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Sammanfattning  
 
Projektet handlade om att rekommendera en automatiserad metod för att detektera borrbrott 

för Valmet i Sundsvalls 120-spindlade borrmaskin. I dagsläget finns inget system för automatisk 

detektering av borrbrott. Maskinen kräver konstant övervakning och borrbrotten detekteras 

okulärt av operatörerna. Vid borrbrott fås mer eller mindre stora partier med oborrade hål vilket 

leder till manuell efterbearbetning. Syftet är att med en automatiserad metod minska behovet av 

övervakning och efterbearbetning. Valmet har tidigare gjort ett försök till detektering med 

ljudanalys. Systemet togs ur bruk då det gav upphov till en för hög grad av falsklarm. I projektet 

utvärderades i första hand system baserat på ljud- och vibrationer, för att bedöma huruvida 

dessa kunde användas för att detektera borrbrott. Målet var att efter experimentet kunna påvisa 

om och vilka metoder som anses fungera i ett automatiserat system för detektering av borrbrott.  

 

Arbetet delades in i tre huvuddelar: Insamling av mätdata, utveckling av program i Matlab och 

analys av mätdata. Vid första delen av projektet gjordes ett antal mätningar av ljud och 

vibrationer på borrmaskinen för att senare analysera mätresultaten i Matlab. Två program 

utvecklades i Matlab. Ett för att utföra FFT(Fast Fourier Transform) på korta sekvenser och ett för 

att hitta förändringar i form av spikar för längre tidssignaler. Syftet med analysen var att försöka 

utläsa om borrbrotten registrerades vid inspelning som i sin tur gav upphov till en förändring i 

tidssignalen och någon särskild frekvens.  

 

Resultatet visar att borrbrotten kan detekteras med både ljud och vibrationer vilket tyder på att 

ett system baserat på ljud- eller vibrationsanalys potentiellt kan användas för detektering av 

borrbrott. Dock är utseendet på förändringen i tidssignalen vid olika borrbrott inte identiska, och 

därmed avges ingen specifik frekvens. Eftersom mätningarna gjordes med enbart en 

accelerometer och en mikrofon, blev distansen mellan en stor del av borrarna och 

mätinstrumenten för långt för att registrera eventuella borrbrott för dessa borrar. Detta medför 

en ovisshet om hur stor andel av borrbrotten som ger tillräckligt stor förändring i signalen för att 

kunna detekteras.  

 

Rekommendationen till Valmet är att utifrån de mätningar och analyser som gjorts använda sig 

av ett vibrationsbaserat system. Den största fördelen med att analysera vibrationer istället för 

ljud, är att signalbehandlingen förenklas till följd av att vibrationerna inte påverkas märkbart av 

ljud från industrilokalen som kan leda till falsklarm.  
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Abstract  
 
The scope of the project was to recommend an automated method for the detection of drill 

breakage for Valmet in Sundsvall 120-spindle drilling machine. At present there is no system for 

automatic detection of drill breakage. The machine requires constant monitoring and drill 

breakage is detected visually by the operators. At occurrence of drill breakage, more or less large 

areas of undrilled holes result in manual post-processing. The purpose with an automated 

method is to reduce the need for monitoring and post-processing. Valmet has previously made 

an attempt for detection using sound analysis. The system was taken out of service due to high 

amount of false alarms. Primarily, systems based on sound- and vibration analysis, was evaluated 

to assess whether these could be used to detect drill breakage. The ambition was that after the 

experiment, prove whether and which methods are considered to operate in an automated 

system for the detection of drill breakage. 

 
The work was divided into three main parts: the collection of measurement data, the 

development of programs in Matlab and analysis of measured data. At the first part of the 

project, a series of measurements of sound and vibration were performed on the drilling 

machine for later analysis of the measurement results in Matlab. Two programs were developed 

in Matlab. One to perform FFT (Fast Fourier Transform) on short sequences, and one to find 

changes in the form of peaks in longer time signals. The purpose of the analysis was to try to 

discern if the drill breakage were registered when recording, which in turn gave rise to a change 

in the time signal and with any specific frequency. 

 

The result shows that the drill breakage can be detected with both sound and vibration which 

suggests that a system based on sound or vibration analysis can potentially be used for detection 

of drill breakage. However, the appearance of the change in the time signal for different drill 

breakage are not identical, and thus no specific frequency is obtained. Because measurements 

were made solely with one accelerometer and one microphone, the distance between a large 

amount of the drills and the measurement instruments was too long to register any drill 

breakage for these drills. This causes an uncertainty about the proportion of drill breakage that 

provides a sufficiently large difference in the signal to be detected. 

 
The recommendation to Valmet is to use a vibration-based system based on the measurements 

and analyzes made. The reason to analyze vibrations instead of sound, is that the signal 

processing is simplified due to the fact that vibrations are not so affected by the noise from 

industry premises that can lead to false alarms. 
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1. Inledning  

Examensarbetet utfördes på uppdrag av ELE Engineering AB och Valmet AB i Sundsvall. Arbetet 

handlade om att hitta möjliga metoder för att detektera borrbrott hos en 120-spindlad 

borrmaskin hos Valmet AB i Sundsvall. De metoder som främst undersöktes var tillämpning av 

vibrationsmätning och ljudmätning där analys gjordes på de utförda mätningarna. Utifrån 

resultaten gjordes en utvärdering om metoden anses möjlig för detektering av borrbrott. Arbetet 

omfattade 15hp och har utförts av Niklas Wallin, studerande vid högskoleingenjörsprogrammet 

inom maskinteknik på Umeå Universitet.  

 

1.2 Syfte och problemställning  
Valmet AB i Sundsvall har problem med sporadiska borrbrott i en borrmaskin. Borrbrotten 

detekteras idag okulärt av operatören. I figur 1 ses borrarnas uppställning från operatörens 

synvinkel. Metoden anses inte tillräcklig och kräver att maskinen konstant övervakas av operatör. 

Till följd av eventuella borrbrott som inte upptäckts fås partier med oborrade hål, vilket innebär 

att manuell efterbearbetning krävs. Detta i sin tur medför oönskade kostnader för tillverkningen. 

Tidigare försök till detektering med hjälp av ljudupptagning har utförts av Valmet utan lyckat 

resultat. Syftet är att minimera efterbearbetning till följd av borrbrott som inte upptäckts samt 

att i dagsläget kräver maskinen en operatör för konstant översyn. Dessa mantimmar kan minskas 

med en automatisk detektering av borrbrotten. Anledningen till att byte av slitna borrar inte görs 

i förebyggande underhåll för att minska borrbrott som eventuellt slitage kan leda till, är 

borrarnas höga kostnad. Det finns ej något starkt samband mellan använd tid för borrarna och 

borrbrott.  

 

 
Figur 1: Borrarnas uppställning för Valmets borrmaskin. 

 

1.3 Mål  
Målet med projektet är att hitta och rekommendera lämpliga metoder för automatisk 

detektering av borrbrott.  

 

1.4 Avgränsningar  

• Projektet innefattar enbart leverans i form av rekommendation av lämpliga metoder. 

• Implementering av metoden ingår ej i åtagandet.  
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2 Bakgrund 
2.1 Presentation av företag 

ELE Engineering AB 

ELE Engineering AB är ett nytänkande ingenjörsföretag som varit verksamt sedan 1984. ELE har 

nästan 100 anställda och har idag kontor i Västerås(huvudkontor), Borlänge samt Sundsvall. ELE 

utför allt från resursuppdrag på några timmar till helhetsåtaganden med leverans och 

idrifttagning av kompletta maskiner och anläggningar. 

 

Valmet AB 

Valmet i Sundsvall har ca 450 anställda och levererar processer och utrustning för kemisk och 

mekanisk massaframställning, fiberboardproduktion, balhanteringsutrustning och hydrolys-

system för framställning av biobränslen. Valmet i Sundsvall har även en pilotanläggning där 

kunder kan testa egna idéer. 

 

2.2 Borrmaskin B3 120-spindlar 

Borrmaskinen är belägen hos Valmet i Sundsvall, se figur 2, och är utrustad med 120 borrar som 

sitter på rad och simultant går i ingrepp. Drivningen på de 120 borrarna är fördelade på 4 

motorer, d.v.s. 30 borrar per motor och borrarna har en diameter på 2 mm. Borrning görs i plåtar 

som sedan monteras på valsar i tvättpressar för pappersmassa och utgör dräneringsfunktionen. 

Plåtarna som bearbetas har en tjocklek på 3-4 mm beroende på typ av tvättpress dessa skall 

monteras i.  

 
Figur 2: Översiktlig bild över den 120-spindlade borrmaskinen på plats hos Valmet. 
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Det är i huvudsak tre typer av plåtar som bearbetas och dessa har olika hårdhet. Beroende på 

material justeras varvtal samt matning för det specifika materialet. Varvtal och matning för 

borroperationerna har optimerats för att i största möjliga grad minimera antalet borrbrott. I 

tabell 1 finns skärdata för de tre materialen. 
Tabell 1: Skärdata för olika plåttyper som bearbetas 

Material LDX2101 SAF 2507 SMO 254 

Varvtal (varv/min) 1700 2000-2100 2000-2100 

Matning (mm/min) 90-95 50-55 50-55 

 

I dagsläget saknas en automatiserad metod för att detektera borrbrott. Borrmaskinen övervakas 

konstant av operatör. Operatören detekterar borrbrotten okulärt genom att med jämna 

mellanrum avbryta borrprocessen för att besiktiga borrarna så inget borrbrott har skett. Avbrott i 

processen leder till onödigt stillestånd som skulle kunna minimeras vid implementering av en 

automatiserad metod. Beroende på med vilket intervall som besiktningen av borrarna görs av 

operatör, fås mer eller mindre stora områden med oborrade hål, se figur 3.  

 

 
Figur 3: Område med oborrade hål som orsakats av ett borrbrott. 

 

2.3 Tidigare försök av borrbrottsdetektering 

Valmet har internt gjort ett försök att göra ett system för detektering av borrbrott. Detta utan 

tillfredställande resultat. Nedan följer en kort systembeskrivning av det tidigare systemet. 

 

2.3.1 Systembeskrivning 

Metoden som användes vid försöket var ett system baserat på ljudanalys. Systemet var uppbyggt 

med åtta mikrofoner, fyra ljudkort samt en laptop. Mikrofonerna fästes med jämna avstånd på 

borrmaskinen, se figur 4. Kontinuerlig analys gjordes av det inspelade ljudet för att försöka 

detektera borrbrotten. Inspelningen samplades med 96 kHz per mikrofon och 16-bitars 

nivåupplösning. Maskinens kontrollpanel utrustades med en lampa för indikation av borrbrott 

och en knapp för återställning. 
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Figur 4: Positionering av mikrofoner vid tidigare försök till borrbrottsdetektering i form av ljudanalys. 

 

2.3.2 Problematik 

Systemet har tagits ur bruk på grund av dess opålitliga funktion. Problemet med systemet var 

dess alldeles för höga grad av falsklarm. Man kan se i figur 5 och 6 skillnaden mellan ett borrbrott 

och ett falsklarm. Systemet noterade båda dessa som borrbrott. Detta är ett tydligt exempel på 

problematiken då signalernas utseende är näst intill identiska.  

 
Figur 5: Sekvens med förändring i signalen till följd av ett borrbrott. 

 
Figur 6: Sekvens med förändring i signalen till följd av ett ljud som inte var borrbrott. Gav upphov till falsklarm. 

2.3.3 Vidareutveckling 

Utifrån försöket anses följande punkter kräva vidareutveckling för att nå önskad funktion. 

• Hindra falska signaler från att nå mikrofoner. 

• Förbättra signalbehandlingen. 

• Endast analysera signalen då borrarna är i ingrepp. 
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3. Metod  
Initialt projektet undersöktes möjligheten till ett detekteringssystem i form av ljud- och 

vibrationsanalys. Anledningen till att ljudanalys återigen undersöktes var att metoden, enligt 

Valmet, används på en likande maskin hos ett annat företag. Operatörerna informerade även om 

att man kunde höra en del av borrbrotten om man stod vid maskinen och lyssnade. Tanken med 

att undersöka metoden igen var att utvärdera vad som gjorde att systemet baserat på ljudanalys 

inte fungerade, samt att försöka hitta eventuella åtgärder för att åstadkomma ett förbättrat 

system. Även andra metoder som anses kunna åstadkomma önskat detekteringssystem 

undersöktes för att jämföra dess olika för- och nackdelar.  

 

3.1 Teori  

3.1.1 Tillståndsövervakning 
Allmänt 
Inom tillverkningsindustrin är det mycket viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka om 
någonting är på väg att hända eller har hänt med exempelvis en produktionsutrustning. 
Följdskador som leder till kassering eller omarbetning kan minimeras genom att så tidigt som 
möjligt upptäcka avvikelser eller fel. Traditionellt har tillståndsövervakningen delats upp i två 
delar [1]: 
 
Subjektiv tillståndsövervakning: 

• Se  

• Lyssna 

• Känna 

• Lukta 
 
Objektiv tillståndsövervakning: 

• Med hjälp av givare och mätsystem fås mätvärden för direktbedömning eller så erhålls 
underlag för trendanalys.  

 
Båda dessa övervakningstyper är viktiga men på grund av ökad komplexitet hos maskiner och 
lägre bemanning har den objektiva övervakningen fått ökade betydelse.  
 
Kravanalys på ett tillståndsövervakningssystem 
Följande krav är viktiga för ett tillståndsbaserat system av en utrustning: 

• Systemet bör vara baserat på en realtidsmetod. 

• Driftsäkerheten för systemet skall vara hög. 

• Vid eventuellt fel, snabbt identifiera felet. 

• Larmet skall kunna förstås av operatörerna för maskinen samt av underhållspersonalen.  
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3.1.2 FFT- Fast Fourier Transform 

FFT står för ”Fast Fourier Transform” och är en viktig mätmetod inom vibrations- och 

ljudmätning. Transformeringen innebär att en signal omvandlas till individuella 

spektralkomponenter och därmed fås frekvensinformation om signalen. Användningsområdet för 

FFT:s kan vara felanalys, kvalitetskontroll och tillståndsövervakning av maskiner eller system.[2] 

 

FFT är en optimerad algoritm för att utföra ”Diskret Fourier Transform” (DFT). Över en tidsperiod 

samplas en signal och dess frekvenskomponenter delas upp. De uppdelade komponenterna är 

enskilda sinusformiga oscillationer vid olika frekvenser, var och en med sin egen amplitud och 

fas. Transformeringen illustreras i figur 7. Under den i exemplet uppmätta tidsperioden 

innehåller signalen tre distinkta dominanta frekvenser.[2] 

 
Figur 7: Illustration av Fast Fourier Transform. [3] 

 

3.1.3 Nyquist-frekvensen 

Harry Nyquist var upptäckaren av en grundläggande regel vad det gäller sampling av analoga 

signaler. Upptäckten var att samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så hög som 

frekvensen av signalen. Ett exempel på detta är om en signal innehåller frekvenser upp till 24kHz, 

innebär det att signalen måste samplas med en samplingshastighet på minst 48kHz. Halva 

samplingsfrekvensen, som i detta fall är 24kHz, kallas för Nyquist-frekvensen. Om signaler över 

Nyquist-frekvensen finns i signaler uppstår det vikning (Aliasing). [2] 
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3.1.4 Vikning (Aliasing) 

För det mesta samplas en signal med mer än tillräcklig samplingsfrekvens. Vid en 

samplingsfrekvens på 48 kHz samplas 6 kHz-frekvensen 8 gånger per cykel, medan 12 kHz-

frekvensen samplas enbart 4 gånger per cykel. Vid Nyquist-frekvensen är endast 2 sampel 

tillgängliga per cykel. Med 2 sampel eller mer är det möjligt att rekonstruera signaler utan förlust. 

Om däremot färre än 2 sampel per är tillgängliga, genereras artefakter som inte finns i den 

ursprungliga signalen. [2] 

 

 
Figur 8: Illustration för hur en undersamplad signal ger upphov till vikning. [4] 

 

3.1.5 Wavelet 

Wavelets är matematiska funktioner som delar upp data i olika frekvenskomponenter och sedan 

studerar varje komponent med en anpassad upplösning för dess skala. Wavelets har fördelar i 

jämförelse med traditionella Fourier-metoder vid fysiska situationer där signalen innehåller 

diskontinuiteter och skarpa spikar.[5] Till skillnad från Fourier-transformen är Wavelet inte bara 

beroende av frekvensdomänen utan även tidsdomänen. Basfunktionerna för Wavelet-

transformationen är kompakta och ändliga i tid, medan Fourier sinus- och cosinusfunktioner inte 

är det. Denna funktion tillåter Wavelet-transformationen att erhålla även tidsinformation utöver 

frekvensinformation. [6] 

 

3.1.6 Accelerometer 

En accelerometer ser ofta ut som en relativt enkel krets. Trots dess enkla utseende består en 

accelerometer av många olika delkomponenter och fungerar på många sätt. Två typer av 

accelerometrar är den piezoelektriska och den kapacitiva sensorn. Den piezoelektriska sensorn är 

den vanligaste formen av accelerometer. Den använder sig av mikroskopiska kristallstrukturer 

som pressas samman när den utsätts för en acceleration. Kristallerna skapar en spänning till följd 

av deformationen[7]. Accelerometern tolkar spänningen för att bestämma hastighet och 

orientering. Kapacitans-accelerometern känner av förändringar i kapacitans mellan 

mikrostrukturer i sensorn. Om accelerometern utsätts för en acceleration flyttar sig en av dessa 

mikrostrukturer vilket leder till än förändrad kapacitans. Kapacitansen översätts till en spänning 

för att sedan tolka accelerationen. [8] 
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3.1.7 Matlab 

Matlab är en programmeringsplattform speciellt avsedd för ingenjörer och forskare[9] och kan 

utföra numeriska beräkningar, simuleringar och visualiseringar av numerisk data. I huvudsak är 

Matlab ett interaktivt program, vars resultat av de utförda kommandona presenteras direkt på 

bildskärmen. Komplicerade problem kan ofta lösas med ett fåtal kommandon genom dess 

kompakta teckensystem[10].  Matlab används som signalbehandlingsprogram för att analysera 

signaler från ljud- och vibrationsmätningarna. 

 

3.1.8 Audacity 
Audacity är en ljudplattform för inspelning och redigering av ljudfiler. [11] Audacity används för 

att spela in vibrationer i form av ljudfiler vid testmätning. 

 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Mätutrustning  

Vibrationssensor 

För att mäta vibrationer i borrmaskinen valdes en kompakt 3-axlig linjär kapacitiv accelerometer 

av modellen LIS3L06AL. I tabell 2 visas specifikationer för LIS3L06AL. Accelerometern kopplades 

till en förstärkare för att anpassa amplituden för signalen. Förstärkaren i sin tur kopplas till en 

laptop för inspelning av vibrationer. Inspelningen gjordes med hjälp av ljudbehandlings-

programmet Audacity.  

 
Tabell 2: Specifikationer för accelerometer LIS3L06AL. [12] 

Egenskaper LIS3L06AL 

1,5 kHz bandbredd 

2,4V till 3,6V strömförsörjning 

± 2g / ± 6g användarvalbar fullskala 

Låg energiförbrukning 

Temperaturintervall -40°C to +85°C 

 
 
Mikrofon 

Instrumentet som används vid ljudupptagning vid provförsök är en handhållen mikrofon av 

modellen ZOOM H4n. Mikrofonen erbjuder en möjlighet att spela in fyra spår samtidigt och 

stödjer upp till 24-bit/96 kHz ljudinspelning. [13] Mikrofonen har följaktligen den prestanda som 

anses krävas för att identifiera eventuella borrbrott.   
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3.2.2  Mätning av vibrationer och ljud 

Mätningarna utfördes på borrmaskinen vid ett antal olika tillfällen. Inspelning av vibrationer och 

ljud gjordes simultant för att enkelt kunna jämföra skillnader i registrerade mätresultat. Under 

mätningarna fördes anteckningar då ett borrbrott skedde. Detta för att kunna återfinna 

eventuella förändringar i signalen då ett borrbrott skett. Även anteckningar fördes då andra ljud 

från industrilokalen noterades, för att kunna se hur signalen påverkas av ljud som inte skall ge 

larm för borrbrott.  

 

Ljudmätning 

Mikrofonen placerades så nära borrarna som möjligt, se figur 9. Maskinen avger stänk av 

skärvätska vilket gör att placering av mikrofonen inte kan vara så nära borrarna som önskat. 

Inspelningen gjordes med en samplingsfrekvens på 44100 Hz och 16-bitars nivåupplösning, vilket 

anses vara tillräckligt för att fånga in de frekvenser som borrbrotten eventuellt ger upphov till, 

eftersom borrbrotten kan höras vilket innebär att frekvensen för borrbrotten är inom det 

hörbara området på ca 20-20 000 Hz. Ljudfilerna sparas ner i filformatet WAV för att minimera 

komprimering av signalen.  

 

 
Figur 9: Positionering av mikrofon vid ljudmätning. 
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Vibrationsmätning 

Accelerometern placeras även den så nära borrarna som möjligt. I de första testerna monterades 

accelerometern på maskinen, se figur 10. Monteringen gjordes i två olika riktningar för att 

jämföra vibrationernas differenser beroende på riktning. I senare försök monterades 

accelerometern på själva plåten som bearbetas, se figur 11. Tanken med monteringen på plåten 

är att minimera påverkan av andra vibrationer som exempelvis motorer och kuggingrepp för 

drivningen av spindlarnas rotation kan ge upphov till. Accelerometern fästs med bivax på en 

rengjord yta. Inspelningen av vibrationer gjordes liksom ljudinspelningen med en 

samplingsfrekvens på 44100 Hz och 16-bitars nivåupplösning. Mätresultaten fås i form av ljudfiler 

i WAV-format. 

 

 
Figur 10: Monteringsposition av accelerometer på maskinen i två olika riktningar.  

 

 
Figur 11: Monteringsposition för accelerometer för mätning av vibrationer på plåten som bearbetas. 
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3.2.3 Analys mätresultat 

Efter att alla mätningar samlats in påbörjades analys av mätresultaten. Audacity användes till en 

början för att översiktligt analysera ljudfilerna och utläsa om borrbrotten gav upphov till 

frekvens- och/eller amplitudförändringar i signalen. Jämförelse mellan ljud och vibrationer 

gjordes för att se vilken mätmetod som visade borrbrotten tydligast.  

 

I Matlab skapades ett program för att utföra FFT på de inspelade signalerna, se bilaga 1. 

Transformationen gjordes på segment från inspelningen då ett borrbrott skett. Detta för att 

utläsa om borrbrotten gav upphov till en viss karakteristisk frekvens. Även andra ljud/vibrationer 

analyserades för att se om dessa liknar och kan misstolkas som borrbrott. Analysen gjordes på 

segment av en tidsperiod på mellan 1 till 10 sekunder. Dessa delades i sin tur upp i kortare 

sekvenser som plottades upp i form av frekvensspektrum. Varje diagram representerade de 

frekvenser som återfanns i det valda plotintervallet. Tester för plotintervall mellan 0.01-1 

sekunder gjordes för att hitta lämpligt intervall som resulterade i tydlig skillnad i diagrammet då 

ett borrbrott sker.  

 

För att analysera mätresultatet utifrån signalens tidsfunktion och därmed hitta förändringar i 

form av ”spikar” i signalen, skapades ett nytt program i Matlab (se bilaga 2) med en funktion att 

markera spikar över ett visst tröskelvärde, alltså en amplitudskillnad i signalen som måste vara 

ett visst värde högre än närliggande sampel. Eftersom signalen är varierande, så programmeras 

ett varierande tröskelvärde utifrån det kvadratiska medelvärdet för en sekund bakåt i signalen. 

Syftet med att använda kvadratiskt medelvärde är att få ett relativt tröskelvärde beroende på 

signalens aktuella utseende.  

 

3.3 Övriga detekteringsmetoder 

Eftersom ljudanalys som var den tidigare beprövade metoden inte resulterade i ett fullt 

fungerande system, gjordes även en kortare undersökning för att hitta alternativa metoder som 

inte innefattar frekvensanalys. 

 

• Laserdetektering - Eftersom laserdetektering vid olika typer av verktygsbrott är en 

vanligt förekommande metod inom CNC-bearbetning utforskades möjligheterna att 

använda tekniken. 

 

• Motorernas strömförbrukning – Genom att mäta skillnaden i strömförbrukning per 

motor då alla borrar är hela och när ett eller flera borrbrott skett. 

 

• Beröringssensor – Med hjälp av beröringssensorer känna av om alla borrar är hela.  
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4. Resultat 

4.1 Borrbrott  

Samtidigt som datainsamling av vibrationer och ljud gjordes så undersöktes även om borrbrotten 

hade någon form av regelbundenhet. Det visade sig att borrbrott skedde helt sporadiskt, både 

tidsmässigt och med avseende på position. En del av borrbrotten frambringade ljud som kunde 

höras, dock hade ljuden ingen tydlig karaktär.  

 

4.2 FFT 

4.2.1 Ljudanalys 

Efter analys av inspelat ljudmaterial kan man se att borrbrotten i de flesta fall ger upphov till en 

förändring i signalen. Dock skall sägas att utseendet på förändringen inte har någon tydlig 

karaktär mer än att en amplitudökning sker i frekvenser upp till 4000 Hz. I figur 12 visas ett 

diagram från ett segment med borrbrott som FFT utförts på. Segmentet är uppdelat i 16 

sekvenser där varje linje representerar en sekvens av 0,01 sekunder.  

 
Figur 12: Diagram över ett segment då ett borrbrott skett. Signalen är uppdelad i kortare sekvenser av 0,01 

sekunder. I sekvens nr 9 kan man se en tydlig spik som resultat av ett borrbrott. 
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I figur 13-15 visas skillnaden i frekvensspektrum mellan tre borrbrott. I diagrammet innehållande 

frekvenser är under ett tidsintervall på ca 0,02 sekunder.  

   
Figur 13: FFT av en sekvens på ca 0,02 sekunder för ett borrbrott. 

      
Figur 14: FFT av en sekvens på ca 0,02 sekunder för ett borrbrott. Borrbrottet ger upphov till en amplitudökning i 

frekvenser mellan 2000-4000 Hz. 
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Figur 15: FFT av en sekvens på ca 0,02 sekunder för ett borrbrott. 

 
I figur 16 och 17 visas förändringar i signalen som beror på andra ljud från borrmaskinen eller 

industrilokalen. Diagrammen innehåller frekvenser för tidssekvenser för ca 0,02 sekunder.   

 

 
Figur 16: FFT av en sekvens på ca 0,02 sekunder för ljud som inte orsakats av borrbrott. 
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Figur 17: FFT av en sekvens på ca 0,02 sekunder för ljud som inte orsakats av borrbrott. 

 

4.2.2 Vibrationsanalys  

Liksom det inspelade ljudet, utfördes FFT på inspelade vibrationer. I figur 18 visas resulterande 

diagram efter utförd FFT på ett segment av ca 1 sekund.  

 
Figur 18: Resulterande diagram vid utförd FFT på ett segment av ca 1 sekund för vibrationer vid ett borrbrott. 
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I figur 19 visas ett resulterande diagram av ett annat borrbrott där FFT gjorts med kortare 

intervall. Tydligt är att ju kortare sekvens som man utför FFT på i taget, desto större skillnad fås i 

amplitud per sekvens.  

 
Figur 19: Resulterande diagram vid utförd FFT med kortare intervall än figur 18.  
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4.3 Analys i tidsdomän 

4.3.1 Vibrationsanalys 

Vid de två första försöken då accelerometern monterades på borrmaskinen enligt figur 10, gav 

borrbrotten inget utslag i form av förändring i signalen.  Däremot vid montering av 

accelerometern på plåten som bearbetas, enligt figur 11, kunde borrbrott i vissa fall utläsas i 

signalen. I figur 20 kan man se ett resultat av en ljudfil för vibrationer då ett borrbrott skett. 

Spiken vid knappt 20 sekunder är till följd av ett borrbrott, vilket man kan se i figuren även 

noterades av programmet som gjordes i Matlab.   

 
Figur 20: Resulterande diagram för att finna amplitudspikar i tidsdomänen till följd av borrbrott. Gröna cirkeln visar 

på registrerad amplitudspik. 

I figur 21 kan man se ett borrbrott som inte gav upphov till en lika tydligt spik som det 

föregående, noterbart är ändå att programmet även här noterade spikar precis då ett borrbrott 

skedde. 

 
Figur 21: Resulterande diagram för att finna amplitudspikar i tidsdomänen till följd av borrbrott. Gröna cirklarna 

visar på registrerade amplitudspikar.  
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5. Diskussion 
 

Den viktigaste slutsatsen att ta med sig utifrån de gjorda mätningarna är att borrbrott kan 

detekteras automatiskt med ljud-/vibrationsanalys. Dock kan metoderna inte garantera 100 % 

detektering av alla borrbrott, samt en viss grad av felsignaler kommer troligtvis vara oundvikligt. 

Orsaker till detta kommer tas upp i detta avsnitt. 

 

Ljudanalys 

Inspelning av ljud gjordes med enbart en mikrofon. Detta gjorde mätningarna relativt svåra 

eftersom borrbrotten inte registrerades i ljudsignalen om avståndet från mikrofonen var för 

långt. På grund av detta krävdes många mätningar för att samla in tillräckligt med mätdata för 

borrbrotten. I vissa fall kunde enbart ett borrbrott ske på en timmes inspelat material och 

sannolikheten var liten att borrbrottet skedde tillräckligt nära mikrofonen för att registreras. 

Detta medför en ovisshet i utvärdering av hur stor andel av borrbrotten som registreras och hur 

stor del som inte avger tillräcklig ljudnivå för att förändra signalen. Med fler mikrofoner hade fler 

borrbrott kunnat registreras, vilket hade gjort analysen lättare för att kunna se om borrbrotten 

gav upphov till ett visst utseende på förändringen i signalen. Som man kan se på de FFT:s som 

gjorts på ljudfiler av ett borrbrott finns ingen tydlig karaktäristik för vilka frekvenser som 

borrbrotten ger upphov till. Det innebär att behandling av signalen för att utläsa en specifik 

frekvens för att detektera borrbrotten inte anses möjligt.  

 

Eftersom borrmaskinen är belägen i en stor industrilokal med många andra omkringliggande 

maskiner och aktiviteter är ljudnivån hög. Det förekommer även sporadiska ljud i form av smällar 

och buller som registrerades i ljudinspelningarna. Detta var det största problemet vid det tidigare 

försöket, då systemet registrerade andra ljud som borrbrott vilket ledde till en hög grad av 

falsklarm. Borrbrotten visade sig inte ge upphov till någon särskild frekvens. I vissa fall var ljudet i 

form av en ”knäpp”, i andra fall hörs det knappt eller inte alls. Dessa två parametrar är den 

största problematiken med att använda ljudanalys som metod för detekteringen av borrbrott.  

 

Ett annat problem med att använda mikrofoner för att samla in ljuddata är att dessa kommer 

utsättas för stänk av skärvätska då de bör placeras så nära borrarna som möjligt för bästa 

resultat. Mikrofonskyddet som användes för mikrofonerna vid förra försöket löstes upp av 

skärvätskan. Därutav skulle mikrofoner som klara dessa miljöer vara önskvärt. Detta skulle även 

möjliggöra en placering av mikrofonerna betydligt närmare borrarna. Mikrofonerna får dock inte 

placeras så att de är i vägen vid borrbyte.  
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Vibrationsanalys 

Fördelen med att använda vibrationer i jämförelse med ljud är att inget störande ljud från 

omkringliggande miljö registreras av accelerometern. Detta gör att en väldigt stor del av 

potentiella falsklarm minimeras. Vid de första mätningarna av vibrationerna då accelerometern 

monterades på maskinen gav borrbrotten inget utslag på den inspelade signalen. Detta beror 

troligtvis på borrmaskinens storlek relativt borrarna. Mätningarna vid dessa 

monteringspositioner registrerade även andra vibrationer, exempelvis från motorer och 

kuggingrepp för drivningen av spindlarna. När accelerometern istället monterades på plåten som 

bearbetas, blev resultatet betydligt bättre. Liksom vid inspelning av ljudet fanns endast tillgång 

till en accelerometer, vilket gjorde det svårt att fånga in alla borrbrott i mätningarna. Detta 

eftersom borrbrotten ofta skedde för långt ifrån accelerometern för att vibrationerna skulle 

registreras. Liksom vid ljudanalysen resulterar i en ovisshet i hur stor andel av borrbrotten som 

ger en tillräcklig förändring i signalen för att kunna detekteras.  

 

Som resultatet visar fås mer eller mindre höga spikar i signalen då ett borrbrott sker tillräckligt 

nära placeringen av accelerometern. Detta visar att mätning av vibrationer på plåten kan fungera 

som metod för detektering av borrbrott. Det som skulle krävas vid implementering av ett 

vibrationsbaserat system, är fler accelerometrar för att fånga in signalförändringar för alla 

borrarna vid borrbrott. För operatörerna innebär även denna metod att accelerometrarna 

behöver flyttas manuellt vid byte av plåt. Accelerometrarna har höga krav på montering för att 

uppnå bra mätresultat. Vid testerna användes bivax, vilket inte är optimalt då det löstes upp av 

skärvätskan. Vid eventuell implementering skulle en magnetisk montering av accelerometrarna 

vara lämpligt, då det ger bra kontakt med plåten samt att montering blir snabb och enkel. 

Nackdelen med magnetisk montering är att det inte fungerar på en av plåttyperna som 

bearbetas, då den inte är magnetiskt. Accelerometrarna kommer även behöva tåla att bli utsatt 

för skärvätska.  

 

Övriga metoder 

Det gjordes kortare undersökning av de övriga metoderna. Ingen av dessa anses lämplig som 

automatiskt detektering av borrbrott. Ett system med beröringssensorer skulle potentiellt kunna 

användas. Problemet med ett sådant system är i första hand att det krävs en sensor för varje 

borr, alltså 120 sensorer, vilket skulle bli väldigt dyrt. Ett annat problem med detta är plats för 

montering. Tillgänglig positionering för sensorerna skulle innebära försvårat borrbyte. 

 

Laserdetektering är en annan metod som undersöktes. Ett av alternativen är att använda sig av 

en lasersensor för varje borr, vilken skulle innebär en stor kostnad. Dock skulle denna metod 

fungera väldigt bra. Positioneringen av dessa, liksom beröringssensorerna, är ett problem. Det 

andra alternativet är att använda sig av en lasersensor som scannar av alla borrar. Problemet 

med denna är det höga flödet av skärvätska som försämrar sikten för borrarna. Även 

skärvätskans flödesrör har en positionering som innebär att vissa borrar kommer att skymmas.  

 

Den tredje metoden är ett system i form av mätning av strömförbrukning för motorerna som 

driver spindlarnas rotation. Där tanken är att vid ett eventuellt borrbrott kommer 

strömförbrukningen minska. Dock anses inte strömförbrukningen påverkas märkbart vid ett 

borrbrott för att ge en mätbar skillnad eftersom 30 borrar drivs av en motor. Ett borrbrott skulle 

ge en minskning i strömförbrukning på ca 3 %.  
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6. Förslag för vidareutveckling 
 
Både ljud- och vibrationsanalys anses kunna fungera som metod för automatisk detektering av 

borrbrott. Ett system baserat på vibrationer skulle innebära ett system med enklare 

signalbehandling eftersom potentiella felkällor i form av ljud från industrilokalen inte påverkar 

vibrationerna för borrmaskinen.  

 

Ljudanalys 

Rekommendation för eventuell implementering av ljudbaserat system: 

• Analysera signalens amplitudspikar i tidsfunktionen.  

• Mikrofoner som tål skärvätska. 

• Montering av mikrofoner närmare borrarna än tidigare försök. 

• Montera en mikrofon i motsatt riktning som tar upp ljud från industrilokalen och inte 

registrerar borrbrott. Genom att jämföra signalerna från mikrofonerna för borrarna och 

mikrofonen för industrilokalen, utläsa om båda dessa riktningar registrerar kraftig 

förändring i signalen vilket skulle innebära att det inte beror på borrbrott. Detta skulle 

minska falsklarmen till följd av ljud från industrilokalen. 

• Kombinera signalbehandlingen med en sensor som känner av när borrarna är i ingrepp. 

Utifrån detta enbart analysera signalen när borrarna är i ingrepp det vill säga när 

eventuellt borrbrott är möjligt. 

 

Vibrationsanalys 

Rekommendation för eventuell implementering av vibrationsbaserat system: 

• Analysera signalens amplitudspikar i tidsfunktionen. 

• Mäta vibrationer på plåten som bearbetas. 

• Metoden kommer kräva förflyttning av accelerometrar vid byte av plåt samt med jämna 

mellanrum i borrprocessen för att inte distansen mellan borrar och accelerometrar blir 

för lång. 

• Magnetisk montering av accelerometrar anses vara lämpligt. Detta ger snabb och enkel 

montering av accelerometrar. 

• Liksom vid systemet baserat på ljud, skulle falsklarm minskas genom att enbart analysera 

signalen då borrarna är i ingrepp.  
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Bilaga 1 sid 1 (1)  

                B1 
 

Bilaga 1 
 

N=300; MaxF=5000  
[y Fs]=audioread('filename'); 
sound(y,Fs)  

 
start=1; 
i=1; 
clear p2  
while (start < length(y(:,1))-2*N-1)  
x=y((start+1):(start+N),1); 
sound(x,Fs) f=fft(x,N); 
p=f(1:(N/2)).*conj(f(1:(N/2)))/N;  
p2(i,:)=p(round(N/100):end);  

  
if i>1 
    pdiff = p2(i,500:end) - p2(i-1,500:end);  
    d = abs(max(pdiff));    if (d > 0.2 )  
        fprintf('Ovanligt hög diff %7.3g vid %7.3g s !\n',d,start/Fs) 
    end 
end 

  
fr=Fs/N*(0:(N/2-1));  

  
figure  
plot(fr,p) 
xlabel('Frekvens [Hz]') 
ylabel('Amplitud') 
title(sprintf('Tid %7.3g s',start/Fs)) 
axis([1 5000 0 4.4])  

  

  
start = start + N; 
i=i+1; 
pause(0.2)  

  
end 
figure  
disp('Plotting figure..wait..') 
waterfall(p2)  

 
 
 
 



 Bilaga 2 sid 1 (1) 

 B2 
 

Bilaga 2 
 

w=importdata('filename'); 

  
Fs=44100; 
s=w.data(:,1); 
y=rms(s); 

  
t_v = floor(length(s)/(Fs)); 

  
for i = 1:t_v 
    if i == 1 
    yy(i) = rms(s(1:i*Fs))*0.3; 
    else 
     yy(i) = rms(s((i-1)*Fs+1:i*Fs))*0.3; 
    end 
end 

        
ypos_vv = []; 
xpos_vv = []; 
for i = 1:t_v 
        if i == 1 
    [ypos_v xpos_v] = findpeaks(s(1:i*Fs),Fs,'Threshold',yy(i)); 
    ypos_vv = [ypos_vv ypos_v']; 
    xpos_vv = [xpos_vv xpos_v']; 
    else 
[ypos_v xpos_v]= findpeaks(s((i-1)*Fs+1:i*Fs),Fs,'Threshold',yy(i)); 
    ypos_vv = [ypos_vv ypos_v']; 
    xpos_vv = [xpos_vv (xpos_v'+i-1)]; 
        end 
end 
    ypos_vv = ypos_vv'; 
    xpos_vv = xpos_vv'; 

  

  
time = 1/Fs:1/Fs:length(s)/Fs; 
plot(time,s); 
findpeaks(s,Fs,'Threshold',y*0.4) 

  

 
figure; 
hold on 
plot(time,s); 
scatter(xpos_vv,ypos_vv,'g'); 

 
 


