konstruktion, programmering, robotteknik, tillverkning, installation, underhåll, service och 

support [1].   

  

KA Automation grundades år 1994. Det var då ett familjeföretag med inriktning på styrsystem 

samt el och automation i närområdet [1]. Idag har de kunder över hela världen såsom USA 

och Taiwan samt kunder inom många olika områden såsom läkemedel och försvar.   

 

Haveri av servomotorer kan resultera i dyra kostnader. En servomotor som behöver servas 

låter annorlunda än en fräsch motor vilket resulterar i att frekvenserna de ger ifrån sig skiljs 

åt. Förhoppningen är att undvika motorhaverier genom utveckling av en frekvensanalysator 

som ger larm till KA Automation så att service kan göras i god tid.  

 

KA Automation har inte tidigare någon erfarenhet av frekvensanalyser och har inte heller 

tidigare arbetat med ljudsystem. Detta projekt gjordes i ett experimentellt syfte. 

 

 

1.2 Projekt och avgränsning 

Det projekt som skulle utföras var ett utvecklingsprojekt i form av en frekvensanalysator. Den 

skulle utvecklas som en basplattform i C# som skulle behandla ljudsignaler [2]. Målet var att 

dela upp det inkommande ljudet i de frekvenser som ljudet består av för att sedan kunna 

urskilja närvaron av eventuella oväntade frekvenser.  

Den här delen av projektet avgränsades till uppritande av en graf i realtid som visade 

frekvensspektrum av de ljud som spelas in. Jämförelsen av frekvenser kommer däremot att 

göras efter denna del av projektet och kommer därför inte vara föremål för detta 

examensarbete. Ljudet skulle spelas in genom en mikrofon kopplad till en bärbar dator. Det 

insamlade ljudet skulle sedan omvandlas med hjälp av en Fouriertransform för att få ut de 

frekvenser ljudet var uppbyggt av för att sedan ritas upp i en graf [3].  

Vidare utveckling bortom denna avgränsning ligger i jämförelsen mellan ljudprofiler. Vid 

tillräcklig frekvensavvikelse ska ett larm skickas till KA Automation vilket signalerar att 

service behövs. Detta beskrivs mer i detalj under avsnitt 1.3 Syfte. Frekvensanalysatorn ska 

även vid eventuell framtida utveckling portas till Arduino för att kunna placeras vid 

respektive servomotor. En Arduino är en enhet med stöd för behandling av signaler. Den är 

billig och användarvänlig med stöd för Windows vilket erbjuder en lösning för att porta 

basplattformen till Arduino-brädan [4]. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt var att skapa en basplattform för ljudbehandling. Denna ska 

möjliggöra jämförelser av frekvenser i ett senare utvecklingsskede. Tanken är att kunna 

använda den slutgiltiga produkten som ett diagnosverktyg för att kontrollera hälsan hos 

kullager och dylikt i motorer. Detta ska göras genom att ta fram ljudprofil för en ny eller 

nyrenoverad motor. Spektrum jämförs därefter kontinuerligt med denna ljudprofil. Vid 

tillräckligt stora avvikelser från ljudprofilen ska systemet larma. 
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Diagnosverktyget kommer främst att användas på pumpstationer eftersom de har ett flertal 

servomotorer som behöver hållas i ett bra skick. Idén härstammar däremot från en lasersvets 

där man letade efter ett sätt att övervaka skicket av dess servomotorer, vilket visar på att 

användningsområdena är många. Se figur 1.1 för ett blockschema över systemet. 

Klassdiagram över programkod som utvecklades finns i bilagan till denna rapport 

 

1.4 Krav 

Vid projektets slut skulle följande krav vara uppnådda:  

• En basplattform med signalbehandling skulle ha utvecklats i form av ett program 

skrivet i C#. Programmet skulle köras på en bärbar dator med en mikrofon inkopplad. 

Signalbehandlingens ljuddata skulle resultera i ett visuellt spektrum och lämpliga 

texter.  

Till detta skulle det även finnas ett Graphical User Interface (GUI) där man skulle kunna:  

• Välja mikrofoningång från en lista  

• Starta ljuduppsamling som visas upp på en graf 

• Stoppa ljuduppsamling  

• Spara ljuddata som samlats upp på en fil  

• Öppna en fil med insamlade ljuddata och visa upp på en graf 

• Ändra antal sampel per test. 

I denna testversion används samplingsfrekvens 44.1 kHz och mätfönster på 4096 sampels. 

1.5 Omvärldsanalys 

Frekvensanalysatorer är inget nytt. De har utvecklats och skapats otaliga gånger förr. Priset 

för en fysisk spektrumanalysator kan däremot stiga till höga nivåer, speciellt mer avancerade 

varianter som kan upptäcka mycket höga frekvenser. Exempel på dessa är RSA306B från 

Tektronix som (vid denna rapports skrivdatum) ligger på 36 000 kronor, Spectran V5-serien 

från Aaronia som sträcker sig från 34 000 till 95 000 kronor och Ultra-Trak serien från UE 

Systems vars pris förhandlas på plats efter att man lämnat en projektspecifikation. [5, 6, 7] 

Skillnaden mellan marknadens frekvensanalysatorer är främst användningsområdet då de 

bland annat varierar med avseende på användargränssnitt (eller avsaknaden därav), storlek 

och vikt (handhållen som riktat mätinstrument eller stationär övervakningsstation). De 

förekommer också som portabla lösningar i form av enheter som övervakas vid annan plats. 

Då användningsområdet enligt avsnitt 1.3 Syfte främst kommer att vara på pumpstationer 

skulle en frekvensanalysator i form av den portabla lösningen som övervakas vid annan plats 

att vara det mest attraktiva valet om det inte var för priset frekvensanalysatorer ligger på. 

Detta gör att en egen lösning är att föredra och är därför utförs detta projekt, dvs i 

undersökningssyfte. 
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Figur 1.1. Blockschema över systemet.  

 

Antivikningsfilter i figur 1.1 representeras av ett streckat block då det inte är implementerat i 

utvecklingssystemet. Men ett filter bör användas i det färdiga systemet för att minska 

vikningsdistorsionen. Mer om det går att läsa i avsnitt 3.9 Vikningsdistorsion. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

De program som skulle användas var Visual Studio 2013 då det var den utvecklingsmiljö 

företaget hade licens för samt att det stöttade C# som är programmeringsspråket som skulle 

komma att användas [8]. Alternativa metoder skulle kunna vara i form andra språk och andra 

utvecklingsmiljöer. Exempel på språk är C++ eller Java, och exempel på utvecklingsmiljöer är 

IntelliJ IDEA. Det krävdes inte något dedikerat ljudbehandlingsprogram då biblioteket 

NAudio stöttade behandlingen av ljud på ett bra sätt [9]. Windows Forms-biblioteket 

användes för uppbyggandet av ett GUI [10]. Det sist nämnda hjälpte avsevärt då det innehöll 

en graf som gjorde uppritandet av spektrum enkelt.  

 

Ingen dedikerad lagring av källkod användes. Eventuell källkod som behövdes granskas 

skickades över e-post och USB till handledaren på företaget. Vid programmering i grupp, bör 

en ordentlig lagring av källkod med hjälp av Subversion eller GitLab göras eftersom det 

underlättar distributionen av källkod avsevärt [11]. Detta kunde tyvärr inte användas effektivt 

pga behörighetsproblem vid installation av sådana program. 

  

För att handledaren på KA Automation skulle hållas uppdaterad om vilka val som togs och 

resultat som uppkom förmedlades sådant via e-post samt korta möten ett par gånger i veckan. 

  

Informationssökning gjordes löpande under projektets gång främst med hjälp av sökmotorn 

Google [12]. Denna informationssökning hjälpte både praktiskt och teoretiskt vid 

programmeringen i form av programmeringsbibliotek och dess användning samt matematiken 

bakom de beräkningar som skulle ske. Den hjälpte även teoretiskt vid rapportskrivningen för 

uppklarning av begrepp och funktioner. 

 

Algoritmer som behövdes var främst i form av en Fouriertransform samt fönsterfunktioner. 

De fönsterfunktioner som lades in i programmet var Hamming och Hann [13]. Dessa går att 

läsa mer om i avsnitt 4.3 Fönsterfunktion.  

 

2.2 Verktyg 

Som verktyg krävdes endast en bärbar dator och en mikrofon. Operativsystemet på datorn var 

Windows 7, och mikrofonerna som användes var den bärbara datorns inbyggda mikrofon 

samt en inbyggd mikrofon i ett par Koss Porta Pro hörlurar. På datorn användes Visual Studio 

2013. Förutom hörlurarna bistod företaget med samtliga verktyg. Av hårdvaran var processorn 

och minnet av särskild vikt för utförandet av detta projekt. Dessa var i form av en fyrkärning 

processor med klockfrekvensen 2.2Ghz och ett minne på 16Gb [14, 15].  

 

2.3 Övriga resurser 

Det behövdes inga fler verktyg än de som nämndes i avsnitt 2.2 Verktyg. I ett senare skede i 

projektet som faller utanför omfånget av detta examensarbete kommer en Arduino att 

behövas. 
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3 Fouriertransform 

Fouriertransformen, döpt efter Jean Baptiste Joseph Fourier, är ett verktyg som kan bryta ner 

signaler till sinuskurvor och på så sätt representera signaler i en funktion av frekvens istället 

för en funktion av tid. Detta verktyg används bland annat i digital signalbehandling. Då 

refererar man till den diskreta Fouriertransformen (DFT), vilket är den transform som använts 

i programmet. Den version av Fouriertransformen som väljs beror på vilken typ av signal som 

ska behandlas [16]. 

 

3.1 Periodisk respektive aperiodisk signal 

En signal kan vara antingen periodisk eller aperiodisk, och tidsdiskret eller tidskontinuerlig 

[16]. Skillnaden mellan en periodisk och en aperiodisk signal ligger i återupprepandet. En 

periodisk signal återupprepar sig i intervall av godtycklig tid även kallad period. Figur 3.1 

visar en periodisk signal med en period av 6 sekunder [17]. 

En aperiodisk signal återupprepar sig däremot inte under den givna perioden, åtminstone inte 

under den tid som analysen görs [17, 18]. Figur 3.2 visar en aperiodisk signal. 

 

 

Figur 3.1. Periodisk signal med periodtid av 6 s [17]. 

 

 

Figur 3.2. Aperiodisk signal [19]. 
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3.2 Kontinuerlig respektive diskret signal 

3.2.1 Tidskontinuerlig kontra tidsdiskret signal 

En kontinuerlig signal består av oändligt många tidpunkter, oändligt tätt. En diskret signal har 

däremot ett begränsat intervall mellan tidpunkterna, vilket gör att man kan behandla signalen 

digitalt [20].  

 

Omvandlingen från tidskontinuerliga till tidsdiskreta värden görs med elektroniska 

komponenter som kallas Sample and Hold (SH). Detta är dock inte tillräckligt för att kunna 

använda sekvenser av tidsdiskreta värden i exempelvis en dator. Varje värdes amplitud måste 

först representeras med det talsystem som används i datorn. I moderna datorer används 

vanligtvis det binära talsystemet som byggs upp av siffrorna 0 och 1. 

 

Metoden för att kontinuerligt ta prov på analoga signaler, i detta fall ljud, kallas sampling. Då 

tas momentana värden från en analog signal med hjälp av ett antal samplingar varje sekund 

motsvarande den samplingsstorlek man valt [21]. Samplingsstorleken anges i antal sampel, N. 

 

3.2.2 Analog kontra digital signal 

I programmet som utvecklades, enligt avsnitt 1.4 Krav, behandlas det analoga ljudet i 

omgivningen som digitalt. En analog signal kan enkelt beskrivas som både amplitud- och 

tidskontinuerlig signal. En digital signal är däremot både amplitud- och tidsdiskret. [22] 

 

Anledningen till att digitala signaler är amplituddiskreta är den begränsade ordlängden i 

elektroniken. Ett praktiskt exempel är digitala signaler i mikroprocessorer. Begränsad 

ordlängd innebär att data byggs upp av bestämda antal bitar för avsedd datatyp, exempelvis 

ett bestämt antal bitar för heltal eller bestämt antal bitar i exponent respektive mantissa för 

flyttal. Då det binära talsystemet används i moderna datorer, medför den begränsade 

ordlängden att varje värde som amplituden kan anta, hör till detta talsystem inom ett bestämt 

intervall. Med andra ord kan inte den digitaliserade amplituden anta oändligt antal värden i 

det bestämda intervallet. Därför ger omvandlingen från analoga till diskreta amplituder, 

kvantiserade värden. Se figur 3.3 för ett exempel av en kvantiserad analog signal.  

 

 

  
 

Figur 3.3. En analog signal kvantiseras till en diskret signal [23]. 
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Figur 3.4. Exempel på en exponentiellt avtagande funktion [24]. 

 

3.3 Kontinuerlig version av Fouriertransform  

För att få fram frekvensinnehållet i en signal som är aperiodisk och tidskontinuerlig kan den 

kontinuerliga versionen av Fouriertransformen användas. Detta kallas spektralanalys som kan 

göras på amplituden (ström eller spänning) eller fasen som funktion av frekvensen. Exempel 

på sådana signaler är exponentiellt avtagande funktioner eftersom de inte återupprepar sig 

själva [16]. Se figur 3.4 som visar en ”exponentiellt dämpad sinussignal”. 

3.4 Fourierserie 

Vid spektralanalys av periodiska och tidskontinuerliga signaler så som sinuskurvor kan 

Fourierserier användas. Sinuskurvor är periodiska eftersom de upprepar sig [16]. Se figur 3.5.  

 

3.5 Diskret Fouriertransform 

Vid spektralanalys av tidsdiskreta signaler, såväl periodiska som aperiodiska, kan man 

använda sig av diskreta Fouriertransformer. Om den kontinuerliga Fouriertransformen skrivs 

om till motsvarande diskreta Fouriertransform kallas den i litteraturen Discrete-time Fourier 

Transform (DTFT). Denna version av Fouriertransformen passar för aperiodiska 

tidsdiskreta signaler. Den datoranpassade versionen av DTFT kallas Discrete Fourier 

Transform (DFT) och passar för periodiska tidsdiskreta signaler. I moderna datorer är 

sådana signaler underförstått också digitala. [16] 

 

I detta projekt spelades analogt ljud in med en mikrofon, samplades och kvantiserades till 

digitalt ljud. Programmet som utvecklades använde det digitaliserade ljudet som input till en 

DFT som beräknade spänningsspektrum för N antal sampel av det digitaliserade ljudet. 

 

 
 

Figur 3.5. Sinuskurva med periodtiden 1 s [25].  



 

  11 (25) 

3.6 Snabb Fouriertransform 

J. W. Cooley och J. W. Tukey återuppfann år 1960 en algoritm för DFT som gjorde 

uträkningarna mycket snabbare. Därför är deras algoritm en typ av Fast Fourier Transform 

(FFT). Beräkningstiden beror av antal sampel, N, och vald algoritm. Att använda en FFT på 

en signal med N = 1024 sampel går 300 gånger snabbare än med en DFT (beräknad med 

korrelationsmetoden). Ifall samplingsstorleken ökas till N = 4096 sampel blir FFT 1000 

gånger snabbare. [26] 

 

Ponera att det för N = 1000000 tar 1 s för FFT att utföra transformationen i en bestämd 

processor. Då skulle det ta strax över 14 timmar att gör detsamma med DFT i samma 

processor. I detta fall blir FFT ca 52000 ggr snabbare än DFT. [27] 

 

Anledningen till skillnaden i beräkningstiden ligger i respektive sätt de olika algoritmerna 

utförs. Beräkningstiden för en DFT respektive FFT kan uppskattas enligt följande: 

 

• 
2NKDFT  för DFT,  

där DFTK  är en processoroberoende konstant. 

• )(log2 NNKFFT  för FFT,  

där FFTK  är en processoroberoende konstant.  

 

Detta innebär att beräkningstiden för en DFT ökar kvadratiskt med N, medan beräkningstiden 

för en FFT visserligen ökar med N, men denna ökning begränsas med faktorn 2-logaritmiskt 

av N, dvs en avsevärt långsammare ökning. [26] 

 

3.7 Radix-2 DIT FFT 

Radix-2 Decimation-In-Time (DIT) är den variant av Cooley-Tukey som har bredast 

användning. Det var algoritmen Radix-2 DIT som implementerades i programmet. 

Algoritmen delar upp en signal i mindre signaler genom att rekursivt dela med 2. Detta sker 

tills signalen har brutits ned till storleken 1. Följden av detta är att valbara värden på N i 

programmet måste vara delbara med 2, exempelvis 1024 och 2048 [28]. En DFT gör 

transformeringarna direkt vilket kräver lika många beräkningar per sampel som antalet 

samplingar i signalsekvensen [29]. 

3.8 Nyquist’s samplingsteorem 

För att reducera vikningsdistorsionen, dvs undvika att viss del av signalens information 

förstörs vid samplingen, ska samplingen av den analoga signalen vara med en frekvens som är 

minst den dubbla av den högsta frekvenskomponenten som finns i den analoga signalen. Detta 

kan härledas från Nyquist’s samplingsteorem. [30] 

För att vara säker på att den signal som samplas inte innehåller några frekvenser som är större 

än halva samplingsfrekvensen kan man lågpassfiltrera nämnda signal. Detta filter kallas för 

ett antivikningsfilter. När man lågpassfiltrerar en signal som innehåller högre frekvenser än de 

som är giltiga enligt Nyquists samplingsteorem sänks de högre frekvensernas styrka till noll 

och därmed elimineras de. Ett antivikningsfilter arbetar i tre zoner där de giltiga frekvenserna 

existerar i passbandet, de ogiltiga frekvenserna i stoppbandet, och övergången däremellan 

sker i övergångsbandet. [31] 
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Vanliga mikrofoner har ett frekvensomfång på ca 100–18000 Hz vilket innebär att 

samplingsfrekvensen som programmet använder sig av är tillräcklig så länge inte störningar 

med högre frekvenser kommer i systemet på annan väg än genom mikrofonen. Programmet 

använder sig nämligen av WAV-standarden, vilket innebär att ljudet kodas med Linear Pulse 

Coded Modulation (LPCM) och samplingsfrekvensen är 44100 Hz. Detta möter Nyquist’s 

samplingsteorem då 44100 Hz är mer än det dubbla mot 18000 Hz [30, 32]. 

3.9 Vikningsdistorsion 

För att kunna återskapa den samplade signalen analogt behövs tillräckligt många sampel. Om 

man samplar en signal på 1 Hz med en samplingsfrekvens på 2 Hz får man enligt figur 3.6 

precis tillräcklig information för att återskapa signalen då man fångat upp signalens toppar 

och bottnar. [30] 

Samplar man med en takt som är mer än den dubbla får man även då tillräcklig information, 

om än mer än tillräcklig. Vikningsdistorsion inträffar däremot när man samplar en signal med 

en takt som är mindre än det dubbla. Figur 3.7 visar en signal på 1 Hz som samplats med en 

samplingsfrekvens på 1,5 Hz. Vid återskapande av denna signal får man vikning som innebär 

att nya frekvenskomponenter uppkommer som inte fanns i den ursprungliga signalen [30]. 

Detta innebär att exempelvis ljudet som återskapats inte får den ursprungliga signalformen 

och låter därför inte som det ska. 

 

3.10 Spegling 

En FFT producerar både reella och imaginära tal oavsett om endast reella tal går in i FFT’n 

som i det här projektet. Om endast reella tal används som indata, skapas i utdata en spegling 

efter den första hälften av spektret. Resultatet blir både negativa och positiva frekvenser i 

spektret. Naturligtvis är det de positiva frekvenserna som är av intresse i en frekvensanalys av 

analogt ljud. Se figur 3.8.  

Om DFT skrivs om med hjälp av Eulers formel, kan beräkningar istället göras på en cosinus- 

respektive en sinuskomponent, dvs utan komplexa tal. Efter de reella beräkningarna ger 

komponenterna realdel respektive imaginärdel. De komplexa talen i resultatet sätt alltså 

samman av resultat från reella beräkningar, istället för att genomföra komplexa beräkningar. 

[33] 

I figur 3.8 visas de ”positiva frekvenserna” från 0 till 22050 Hz. Grafen visar inget sista värde 

på X-axeln men spektrumet sträcker sig fram till och med 22050 Hz. De ”negativa 

frekvenserna” visas som en spegling av de ”positiva frekvenserna” i frekvensen 22050 Hz. 

Detta innebär att endast den första hälften, i detta fall [0, 22050] Hz, av FFT’n behöver ritas 

upp. [34] 

 

Figur 3.6. Signal på 1 Hz samplad med 2 Hz [30]. 
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Figur 3.7. Vikningsdistorsion vid otillräcklig sampling [30]. 

 

 

 
Figur 3.8. Spegling av Fouriertransformen av en sinusformad signal på 7472 Hz.  
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4 Genomförande 

Denna del av projektet, dvs detta examensarbete, påbörjades genom informationssamling och 

en djupare studie av det som krävdes i projektet. Efter detta samt med hjälp av kravpunkterna 

bestämdes C# som språk för programmet och därefter följde naturligt valet av Visual Studio 

som utvecklingsmiljö. Närmare bestämt användes Visual Studio 2013 på grund av existerande 

licens. En avgörande faktor i detta var upptäckten av ljudbehandlingsbiblioteket NAudio som 

stöttade C#. Språket C# erbjöd även en effektiv väg till ett GUI genom Windows Forms.  

  

4.1 Ljuddata från mikrofonen 

Med programvara vald och installerad påbörjades programutvecklingen. Först skapades 

funktioner för att hämta in data ifrån mikrofonen. Detta utökades senare genom tillägget av en 

Buffered Wave Provider som ingår i NAudio. Detta gör att de data som kommer in via 

mikrofonen läggs i kö och garanteras därmed behandling.  

 

Data från mikrofonen kommer in var 100:e ms genom funktionen 

SourceStream_DataAvaliable som har ett objekt och ett event som parametrar. Data från 

mikrofonen nås via eventet och är i form av en bytesekvens. Den mängd data som kommer in 

baseras på det ljudformat som valts. Programmet utvecklades med syfte att vara en 

basplattform för vidareutveckling. För att underlätta för framtida vidareutveckling användes 

så långt som möjligt standardiserade programbibliotek. För ljudinspelningen användes därför 

WAV-formatet. Denna standard förutsätter två kanaler, en för ljud från vänster sida och en för 

ljud från höger sida. Detta matchade inte den monomikrofon som användes i utvecklings-

systemet. Därför behandlas inkommande ljud på följande sätt:  

 

Bytesekvensen är i en form där byten parvis och omlott representerar de två kanalerna. Detta 

innebär att för en given bytesekvens så representerar byte noll och ett den första kanalen, byte 

två och tre den andra kanalen varefter byte fyra och fem igen representerar den första kanalen 

och så vidare. 

 

Dessa parvis byte sätts sedan ihop till ett 16-bitars heltal (short) genom att skifta den första 

byten åtta bitar till vänster för att sedan lägga till den andra byten. Dessa data omvandlas 

sedan till ett flyttal (float) begränsat inom intervallet [-1, 1] genom att dela med 32767,0 (eller 

32768.0 om talet är negativt) [35]. Detta resulterar i att varje flyttal (baserade på två byte) 

består av en sampel från endast en kanal. 

 

4.1.1 Beskrivning av begrepp 

En frekvens representerar antalet svängningar per sekund och representeras enligt enheten 

hertz (Hz) [36]. I det här fallet innebär det att ljud samlas in med en takt av 44100 samplingar 

per sekund.  

 

Wave (filändelse WAV) är ett ljudformat som skapats av Microsoft och är standard för 

ljudformat inom allt från systemljud till CD-kvalitetsljud [37, 38]. Det används ofta som 

originalljud i motsats till komprimerat ljud, exempelvis MP3 [39].  

 

4.2 Byte till komplexa tal 

Efter att bytesekvenserna från mikrofonen omvandlats till flyttal konverterades de till 

komplexa tal i förberedelse för FFT. De komplexa talen skapades genom klassen Complex 
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som ingår i NAudio. Realdelen av det komplexa talet utgörs av de flyttal som skapats. 

Imaginärdelen sätts till noll då NAudio’s FFT endast behöver reella tal som indata. Denna 

array av komplexa tal har den dubbla samplingsstorleken (N*2) än den som är vald eftersom 

den innehåller sampel för både vänster och höger kanal. 

 

4.3 Fönsterfunktion 

Innan samplen behandlas slås de komplexa talen, bestående av N antal samplingar från 

vänster kanal och N antal samplingar från höger kanal, ihop till en ny array av komplexa tal 

via genomsnittet av höger och vänster kanal. Detta steg kan hoppas över om man väljer att 

sampla ljud från endast en kanal eller om det finns möjlighet att monokoppla. Sedan tas en 

fönsterfunktion av arrayen. Användaren kan välja rektangulärt fönster eller filterfunktion med 

Hann- eller Hammingfönster. 

4.3.1 Beskrivning av begrepp 

Fönsterfunktioner i signalbehandling är till för att framhäva intressanta frekvenser i spektrum. 

Att enbart frekvensanalysera med hjälp av det antal sampel, N, som har bestämts, kan sägas 

göras med ett ofiltrerande fönster. Ett sådant fönster ändrar inte på värdena utan kan sägas 

multiplicera respektive sampel (av de N) med 1. Övriga sampel används inte, och kan 

matematiskt beskrivas som att de multipliceras med 0. Detta ger en rektangulär funktion av 

samplen, och därav namnet rektangulärt fönster. Men om fönsterfunktionen har annat 

utseende än rektangulärt, kommer fönsterfunktionen att påverka samplens värden och därmed 

resultatet i efterföljande FFT. 

 

Genom att välja ett beprövat fönster som inte är rektangulärt kan intressanta frekvenser 

framhävas i spektret, genom att exempelvis sänka medelvärdet eller att göra intressanta 

amplituder mer kohenrenta. Två vanligt förekommande fönster av flera valbara, är Hann och 

Hamming. Se avsnitt 4.3.2 Hann kontra Hamming och figur 4.2. Man ska ha klart för sig att 

icke-rektagunlära fönster påverkar spektra och att amplituderna bör avläsas mer som trender 

än sanna värden. Om avsikten är att framhäva intressanta frekvenser, exempelvis för att kunna 

upptäcka frekvensavvikelser, kan icke-rektangulära fönster vara till stor nytta. [40] 

 

 

 
 

Figur 4.1. Exempel på avvikelse i periodisk signal. [40] 
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Ytterligare en god effekt av fönster är att reducera inverkan av oönskade störningar i 

insignalerna. När en signal samplas och transformeras genom en FFT skapas avvikelser som 

kallas spektralt läckage. Dessa avvikelser uppstår då FFT förväntar sig periodiska signaler och 

sådana visar sig i spektra i form av sidolober till den egentliga frekvensen. Detta skapar ett 

problem då den samplade signalen med all sannolikhet inte innehåller fullständiga perioder 

som visas i figur 4.1. Fönsterfunktioner används då för att jämna ut denna skillnad genom att 

jämna ut ändarna i spektret.  

 

4.3.2 Hann kontra Hamming 

Hann och Hamming-funktionerna är båda fönsterfunktioner. Den största skillnaden mellan 

dem är att Hann smalnar av läckage i ändarna av spektret till noll medan Hamming stannar 

precis innan noll. Hamming eliminerar även den första sidoloben. Se figur 4.2. I programmet 

som utvecklades valdes endast och just Hann och Hamming då de ej är extrema former av 

fönsterfunktioner utan istället utgör en bra kompromiss av utjämning av en signal utan att 

förlora för mycket av innehållet. Dessa fönsterfunktioner är av typen cosinusfönster. Till den 

gruppen hör många fler fönsterfunktioner som kan läsas mer om i referens [41]. 

 

4.4 Fouriertransform 

När data har slagits samman och multiplicerats med fönstersekvensen är de redo att bli 

transformerade. Det senare görs för att omvandla ljuddata från en funktion av tid till en 

funktion av frekvens. Ett alternativ som inte är implementerat i detta utvecklade program är 

att transformera kanalerna var för sig. Men om så önskas, måste kanalerna hållas separerade 

ända från uppsamlingen och ritas med fördel upp i separata grafer. Man kan även exempelvis 

lägga in den vänstra kanalen i den reella delen av det komplexa talet och den högra kanalen i 

den imaginära delen för att sedan transformera båda kanalerna på en gång för att sedan ta ut 

de två kanalerna ur resultatet. 

4.5 Slutgiltiga beräkningar 

Efter transformeringen omvandlas data från komplexa tal tillbaka till flyttal genom att 

beräkna amplituden av varje sampel. Amplituden beräknas som absolutbeloppet av det 

komplexa talet. Att använda absolutbeloppet av realdel och imaginärdel blir enklare än var för 

sig, speciellt som spektret ska ritas upp. Efter detta normaliseras de reella talen mellan 0 och 1 

för att ge ett intervall för omvandlingen till decibel efter en logaritmisk skala.   

 

Figur 4.2. Till vänster: Hamming (blå) och Hann (röd). Till höger: Resultaten i frekvensspektra. [40] 
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4.5.1 Absolutbeloppet av ett komplext tal 

Absolutbeloppet av ett komplext tal a = x + iy, beräknas med 

 

 
 

där x är realdel och y är imaginärdel. 

 

4.5.2 Normalisering 

Normalisering inom detta program består av en process där värdet i samtliga samplingar delas 

med det högsta värde existerar inom samplingarna. Detta resulterar i att samplingarnas värden 

skalas ner till intervallet [0-1]. 

 

4.5.3 Decibel 

Decibel är en enhet som representerar amplituden (styrkan) av ljudet. Denna enhet är i en 

logaritmisk skala. Det innebär att om enheten ökar med 20 så har amplituden ökats till det tio-

dubbla. Om enheten ökar med 6 så har ljudet fördubblats [42].  

 

Ett alternativ är att omvandla ljudstyrkan till decibel innan normalisering. Under system-

utvecklingen testades även denna version. Dessvärre blev spektra som regel otydliga. Därför 

övergavs denna idé till förmån för att normalisera innan omvandling till decibel. 

 

4.6 Uppritning i Graf 

Det sista steget ligger i ritandet av grafen. Efter dessa beräkningar är data inte längre en 

funktion av tiden utan en funktion av frekvensen. Frekvensen går ifrån 0 till 22050 Hz trots 

den valda samplingsfrekvensen av 44100 Hz. Fouriertransformen speglar ju spektret efter 

halva mängden data. Se avsnitt 3.7 Spegling. På grund av denna spegling ritar man bara upp 

spektret baserat på den första halvan av samplingarna (N/2). Detta är anledningen till varför 

endast 0–22050 Hz visas upp i spektret. I verkliga tillämpningar efter vidareutveckling kan 

betydligt högre samplingsfrekvens vara önskvärd då eventuella fel i exempelvis lager och 

maskiner kan ge ifrån sig betydligt högre frekvenser. 

Grafen ritas ut genom att på X-axeln rita ut grafen med avseende på index i Fourier-

transformen. Detta leder till att frekvenserna går från 0 till 22050 Hz längs med X-axeln. Y-

axeln motsvarar amplituden som innebär styrkan av frekvensen. Baserat på vilka ändamål 

denna frekvensanalysator kommer att användas till efter framtida utveckling kan en högre 

samplingsfrekvens vara önskvärd och därmed kommer även ett bredare spektrum att visas i 

grafen. 
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5 Resultat 

5.1 Användning av frekvensanalysatorn 

Vid start av frekvensanalysatorn möts man av fönstret i figur 5.1. För att påbörja inspelning 

av ljud måste man först välja från vilken källa som ljudet ska spelas in. För att få upp en lista 

med inkopplade mikrofoner klickar man på knappen ”Refresh Sources”.  
 

Innan man påbörjar inspelning av ljud finns möjlighet att ställa in frekvensanalysatorn på en 

rad olika sätt. Dessa sätt finns i området till höger om listan över inkopplade mikrofoner. 

 

Slidern ställer in vilken samplingsstorlek, N, man vill ha. Valbara värdena ges av N = 2x, där x 

= 9, 10, 11, 12 eller 13. Den motsvarande valda storleken reflekteras till vänster om slidern.  

 

Vidare kan man ställa in vilken fönsterfunktion man vill använda som filter. Detta väljs i 

drop-down-menyn. Man kan även välja grafens omfång med avseende på Y-axeln som visar 

frekvensernas amplituder. Samtliga val kan även göras vid pausad ljudinspelning.  

 

 
Figur 5.1. Frekvensanalysatorn vid start. 

 

 
Figur 5.2. Frekvensanalysatorn med lista över mikrofoner. 
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För att starta ljudinspelningen gäller följande krav: 

• Mikrofon ska vara vald. 

• Y-axelns omfång ska vara vald sådan att det maximala värdet är större än det minimala 

värdet. Samt att inmatningen är i giltig form vilket innebär ett reellt tal. Eventuella 

decimaler avgränsas med ’,’ (komma) och inte ’.’ (punkt). 

 

För att påbörja inspelning klickar man på ”Record Audio” som vid föregående uppnådda 

kravpunkter påbörjar inspelning. Vid inspelning byter knappen text till ”Stop Recording” 

vilket gör att denna knapp uppfyller en Play/Pause-funktion. 

 

Figur 5.3 är en skärmdump av en pågående spektralanalys, där en signal på 7537 Hz spelas 

upp externt via en telefon och samlas in via en mikrofon. 

 

För att spara en ljudprofil kryssar man i checkrutan ”Create Audio Profile”. Detta kommer 

sedan att ta ett genomsnitt på ett antal frekvensanalyser. Detta antal ställs in i fältet ”Size of 

Audio Profile” som har ett standardvärde på 100 men kan ställas till önskat värde. Om detta 

lämnas oförändrat, kommer grafen att uppdateras 100 gånger (som motsvarar att 100 

transformationer har slutförts) för att sedan slutligen visa ett genomsnitt av de föregående 100 

analyserna.  

 

Den slutliga ljudprofilen sparas även under ”C:\data” med det namn som valts (standard-

namnet Filename). Om mappen data inte existerar, skapas denna automatiskt under angiven 

sökväg.  

 

För att öppna en ljudprofil för att visa i grafen klickar man på ”Open Audio Data File” och 

navigerar till ”C:\data” för att sedan välja en textfil innehållande ljuddata som skapats vid ett 

tidigare skede. Se figur 5.4.  

 
Figur 5.3. FFT av sinusformad signal på 7537 Hz. 

 

 

 
Figur 5.4. Ljudprofil av en sinusformad insignal på 7537 Hz. 
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6 Diskussion 

6.1 Uppfyllande av projektets krav 

Samtliga kravpunkter uppfylldes. De initiala kraven var följande: 

• Välja mikrofoningång från en lista.  

• Starta ljuduppsamling som visas upp på en graf. 

• Stoppa ljuduppsamling.  

• Spara ljuddata som samlats upp på en fil.  

• Öppna en fil med insamlade ljuddata och visa upp på en graf. 

• Ändra antal sampel per test. 

Samtliga punkter är demonstrerade i avsnitt 4.1 Användning av frekvensanalysatorn.  

 

6.2 Speciella resultat och slutsatser 

Resultatet är precis som det var önskat. Programmet samlar in ljud via en extern mikrofon och 

ritar ut frekvenserna på en graf. Det går även att öppna filer som spelades in vid ett tidigare 

tillfälle vilket möjliggör portabla lösningar och effektiv kontroll genom att man kan ta data 

ifrån en frekvensanalysator och öppna dem i en annan. 

 

6.3 Projektets utvecklingspotential 

Projektet bör vidareutvecklas i framtiden för att möta det långsiktiga mål som det var tänkt att 

uppfylla. Det som återstår är att införa ett sätt att jämföra två ljudprofiler med varandra. Sedan 

ska en bedömning göras om skillnaden i frekvens mellan dem är tillräckligt stor för att slå 

larm samt om den skillnaden verkligen motsvarar att ett fel inträffat. Om ett fel har inträffat, 

ska KA Automation meddelas så att service kan utföras. 

Ett alternativ till mikrofon är vibrationsgivare. En vibrationsgivare eliminerar brus i 

omgivningen och kan därför ge en klarare ljudprofil än en mikrofon. Anledningen till varför 

just en mikrofon användes var att det var verktyget som fanns tillgängligt samt att det 

förenklade användartesterna genom möjligheten att spela upp en sinussignal från en mobil för 

att se om frekvensanalysatorn visade rätt frekvens. 

För vidareutveckling gällande portandet från dator till Arduino bör även en skattning av 

programmets prestandakrav göras för att målhårdvaran ska räcka till och för att systemet ska 

vara praktiskt användbart. 

6.4 Reflektion kring eget lärande 

6.4.1 Kunskap och förståelse 

Det här projektet har varit mycket lärorik då man fått använda sig av många olika 

kunskapsområden för att få ihop den slutgiltiga produkten. Det har lett till mycket fördjupad 

kunskap inom digital signalbehandling i form av Fouriertransformer, fönsterfunktioner, 

frekvenser samt ljud i allmänhet. 

Projektet har bidragit till en ökad kunskap inom C#-kodning, trådbehandling och GUI-design. 

De matematiska kunskaperna har ökats genom praktiskt användande av komplexa tal. Om jag 
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får förtroende för ytterligare utveckling av applikationen, skulle detta ge ökad kunskap om 

signalteori i form av exempelvis autokorrelation. 

 

6.4.2 Färdighet och förmåga 

Vid projektets start där man blev introducerad till kravpunkterna och de teoretiska samt 

praktiska delarna bakom projektet, växte naturligt avgränsningen fram. Denna var då de 

teoretiska delarna bakom en frekvensanalys, främst i form av den diskreta Fourier-

transformen. De delar som berör en frekvensanalys med Fouriertransformen var också 

naturligt att ta upp så som fönsterfunktioner och beräkningarna som leder fram till ett visuellt 

spektrum i en logaritmisk skala. 

 

Sökning gjordes främst med hjälp av Google. Eftersom den största mängden information 

fanns i forum, på Wikipedia samt i olika filmklipp användes dessa för att få personlig kunskap 

om de teorier som behövdes i projektet. Förvärvad kunskap användes främst inför den 

praktiska utvecklingen av programmet. Kritisk granskning av dessa källor utfördes 

kontinuerligt för att ta reda på om de verkligen var pålitliga. Tekniska rapporter och böcker 

som visade på samma tillvägagångssätt om än i mer vetenskapliga termer, bekräftade tidigare 

funnen information på webben. Dessa vetenskapliga källor användes sedan i rapporten. 

 

Tidsplanen följdes utan komplikationer. 

 

6.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Dokumentering av koden skedde via kommentarer i koden, klassdiagram men även i en 

användarguide som går att läsa i kapitel 5 Resultat. Klassdiagrammen visas i bilagan. 

 

Felhantering har genomförts med hjälp av enhetstester för de olika beräkningarna som utförs 

inom detta program samt användartester för att finna och hantera illegala indata. Användar-

testerna gick till som så att man funderade ut en kravlista för varje funktion och sedan ändrade 

så att detta endast fungerade vid samtliga uppfyllda krav. Exempelvis skulle det inte gå att 

spela in ljud ifall en ljudprofil med storlek mindre än lika med 0 var vald eller om filnamnet 

var ogiltigt. Således infördes att knappen för att spela in stängs av om detta var fallet.   
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