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Sammanfattning 

Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men 
marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två 
prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar 
när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. Prototyperna 
har jämfört och slutsatser har dragit för vilken prototyp som är mest optimal för ändamålet.  
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Abstract   

Today there are many books and equipment that contribute to a safe journey in the wildness. 
But the market still has a great potential for development. In this project two prototypes has 
been developed to control the users hydration level when hiking in wildness. The 
measurement system shows a warning signal when the water level is too low. The two 
prototypes have been compared and a conclusion has been drawn for which prototype is the 
most optimal for the projects purposes.     
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1 Inledning 
 
Människan har alltid vandrat. Förr vandrade människan för att jaga och överleva. Idag är 
vandringen en fritidssysselsättning och ett sätt för människan att förenas med naturen. Det 
finns många studier idag om effekterna som påverkar människan vid vistelse ute i naturen. En 
studie som publicerades av PNAS [1] har författarna kunnat dra slutsatsen att vistelse ute i 
naturen minskar risken för depression. En annan artikel som publicerades av PLOS [2] har 
forskarna kommit fram till att kreativitet ökar med 50 % i naturen. Mycket forsning finns 
gällande ämnet och populariteten av att vara ute i naturen ökar. Bara i USA har statistiken [3] 

visat att ca 47,2 million människor vandrade ute i naturen år 2017. I Sverige ägnade 74 % av 
befolkningen tid åt att minst en gång vara ute i naturen under 2014-2015 [4]. Statstiken [5] 
visar även att det är ca 1,6 millioner människor som är medlemmar i en förening/organisation 
inom friluftsliv i Sverige år 2015. År 2010 gjordes en undersökning på uppdrag från 
Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv [6] som visade att en svensk spenderar 2837 kr på 
utrustningsutgifter (kläder ingår i denna kategori) för friluftslivet.   

 Med siffrorna från statistiken och forskningens slutsatser om den positiva påverkan naturen 
har på människan, kan en slutsats dras på att det finns en stor marknaden för utveckling av 
produkter och utrustning för att underlätta en färd i naturen.  

 

1.1  Problembeskrivning    
 
En vistelse ute i naturen kan vara en dagstur med picknick eller flera månaders vandring i 
vildmark. År 2017 öppnades världens längsta vandringsled som sträcker sig över hela 24 000 
km [7]. En vandring som tar längre tid att utföra behöver många förberedelser och 
efterforskningar. Förberedelser kan till exempel vara att skapa en uppfattning om vilken 
utrustning som behövs, hur vädret brukar vara i området, hur långt det är mellan varje 
proviantstation/vattenkälla.  

Normaltsätt bör en människa under normala förhållanden dricka ungefär tre liter vatten per 
dag [8]. Det finns några sätt att ta med sig vatten ute på en vandring. En av dem är med en 
vanlig vattenflaska vilket har sina för och nackdeler. Andra sättet är att använda en så kallad 
hydration pack, se Figur 1. Det är ett vattensystem som består av en vätskebehållare med 
tillhörande slang och bitmunstycke. Själva vätskebehållaren läggs i ryggsäcken och det är 
endast en del av slangen och bitmunstycke som är synliga.  
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Fördelarna med att använda en hydration pack är att användaren kan komma ifrån att stanna 
och packa upp vattenflaskan vid varje vattenpaus. En nackdel är att vätskebehållaren ligger i 
ryggsäcken som i sig skapar ett problem då användaren inte kan se vattenmängden som finns 
kvar. Problemet kan leda till seriösa förföljder då vatten kan ta slut utan några förvarningar 
vilket ställer vandraren inför storrisk för vätskebrist. Vid extrema förhållanden kan vätskebrist 
leda till medvetslöshet [9] och även dödsfall efter några få dagar. Projektet kommer därför att 
framställa en lösning för just detta problem. Projektet kommer att ta fram en prototyp på ett 
mätsystem för att hjälpa vandraren vid användning av hydration pack utföra en säkrare 
vandring.    

 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med projektet är att hjälpa vandrare att utföra en säkrare vandringstur i naturen med 
minskad risk för vätskebrist. Detta genom att ta fram ett mätsystem som visar användaren av 
hydration pack vattenmängden som finns kvar i behållaren. För att minska risken för 
vätskebrist kommer mätsystemet att visa rekommendationer på vattenintag baserat på ute 
temperaturen. Systemet skall även indikera när det är dags att dricka vatten för att påminna 
användaren.   

Målet med projektet är att ta fram en prototyp på ett mätsystem som är anpassat för att 
fungera på en modell av hydration pack.  

 

 

Figur 1 Hydration pack 
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1.3 Kravspecifikation  
 
I projektet har det fastställt några kravspecifikationer för att uppnå målet med projektet. 
Kraven fastställdes utifrån diskussioner med några möjliga användare till systemet. 
Diskussionerna resulterade i 6 krav listade nedan.  

 Mätning vid användning av hydration pack. 

 Rekommendationer på vattenintag.  

 Visuellt mätvärde för användaren.  

 Varningsindikation när vattenmängden når en viss gräns.  

 Varningsindikation när vattenintaget är lägre än rekommenderat.   

 Påfyllningsprocessen av hydration pack får inte påverkas. 
 

1.4 Avgränsning 
 
För att uppnå kraven inom tidsramen för projektet har det gjorts flera avgränsningar. Dessa är 
listade nedan:  

 Endast några användningssituationer kommer att tas till hänsyn vid testningen av 
mätsystemet.   

 Rekommendationer för vattenintag kommer att baseras på endast utetemperatur som 
påverkningsfaktor. Det finns många andra faktorer som påverkar vattenintaget men 
dessa kommer inte att användas i projektet.  

 Val av komponenter kommer att vara begränsad av projektets budget.   

 Eftersom projektet inte handlar om framtagning av en färdig produkt kommer enklare 
lösningar för att visa ett fungerande koncept att prioriteras.     

 Systemet kommer att anpassas till endast en modell av hydration pack.  

1.5 Frågeställning 
 
Frågor som kommer att besvaras i projektet: 

 Vilka liknande lösningar finns på marknaden idag och vilka är för och nackdelarna 
dessa har? 

 Vilka mättekniker används det för mätning av vattenmängd? 

 Hur noggrann mätning av vattenmängden kan utföras av systemet?   

1.6 Budget 
 
Projektets budget var fram till halvtidsseminariet begränsad till personliga medel. När ett 
bidrag från ALMI sedan beviljades gav det flera valmöjligheter när det gäller val av 
komponenter.  
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2 Bakgrund 
 

Här beskrivs de förstudierna som gjordes gällande liknande produkter och relaterade arbeten. 
Detta kapitel kommer att besvara en av frågorna från kapitel 1.5 Frågeställning.    
 
 -Vilka liknande lösningar finns på marknaden idag och vilka är för och nackdelarna dessa 
har? 

Teorikapitlet kommer att beskriva de förstudierna som gjordes för att erhålla de kunskaperna 
som krävdes för implementation av ett lyckat projekt.  
  

2.1 Teori 

2.1.1 Mätsystem 
 
Ett mätsystem är ett system som kopplar ihop ett eller flera fysikaliska storheter med en 
observatör eller ett annat tekniskt system. System kan även ses som en omvandlare av 
fysikaliska storheter till mätstorheter. Mätsystemets uppbyggnad kan identifieras med fyra 
block enligt Figur 2, men dessa kan även ändras där ett block kan försummas eller upprepas 
beroende på systemet [10].  

 

Figur 2 Mätsystemets uppbyggnad 

 

Första blocket är det blocket som får in det sanna värdet som ska mätas. Här används en eller 
flera sensor för att ta vara på den fysiska storheten. En fysiskstorhet kan till exempel vara en 
kraft. Sensorerna och är uppdelade i olika klasser beroende på utsignalen som kan vara 
elektrisk, mekanisk, termisk eller optisk. Den elektriska utsignalen delas in passiv och aktiv. 
De passiva, som de resistiva och kapacitiva enheterna tillhör behöver en strömförsörjning för 
att ge en spänning/ström i utsignal. De aktiva så som elektromagnetiska och termoelektriska 
enheter behöver inte ha en strömförsörjning. 

Signalanpassning  

Detta block tar utsignalen från sensorblocket och omvandla den till en mer lämplig utsignal så 
som spänning eller frekvens. Här kan även en förstärkare användas för att förstärka signalen 
från till exempel millivolt till volt.    
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Signalbehandling  

I detta block omvandlas utsignalen från föregående block till en lämpligare utsignal för 
visningen i nästa block. Här sker till exempel analog-till-digital omvandlingen(ADC). ADC är 
en elektronikskrets som omvandlar analogavärden till ett digitalt värden som kan sparas och 
behandlas i till exempel mikrokontroller. Antal digitala nummer som en AD-omvandlare kan 
beräkna över input intervallet kallas för omvandlarens upplösning. Upplösningen beror på 
antal binära bitar (n) en omvandlare har [11] och kan beräknas enligt (1). En AD-omvandlare 
med 10 bitar kan omvandla till exempel en ingångspänning mellan 0-5V till nummer mellan 
0-1023 ( ) eller varje steg med 48,8281 mV. Detta innebär att 48,8281mV är den minsta 
spänningsförändringen som kan mätas [12].  

              (1) 

AD-omvandlarens upplösning bestämmer hur noggrann omvandling den utför.  

Presentationsenhet  

Detta block presenterar det slutliga mätvärdet som kan antingen visas för en observatör eller 
användas i ett annat tekniskt system. Visningen för en observatör kan ske på en visuell 
bildenhet som ett exempel.      

2.1.2 Mätosäkerhet   
 
Mätosäkerheten i ett mätsystem kan definieras med skillnaden mellan mätvärdet och det 
sanna värdet. I ett idealt mätsystem är detta lika med noll. I ett verkligt mätsystem finns det 
alltid ett mätfel, men det eftersträvas alltid att få ett försumbart fel. Hur noggrant ett 
mätsystem är definieras av hur litet mätfel den har.  

2.1.3 Rörströmning 
 
Rörströmning är läran om hur fluid (vätskor och gas) rör sig i ett rör. Beräkningar av 
rörströmningen används för flödesmätning. Ett flöde inom vätskor har två tillstånd enligt 
J.P.Bentley [10]. Tillstånden är laminärt och turbulent. Laminärt flöde rör sig i lager eller 
strömlinjer, medan turbulent flöde rör sig oregelbundet. Turbulent flöde sker vid till exempel 
hög hastighet eller låg viskositet.  

 
Ett flöde kan bestämmas om det är laminärt eller turbulent med hjälp av Reynoldstal som 
beräknas enligt formeln (2):  

          (2) 

Där 
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Ett högre Reynoldstal ger större sannolikhet att flödet är turbulent [13].  

Sambandet mellan strömningshastigheten beskrivs av Bernoullis ekvation (4). Denna ekvation 
är väldigt användbar och ligger som grund för många mätmetoder så som mätning med 
Pitotrör [14]. Bernoullis ekvation är baserad på kontinuitetsekvationen (3) som beskriver att 
massan varken skapas eller försvinner.  

 
                                                                (3) 

där                   

Sambandet som visas i ekvationen nedan visar att om hastigheten på vänstraleden minskar så 
ökar trycker och detta medför att trycket på högerleden minskar samtidigt som hastigheten 
ökar  [15].  

                             (4) 

 

P = statiska trycket 
 = vätskans densitet 

g = tyngdacceleration   
v = strömningshastighet 
y = höjd över ett utvalt horisontalplan 

 

2.1.4 Halleffekt  
 
Halleffekt upptäcktes år 1879 av Edwin H. Hall och är uppkallad efter honom. Halleffekten är 
en spänning som uppstår över en strömförande platta när ett magnetfält placeras vinkelrätt 
mot den.  När en strömförande metall eller halvledarplatta utsätts för ett magnetfält som är 
vinkelrätt mot plattan uppstår det en kraft som är vinkelrätt mot både strömmen och 
magnetfältet, kraften kallas även för Lorentz kraft. Kraften gör att de negativa laddningarna 
samlas på plattans ena sida och på motsatta sidan bildas det positiva laddningar. Tärs över 
plattan kan spänningen mätas som även kallas för hallspänningen [16] [17]. Halleffekten 
utnyttjas i många enheter idag så som halleffektsensorer [18].   

2.1.5 I2C buss  
  
I2C (Inter-Integrated Circuit) är ett seriellt bussystem som tillåter en enkel kommunikation 
mellan flera slave och master enheter. I2C använder tvåvägskommunikation genom SCL 

betyder att chippet kan ge en låg output men inte hög. Därför måste pull-up resistor kopplas in 
till Vin, för hela bussen och inte varje enhet. Om flera slave-enheter används skickas enhetens 
adress för kommunikation [19].    
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2.2 Liknande produkter 
 
Marknadsundersökningen av liknande produkter fokuserade på att undersöka om liknande 
mätsystem för hydration pack fanns ute på marknaden, vilket det inte gjorde. Däremot fanns 
det många variationer av vattenflaskor med mätsystem för kontroll av 
användarensvattenintag. Tre flaskor som använde tre olika mättekniker valdes för omfattande 
undersökning. I detta kapitel undersöktes även patent där mätsystem för hydration pack 
förekom.     

  

2.2.1 HydraCoach 
 
HydraCoach vattenflaska var världens första smarta vattenflaska [20]. Flaskan hade en 
inbyggd dator med skärm som meddelade informationen för användaren. Användaren kunde 
välja mellan tre lägen som visades på skärmen. Första läget visade antal liter/ounce som hade 
druckits, medelvattenintaget och antal timmar sen HydraCoach startades. Andra läget visade 
det rekommenderat vattenintag per 24 timmar. Detta kunde antingen baseras på kroppsvikten 
som användaren matade in i början eller mål avsatta av användaren. I detta läge visas även hur 
många procent av rekommendationerna/målet var uppnådd och medelvattenintaget. Sista läget 
visade datumet och tiden. Enligt HydraCoach användarguide [21] måste kalibrering ske innan 
en mätning kan ske. Kalibreringen innefattade inmatningen av flertal inställningar. 
Användarguiden visade många komplicerade operationer för en vardaglig produkt. För att till 
exempel starta eller stoppa HydraCoach skulle knappen (Start/Stop/Reset) aldrig tryckas ner i 
tredje skärmläget. För att återställa skärmläge två till exempel måste skärmläget vara i det 

Flaskan var oberoende av en specifik 
position för mätning. Däremot rekommenderades det att ha den så vertikal som möjlig när 
användaren dricker. Ett problem som flaskan verkade ha var luft som kunde komma in i 
systemet som kunde medföra felvisad mätvärde. Det fanns dock inte några dokumentationer 
på flaskans mätnoggrannhet. HydraCoach använde ett knappcellbatteri CR 2032 som skulle 
hålla i ca 6 månader enligt användarguiden. Priset för flaskan var 39,99 USD [20] som 
motsvarade vid projektets utförande ca 307,53 kr [22]. Mättekniken som användes för att 
övervaka användarensvattenintag var flödesmätning. Vilken typ av flödemätare framgick inte 
men enligt en användare [23] ska den ha en flödesturbin som roterar när användaren dricker 
vatten.   

 

2.2.2 Hidrate Spark 2.0    
 
Hidrate Spark 2.0 fungerar med en applikation för båda IOS och Android som kopplas genom 
lågenergi bluetooth [24]. Mätvärden i applikationen kan integreras med Fitbit applikation och 
Apple Watch. I applikationen kunde användaren mata in målen för vattenintagen och även se 
hur många procent av vattenintagmålen var uppnådda. Flaskan hade en lampa som lyste för 
att påminna användaren att dricka vatten. Mättekniken som används i flaskan framgick inte av 
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tillverkaren men det använde Sensorpinnen är inkopplat 
i locket till flaskan och vara i kontakt med vattnet hela tiden. Flaskan krävde kalibrering vid 
första användningen. För kalibreringen krävdes det att sensor känner av en tom och en full 
flaska med vatten. Hidrate Spark 2.0 använder två knappcellbatterier CR 2032 som ska hålla 
enligt tillverkaren i några månader men inte specificerat i hur många. Priset för flaskan var 
54,99 USD som motsvarade vid projektets utförande ca 425,82 kr [22].  

               

2.2.3 H2OPal    
 
H2OPal är en cylindrisk vattenintagspårare som sätts fast på botten av en vattenflaska. 
H2OPal kommer med tillhörande vattenflaska men denna kunde ersättas med en valfri flaska 
med 7,5 cm i bottendiameter och väger minst 80 g när den är tom. Visning av mätvärden sker 
via en tillhörande applikation där användaren kan se sina vattenintag per dag, månad och år. 
H2OPal kan integreras med Fitbit applikation och Apple Watch. Mättekniker som används i 
H2OPal är accelerometer och en viktcell. H2OPal använder en knappcellbatteri CR2450 som 
enligt tillverkaren ska hålla i ca 6 månader [25]. Priset för H2OPal var 99 USD som 
motsvarade vid projektets utförande ca 780,66 kr [22].       

 

2.2.4 Jämförelse mellan HydraCoach, HidrateSpark och H2OPal  
 

Grunden bakom alla tre flaskorna var att hjälpa användaren att övervaka deras vattenintag. I 
Figur 1 visas en jämförelse mellan de kriterier som ansågs vara mest relevanta för projektet. 
De tre vattenflaskorna som undersöktes använde tre olika mättekniker som har båda för och 
nackdelar. HydraCoach använder flödesmätningen som endast mäter vattenutflödet från 
flaskan. Hidrate Spark 2.0 använder nivåmätning som mäter kontinuerligt och använder 
dubbla CR2032 batterier. Detta visar att Hidrate Spark 2.0 förbrukar med energi än 
HydraCoach som använder bara ett CR2032 batteri. Även H2OPal förbrukar mer energi då 
den använder ett CR2450 batteri som har högre kapacitet ca 620 mAh [26] jämfört med 
CR2032 som har ca 240 mAh [27]. Hidrate Spark 2.0 och H2OPal används med tillhörande 
applikation vilket ger både för och nackdel. En fördel att ha en applikation är att användaren 
kan lätt få information om vattenintagen utan att behöva ha flaskan i närheten. Både flaskorna 
kan integreras med en Fitbit applikation och Apple watch till exempel. En nackdel att ha 
mätvisningen begränsad till en applikation är att användaren inte får möjligheten att använda 
flaskan utan applikationen. Här har HydraCoach en stor fördel då den kan användas 
oberoende av något annat. Då den mäter endast utflödet är den även oberoende av flaskan 
position och användaren kan ta med den på till exempel en joggingstur. Hidrate spark 2.0 och 
H2OPal var mer optimala för kontor och hemmabruk därför att de var beroende av 
applikationen och krävde stillastående vatten i ca tio sekunder innan en korrekt mätning 
kunde tas. HydraCoach har även en stor fördel gällande priset som kan ses i tabell 1.  
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Det fanns inga dokumentationer på mätnoggrannheten för någon av flaskorna vilket bör 
finnas då mätningen av vattenintaget var kärnan för produkterna.  

Kriterier HydraCoach Hidrate Spark 2.0 H2OPal 

Applikation Nej Ja Ja 

Batteri CR 2032 2xCR 2032 CR 2450 

Mätteknik Flödesmätning Nivåmätning Accelerometer och 
viktcell 

Kalibrering Nej Ja, tom och full flaska Ja, inmatning av 
flaskans volym + tom 

och full slaska 

Påminnelse Nej Ja Ja 

Pris 307,53 kr 425,82 kr 780,66 kr 

 
       Tabell 1 Jämförelsetabell över liknande produkter 

 

2.2.5 Patent    
 
I patentet [28] skapade uppfinnaren ett mätsystem för en hydration pack som enligt 
patenttagaren kommer kunna passa alla storlekar och modeller utan behovet av att modifiera 
mätsystemet. Mättekniken som användes i patentet var kapactiv nivåmätning. Sensorn var 
formad i en rektangulärform där den innehöll 5 sensorblock. För att lösa problemet med rörlig 
vattennivå togs medelvärdet mellan lägsta och högsta mätvärdet över några sekunder.   

I ett annat intressant patent [29] konstruerades det ett mätsystem för att visa vattennivå i en 
hydration pack. Patenttagaren använde den geometriska formen på hydration pack som ändras 
beroende på vattenmängden den innehåller för att räkna ut vattenmängden. Uppfinnaren 
använde vinkelförskjutnings sensorer och Reed-brytare för att känna av avståndet mellan 
främre och bakre väggen på hydration pack. Detta patent visar endast en eller två nivåer enligt 
uppfinnaren och huvud problemet uppfinnaren ville lösa var att varna när vattennivån blir för 
låg.  

Dessa två mättekniker som användes i både patent var intressanta för projektet. Patent [28] 
visade en mätteknik som användes ofta för vattennivåmätning. Däremot hade patent [29] ett 
nytt tankesätt för problemlösningen vilket var väldigt intressant. En nackdel kan vara att 
mätnoggrannhet inte blir tillräckligt bra. Patentet visade inte några siffror på detta men då 
mätningen var baserad på geometrin och systemet hade bara två mätnivåer ansågs den vara 
otillräcklig som en enda metod implementerad för att få ett mätvärde av vattenmängden.         
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2.3 Relaterade arbeten   
 
I projektet har relaterade arbeten undersökts i Google Scholar och DIVA (Digital 
Vetenskapliga Arkivet). Nedan redovisas de mest relevanta artiklar för projektet, dessa är 
uppdelade i två delar. Den ena delen är vetenskapliga tekniska artiklar och den andra är 
vetenskapliga studier gällande vattenintagning.   

 

2.3.1 Teknik   
 
I artikeln [30] har författaren kunnat använda interdigital kapacitiv sensor för att konstruera en 
självkalibrerad sensor för mätning av vattennivå. Denna artikel visade att möjligheten för att 
kunna konstruera en självkalibrerad sensor finns. Författaren kunde även dra slutsatserna om 
att sensordesignen har låg kostnad, lång energi, hög linjäritet och enkel installation. 
Upplösningen för sensor var 0,2 cm över 30 cm vilket ger 0,66 % i mätosäkerhet vilket är en 
väldigt bra upplösning. Dock har författarna även konstaterat att sensor behöver flera 
testningar och kalibrering. 

 I en annan artikel [31] har författarna använt en fiber Bragg-gitter (FBG) sensor för 
vätskenivåövervakning. FBG var placerad i en cylindriskkonsol som var kopplad i ena änden 
till en flottör nedsänkt i vattnet. Utifrån böjningen på FBG kunde författarna konstatera 
vattennivån. Experimentet visade enligt författarna bra linjäritet, enkel struktur och 
reproducerbarhet. En nackdel som experimentet har visat var dock temperaturberoendet av 
sensorhuvudet som bör tas hänsyn till. I artikel har ett förslag till hur problemet kan lösas 
getts.   

FBG används även i en annan artikel [32] för detektering av vätskenivåvariation. I artikeln 
representeras ett experiment för vätskemätning som är baserat på en sidpolerad FBG. 
Sidpoleringen gav enligt författarna möjligheten för mätningen med FBG som är i grund 
vätskeokänslig. Experimentet i artikeln har visat en nackdel då detekteringen av vätskenivå 
var beroende av längden på FBG. Problemet kan dock lösas enligt författarna med flera 
uppställda FBG i rad.  

Ett nytt sätt att mäta vätskenivån på enligt artikeln [33] är baserat på användning av 
polymeroptisk Bragg-gitter (POFBG). Enligt artikelns författare har sensorn visat hög 
linjäritet över avkänningsområdet och en god repeterbarhet. Författarna studerade två olika 
konfigurationer och båda visade stor potential. Experimentet i artikeln använde en POFBG 
inkapslad i silikongummi. I artikeln har ett förslag tagits fram för temperatur och 
vätskedensitetsoberoendesystem. Systemet visade 5 gånger högre känslighet för POFBG 
baserad mätning i jämförelse med FBG baserad mätning.  

De relaterade arbeten som har hittats inom teknikområdet har hjälpt till att skapa förståelse för 
vilka möjligheter det finns för utförandet av projektet. Artiklarna visade hur brett området 
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inom sensorteknik är och vilka utvecklingsmöjligheter det finns. Fiber optiska sensor har visat 
stora potentialer för användning inom vätskemätningssystem. Lösningen presenterad i artikel 
[31] har visat stor nackdel då denna var temperaturberoende och kommer därför att utslutas 
från fördjupad undersökning inom tekniken. I de tre resterande artiklarna är systemen 
beroende av sensorlängden för mätningen av vätskan. Som jämförelse mellan dessa tre har 
sensorn i artikel [33] som använder POFBG visat bästa förutsättningar för en lyckad 
implementation i projektet. Den interdigital kapacitiv sensorn som användes i artikel [30] har 
visat stora potentialer för implementation i projektet men då sensorn enligt författaren 
behövde flera tester kommer den att utslutas från djupare undersökning. Enligt artikel [33] har 
den POFBG sensor mycket högra känslighet än FBG, därför kommer även metoden i artikel 
[32] att utslutas.             

 

2.3.2 Vätskeintagning 
 

En mild uttorkning sker vid förlust av ca 1-2 % vätska av kroppsvatten. Detta leder då till 
förlorad förmåga att träna och kan även leda till medvetslöshet. Symptomen vid uttorkningen 
är många men det vanligaste är huvudvärk, yrsel och trötthet [9] [8].  

Rekommenderat vattenintag vid normala förhållanden är ca 3 L/dag för män och ca 2.2L/dag 
för kvinnor. Men dessa rekommendationer gäller bara under normala förhållanden. Faktorer 
som bör tas i omtanke för att öka vattenintaget är luftfuktighet, temperatur och den fysiska 
aktiviteten som personen utför [8].   

Enligt studien [34] förlorar en löpare ca 75 % av energin i form av värme och resterande 25 % 
används för rörelse. Dessutom spelar kroppsmassan roll, ju större kroppsmassa desto större 
blir värmeproduktionen. Temperaturen spelar också en stor roll och därför enligt samma 
studier anordnas till exempel maratonlopp i svalare perioder av året. Författaren föreslår att en 
person som springer ett maratonlopp kan undvika problem med till exempel medvetslöshet på 
grund av vätskebrist genom att dricka mycket vatten men inte mer än 400-800ml/timme. En 
annan studie [35] klassas temperaturen som överstiger 38 grader som extrema förhållanden 
och personen bör dricka mycket vatten.  

Artiklarna beskrivna ovan har gett förståelse till hur vattenintaget i människokroppen fungerar 
som kan användas vid bestämning av rekommendationerna för att uppfylla ett av kraven från 
kap. 1.3.  
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3 Metod   
 
Detta kapitel kommer att beskriva de motederna som användes för att projektet skulle 
uppfylla kravspecifikationen från kapitel 1.3. Kapitlet innefattar beskrivning uppdelningen av 
systemet i ett bassystem och två olika prototyper, prototyp A och B. Båda prototyperna har ett 
gemensamt bassystem men olika metoder för vattenmätning. Kapitlet beskriver även val av 
komponenter, användargränssnitt och testningsmetod.         

 

3.1 Projektmodell 
 
Projektet följer LIPS projektmodell som har tre faser: före, under och efter med ett antal 
beslutspunkter [36] . LIPS-modellen är mest anpassad för ett examensarbete och därav valdes 
den som projektmodell. Projektets tre faser visar i Figur 3.  

    

 
Före 
Projektet inleddes med en förstudi som innebar att information samlades in. Förstudierna 
omfattade till exempel studier om hur marknaden såg ut, teorin bakom mättekniker och en 
allmän teoridel som ansågs vara relevant för projektet. Förstudierna användes sedan som 
grund till valen som gjordes i senare del av projektet.  

Under  
Under fasen innebar implementationen av det praktiska i projektet. Detta kapitel innehåller 
beskrivning av de valen som gjordes samt hur komponenterna kommer att kopplas.   

Efter 
Utvärderingen av mätsystemet innefattade tester för att försäkra att systemet uppfyllde krav 
som redovisades i kapitel 1.3. Testerna uppdelades upp i två delar som var delsystemtestning 
och helsystemtestning. 

 

 

 

Figur 3 Projektmodellens tre faser 
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3.2 Metod för vattenmätning    
 
I förstudierna har relaterade arbeten, kapitel 2.2, och liknande produkter, kapitel 2.3, 
undersökts. Utifrån dessa kapitel har en slutsats kunnat dras om att metoder för 
vattenmätningen kunde delas upp i två sätt. Dessa är mätning av vätskenivå och mätning av 
vätskeflöde. Det finns många olika metoder för båda delarna men på grund av 
tidsbegränsningar har undersökningen begränsats till endast fem metoder.    

3.2.1 Mekanisk flödesmätning   
 
Vätskeflöde är transport av volym, rörelsemängd eller energi enligt NE [37]. Vid mekanisk 
flödesmätning utnyttjas rörelseenergi från flödet för att rotera på till exempel en turbin eller 
kugghjul. Turbinens rotation kan kännas av med hjälp av till exempel en magnet och en 
halleffektsensor. Beroende på hur mätaren är konstruerad kan antal pulser genererade ifrån 
halleffektsensorn omvandlas till vattenmängd [38]. I Figur 4 visas en enkel illustration av 
flödesmätning med en turbin. Denna konstruktion beskrivs i boken Sensors and Transducers 
av Ian R. Sinclair [39] som den mest kommersiella.  

 

 

-
efterliknar en kvarn. Den är även den typen av sensor som under marknadsundersökningen 
varit mest tillgänglig, dock hittades den under namnet water flow meter/sensor  eller på 
svenska flödessensorer . Denna typ av mätare används för vattenlika vätskor med 
lågviskositet [40].    

Figur 4 Mill-wheel flödesmätare 
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En annan konstruktion av en mekanisk flödesmätning visas i Figur 5. Dessa använder 
volymbaserad mätning och kallas för ovalhjulsmätare när två ovalformade kugghjul används 
[38]. Kugghjulen kan bytas ut mot andra konstruktioner som Figur 5 visar. Denna använder 
samma princip, en eller två halleffektsensorer monterade så att varje gång en magnet passerar 
skickar de en puls. Med hjälp av pulsen kan sedan flödet räknas ut.       

 
 

Hjulen är konstruerade på så sätt att inget flöde passerar det ena hjulet mer när det är i en 
vertikal position. Flödet går då över till den andra sidan och roterar det andra hjulet. När ett 
hjul är i horisontellpositionen blir en bestämd mängd vätska instängd mellan hjulet och skalet 
vilket bestämmer mängden som mäts vid varje puls. Den volymbaserade mätningen är 
konstruerade mest för högviskösa vätskor [40]. Högviskösa vätskor kan till exempel vara 
målarfärg och olja. Tabell 2 nedan visar jämförelse mellan en ovalhjulsmätare och en  
mill-wheel mätare. Mätnoggrannheten på ovalhjulsmätaren är hög jämfört med mill-wheel 
mätaren som ligger på ±10 %. Dock passar inte ovalhjulsmätaren för projektet då den är för 
stor och kommer med presentationsenhet vilket anpassningsmöjligheten som krävs i projektet. 
Ovalhjulsmätarna har även varit svåra att få prisuppgifter på eftersom dessa som nämndes 
tidigare anpassade för stora anläggningar.  

 

 

 

 

 

Figur 5 Två mekaniska flödesmätare som använder en volymbaserad mätning 
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 Flödeshastighet Drivspänning Pris Tillgänglig Mätnoggrannhet 

Ovalhjulsmätare 

(FOG 08B) 

 

0,083l/min -
1,66l/min 

Inga uppgifter 
finns 

Inga 
uppgifter 

finns 

För rör på 
12mm 

±0.5 % 

Mill-wheel mätare 
(YF-S201) 

 

1L/min- 
30L/min 

5-24 VDC 129 kr 
För rör 
G1/2 

±10 % 

Tabell 2 Jämförelse mellan en ovalhjulsmätare och mill-wheel mätare. Första bilden i tabellen är tagen 
från processcenter.se 

 

3.2.2 Ultraljudsflödesmätning  
 
Andra sätt att mäta vattenflöde på är användning av ultraljudssignal som skickas mellan två 
punkter i vätskeflödet [41]. Ultraljudsmätning kan vara helt beröringsfri - eller 
sensorer som kommer i -  [42]. Clamp-on metoden har fördelen 
med att sensorerna inte kommer ikontakt med flödet men en nackdel blir att hänsyn till 
ljudhastigheten i rörmaterialet måste tas. I clamp-on tekniken placeras två sensorpar som 
agerar som sändare och mottagare på utsidan av röret. Figur 6 visar en enkel illustration på tre 
olika clamp-on metoder. Förflyttningstiden som ljudet tar beräknas för att sedan räkna ut 
vattenflödet.  

 

Figur 6 Tre metoder som clamp-on ultraljudsflödesmätning kan baseras på. Bilden är tagen från 
processcenter.se 
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Typiska arbetsområdet för en ultraljudsflödesmätning är vid stora anläggningar när enkel 
installation av flödesmätare är prioriterad. Dessa kommer, enligt marknadsundersökningen 
som utfördes i projektet, i kompletterad paket med presentationsenhet. Tabell 3 visar 
jämförelse mellan en clamp-on och en in-line ultraljudsflödesmätare.    

 Flödeshastighet Drivspänning Pris Tillgänglig Mätnoggrannhet 

Clamp-on 

(LRF-2000M 

GENIII) 

 

(-32) - 
32m/s 

8  36 
VDC 

5985 
kr 

För rör mellan  

15 mm  
6000mm 

Hög noggrannhet, 
inte specificerat   

In-line (DN50-
300) 

 

Beror på 
storlek, för 
50mm rör 

(0,08m3/h-
40m3/h) 

24VDC 

- Finns i olika 
storlekar för rör 
mellan 50mm  

300mm 

Hög noggrannhet, 
inte specificerat 

Tabell 3 Specifikation för en ultraljudsflödesmätare. Bilderna i tabellen är tagen från processcenter.se 

    

3.2.3 Elektromagnetisk flödesmätning   
 
Elektromagnetiska flödesmätare använder Faradays induktionslag för att detektera flödet. 
Faraday induktionslag grundar sig på att spänning induceras när en ledare (vatten i detta fall) 
rör sig genom ett magnetfält [43]. Inuti en elektromagnetisk flödesmätare finns det en 
elektromagnetisk spole och elektroder. Spolen alstrar magnetfält inuti röret och elektroderna 
upptar spänningen som skapas när vattnet rör sig i röret. Figur 7 visar en illustration av hur 
det kan se ut inuti en elektromagnetisk flödesmätare och krafter som uppstår [44].     

Figur 7 Visar hur en elektromagnetisk 
flödesmätare kan se ut samt krafter 
som uppstår. Bilden är tagen från [44].  
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I Tabell 4 visas specifikationer för en elektromagnetisk flödesmätare.   

 Flödeshastighet Drivspänning Pris Tillgänglig Mätnoggrannhet 

 (CX EMFM) 

 

0,014  3,39 
m3/h 

8  36 
VDC 

Ca 
8000-
30000 

kr 

För rör mellan  

90 mm  
2265mm 

±0,2 - 0,5 % 

Tabell 4 Specifikation för en elektromagnetisk flödesmätare. Bilden är tagen från processcenter.se 

 

3.2.4 Tryck nivåmätning  
 
Tryckmätare är konstruerad med en liten tub med instängd luft nedsänkt i vattenbehållaren. 
Ändringen i vattennivån orsakar att luften komprimeras eller expanderas. Denna tryckändring 
i luften kan sedan avkännas med ett kopplad rör till en manometer eller liknande trycksensor 
[39]. I Tabell 5 kan specifikation för en trycknivåmätare.   

 Nivåområde Drivspänning Pris Tillgänglig Mätnoggrannhet 

 

0m - 
200m 

12  30 
VDC 

Inga pris 
uppgifter 

finns 

Tillgänglig med 
presentationsenhet 

±0,25 - 0,5 % 

Tabell 5 Specifikation för en trycknivåmätare. Bilden är tagen från processcenter.se 

 

3.2.5 Kapacitiv nivåmätning  
 
En kapacitiv nivåmätare mäter den kapacitiva förändringen som sker när luften i en behållare 
ersätts av vatten i dielektrikum och tvärtom, se Figur 8. 
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Kapacitansen C kan beräknas med hjälp av ekvation (5). 

                 (5)

 
 = permittiviteten i vakuum 
  = permittiviteten för materialet mellan plattorna  

A = plattans area 
d= avståndet mellan plattorna 

 
När vatten kommer mellan plattorna ändras permittiviteten för materialet som i detta fall, 
luften ändra till vatten som gör att kapacitansen ändras. Denna metod är väldigt vanlig för 
mätning av vattennivån och även några av patent som redovisades i kapitel 2.2.5 har designat 
egna kapacitiva nivåmätare. Tabell 6 visar några specifikation för en kapacitiv nivåmätare. 

  

 Nivåområde 
Drivspänni

ng 

Pris Tillgänglig Mätnoggrannhet 

 

0m - 6m - 

Inga pris 
uppgifter 
finns på 

hemsidan 

Tillgänglig i olika 
modeller för 

konduktiva och 
icke konduktiva 

vätskor 

Inga uppgifter 
finns 

Tabell 6 En kapacitiv nivåmätare. Bilden är tagen från omniprocess.se 

 

Figur 8 Plattkondensator 
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3.2.6 Sammanfattning 
 
I marknadsundersökningen av produkttillgänglighet på marknaden har visat att de flesta 
mätare som ute på marknaden idag är anpassade för stora anläggningar. 
Produkttillgängligheten låg som grund för valen av metod då allternativet att designa egna 
sensorer uteslöts på grund av tidsbrist. Nivåmätningen kräver att vattnet ska vara stillastående 
för optimal mätning. Detta ansågs vara ett problem då kravspecifikationerna i kap 1.3 kräver 
mätning vid användning av hydration pack. Utifrån förstudierna där relaterade arbeten, patent 
och en av liknande produkterna har använt nivåmätningen som mätmetod valdes det att 
undersöka om denna metod kan användas för implementation i projektet. Dock har FBG 
metoden uteslutit då denna kräver egendesign för implementation. Tryckmätare har uteslutits 
av samma själ. Kapacitiva nivåmätare kommer att undersökas mer. 

Valet att undersöka nivåmätningen för implementation i projektet har inte uteslutit 
flödesmätning. Flödesmätning anses ha stora potentialer för implementation i projektet. 
Denna metod kommer att undgå problemet med rörligt vatten. Jämförelsen som grundade på 
produkttillgänglighet har redovisats i tabell 2-6. Ultraljudsflödesmätare, elektromagnetisk 
flödesmätare och kugghjulsflödesmätare var anpassade för stora rörsystem vilket innebar att 
de inte var optimala för projektet. Mekaniska flödesmätare fanns tillgängliga i många 
konstruktioner och storlekar. Prisklassen på mill-wheel mätaren var rimlig och storleken är 
anpassad för mindre skaligt projekt. Mätnoggrannheten för den redovisade mätare låg på 
±10% men mätaren går att kalibrera för att få bättre noggrannhet.  

Sammanfattning av detta kapitel kommer två prototyper att byggas i projektet. Prototyp A 
med flödesmätning och prototyp B med nivåmätning. Metoderna som kommer att användas är 
mekanisk flödesmätning för prototyp A och en kapacitiv nivåmätning för prototyp B. Dessa 
ska jämföras för att dra en slutsats om vilken metod är bättre för implementation i projektet.   

 

3.3 Användargränssnitt  
 
Användargränssnittet valdes utifrån riktlinjerna som författarna till uppsatsen Riktlinjer vid 
design av användargränssnitt”  [45] har tagit fram. Dessa riktlinjer innefattade dels att lära 
känna användaren och undersöka deras behov. Till exempel vilka individer är det som 
kommer använda systemet, är det individer som är bekanta med produkten eller är det 
oerfarna användare? Att användargränssnitt borde reflektera användaren och inte den 
bakomliggande teknologin håller även författarna till uppsatsen ” Att designa grafiska 
användargränssnitt för testning av inbäddade system”  [46] med om. I projektet har det valts 
att använder färger som indikationer utifrån riktlinjerna i uppsatsen [45]. Röd ljus ska indikera 
varningssignalen när vatten bör drickas, blinkande rödljus indikerar när vattenmängden är låg 
och grönljus när vattenintaget är enligt systemrekommendationen. För att uppfylla kravet från 

 har det räknats på att ca 59 bokstäver bör kunna 
visas för användaren för inte skapa förvirringar. Presentationsenheten ska kunna visa upp:   
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Water left=0,00 dl (Vattnet som är kvar i behållaren) 
Drinking now=0,00 dl (vattnet som dricks så att användaren vet hur mycket det är kvar tills 
det ska lysa grönt) 
To drink=0,00dl/15min (Vatten rekommendationerna) 
     

3.4 Bassystem    
 
Bassystemet ska i princip innehålla alla komponenter för mätsystemet förutom vatten 
mätsensorerna. Bassystemet ska innehålla mikrokontroller, temperatursensor, LEDs för 
varningssignaler och presentationsenhet. I bassystemet kommer även design av en 
skämhållare att utföras.   

3.4.1 Mikrokontroller 
 
Arduino Mini är ett av många utvecklingskort som Arduino erbjuder. Arduino Mini är baserat 
på ATmega328 minkrokontroller och har 14 digitala I/O-portar, 8 analoga ingångar och stöd 
för I2C koppling [47]. Arduino Mini är attraktiv för sin storlek som är 30mm i längd och 18 
mm i bredd. Men den har en nackdel då kortet är så integrerat är ATmega328 inte bytbart 
vilket gör att hela kortet måste bytas ut om mikrokontroller bränns. Enligt samma referens 
[47] kräver 4 av de 8 analoga ingångar (2 av dem för I2C bussen) fasta lödningar för 
koppling. Kortet kräver även en enhet så som Mini USB adapter för att kunna programera och 
strömförsörja kortet.         

Arduino Uno är ett annat utvecklingskort av Arduino som är också baserat på ATmega328. 
Arduino Uno har 14 digitala I/O-portar, 6 analoga ingångar och stöd för I2C koppling. 
ATmega328 är bytbart i Arduino Uno och kortet behöver endast USB kabel för 
strömförsörjning och programmering.     

 Arduino Mini utslutades för att kortet krävde fasta lödningar vilket gör att den inte är 
optimerat för en prototyp krets. Därför är Arduino Uno ett mer lämpligt val för projektet där 
endast ett fungerande koncept som konstataerades i kapitel 1.4 kommer att visas.  

3.4.2 Temperatursensor  
 
MCP9808 är den temperatursensor som först valdes för projektet. Denna valdes för sin höga 
noggrannhet (±0,25°C), breda mätområde (-40 till 125°C) [48] och låga priset (65kr) [49]. 
Dock har sensorn inte kunnat levereras inom tidramen för projektet och därav valdes ett annat 
allternativ. TMP007 som har samma mätområde och en upplösning på 0,03125 °C [50] valdes 
istället. TMP007 noggrannhet var dock sämre än den ursprungligt valde sensor men denna 
uppfyllde sin funktion för projektets ändamål trots det. Priset för TMP007 var 159kr [51].     
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3.4.3 Presentationsenhet 
 
Utifrån kapitel 3.2 där användargränssnitt valdes ut krävdes det att presentationsenheten visar 
ca 59 tecken. I Tabell 7 har en jämförelse mellan en LCD skärm och en OLED skärm gjorts. 
Båda skärmarna fanns tillgängliga vid projektetstart och då en tidigtillgång till en skärm var 
prioriterad gjorde det inga flera undersökningar på andra allternativ.  

OLED-skärmen hade lämpligare mått jämfört med LCD-skärmen, vilket innebar bättre 
designmöjligheter för prototypen. LCD-skärmen hade fast typsnittstorlek medan på  
OLED-skärmen kunde typsnittet väljas av programmeraren. Eftersom prisskillnaden inte var 
så hög och fördelarna med OLED-skärmen var fler valdes OLED-skärmen i projektet.    

 LCD-skärm OLED-skärm 

Mått 98x60 mm 27x27 mm 

Pris 129:90 kr 149:90 kr 

Drivspänning 5V 3,3 eller 5 V 

Upplösning 4x20  128x64 

             Tabell 7 Jämförelse mellan en LCD-skärm och en OLED-skärm 

 

3.4.4 Uppkoppling av bassystem   
 
Bassystemetskopplingen innefattar alla komponenter som de båda prototyperna kommer att 
ha gemensamt. Det som skiljer kommer vara inkopplingen av mätsensorerna. Skärmen och 
temperatursensorn sammankopplas till I2C bussen i Arduino Uno (pin A4 och A5) enligt 
Figur 9. 

 

 

Figur 9 Kopplingsschema för 
Temperatursensorn och skärmen 
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3.4.5 Design av skärmhållare  
 
För bassystemet  visuellt mätvärde för användare . Till detta 
kommer en hållare att designas och skrivas ut med 3D-skrivare.   

 

3.5 Prototyp A   
 
Prototyp A kommer att använda två flödesmätare. En för att mäta inflödet när påfyllning av 
hydration pack sker och en för att mäta utflödet vid vattenintag genom slangen. För prototyp 
A kommer en sensorhållare för påfyllningssensorn att designas för att uppfylla kravet 

.         

3.5.1 Val av flödesmätare   
 
Utifrån kapitel 3.2 har mekanisk flödesmätare valts att användas i projektet. Dessa har 
undersökts mer. Det har valts två flödesmätare av typ mill-wheel eftersom dessa hade många 
valmöjligheter och prisklasser. För inflödesmätningen behövdes det en sensor som inte 
påverkar påfyllningsprocessen av hydration pack enligt kapitel 1.3. Till det har det valts 
flödesmätaren YF-S201 som tar flödeshastighet mellan 1-30L/h och större anslutningsrör 
vilket gör att vattnet kan passera genom mätare lättare. Den har ±10 % i mätnoggrannhet men 
med bra kalibrering kan det förbättras. Till utflödesmätaren för mätning av vattenintag har det 
valts att använda flödesmätaren YF-S401. Den har mätnoggrannhet på ±5% och mindre 
anslutningsrör som passar bättre för koppling i slangen från hydration pack. Priset för både 
mätaren var rimliga och eftersom projektet bygger endas prototyper anses dessa vara mest 
optimala för projektet.    

3.5.2 Uppkoppling av prototyp A  
 

Både flödessensorerna har tre utgångar, Figur 10, som kommer att kopplas till Arduino Uno 
pins som stödjer interrupt. Dessa pins är D2 och D3 i Arduino Uno.  

 

3.5.3 Design av sensorhållare 
 

hållare för påfyllningssensor att designas och skrivas ut med 3D-skrivare.    

 

 
 

 

 

 

Figur 10 flödessensor 
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3.6 Prototyp B  
 
Prototyp B kommer att använda två nivåmätare som kommer att mäta vattenmängden i 
hydration pack. 

3.6.1 Val av nivåmätare   
 
Kapacitiva nivåmätare har undersökt mer och tillgängligheten på marknad har varit begränsad 
till mätning av till exempel brunnar. Ett tips ficks att undersöka en sensor som heter eTape. 
Det är en resistiv vätskenivåmätare som har en resistansändring/resistiv utgång som är 
omvänd proportionell mot vätskenivån. Detta innebär att resistansen sjunker då vätskenivån 
ökar. Företaget Milone technologies är flexibla och knde utforma sensorn enligt kundens 
önskemål vilket ansågs vara en stor fördel för utvecklingsmöjligheter. Sensorn har 
arbetstemperatur mellan -9 och 65 grader. Denna sensor väger nästtill ingenting som ansågs 
vara en fördel.   

 

3.6.2 Uppkoppling av prototyp B  
 
Nivåsensorn har en inbyggd referensresistor (Rref) på ben 1 och 4 medan sensorresistor 
(Rsens) ligger på ben 2 och 3, se Figur 11. Resistansändringen sker i Rsens och sensor 
kommer att kopplas in enligt databladsrekommendationer [52]. Figur 12 visar kopplingen som 
spänningsdelare för att få ut förändringen i spänning från sensorn.  

 
    

  

         

  

 

 

 

Figur 11 
Nivåsensor 

Figur 12 
Databladsrekommendationer på 
koppling av nivåsensorn 
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3.7 Val av verktyg 

3.7.1 Arduinoplattform   
 
Arduino är en - plattform som möjliggör lätt användning av hårdvara 
och mjukvara [53]. Arduino mikrokontroller kan programmeras med deras utvecklingsmiljön 
IDE (Integrated Development Envirment). Plattformen har stort supportsystem där hjälp kan 
lätt fås. Deras hårdvara är kompatibelt med många komponenter vilket ger många val och 
utvecklingsmöjligheter.  

 

3.7.2 CAD-program    
 
SolidWorks är ett program för två och tredimensionell CAD-konstruktion som fokuserar på 
användarvänlighet. SolidWorks har genom förenklad 3D-konstruktionsprocess kunnat skapa 
ett enkelt program för att hjälpa till ett ökat produktivitet hos användaren [54]. Programmets 
enkelhet, tillgänglighet från Högskolan i Halmstad och tidigare erfarenhet har lett till valet att 
använda SolidWorks för alla 3D-ritningar i projektet.  

 

3.7.3 KiCad   
 
KiCad är baserad på öppen källkod och är ett program för elektronisk designautomation 
(EDA). Programmet möjliggör kretsschemaritning, komponentlayout och mönsterkortlayout 
med 3D-vy [55].   
 

3.7.4 3D-skrivare  
 
En 3D-skrivare kommer att användas för att skapa egendesignade prototypsdelar. Erfarenhet 
av att designa och 3D-utskrift finns sedan tidigare vilket gjorde valet enkelt. CAD-program 
för att designa delarna finns och Högskolan i Halmstad har flera 3D-skrivare för användning 
av studenter.   

 

3.7.5 Mathematica  
 
Mathematica är ett beräkningsprogram som kommer att användas vid beräkningar i detta 
projekt [56]. Valet att använda Mathematica till detta ändamål bestämdes utifrån att tidigare 
erfarenhet fanns. Mathematica upplevs vara enklare att använda än till exempel MatLAB. 
Mathematica anses vara tillräckligt för projektets ändamål.   
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3.8 Testning 
 
Delsystemtestningen kommer innefatta testningen i implementations skedet. Dessa tester ska 
göras för att säkerställa att ett delsystem fungerar innan ett annat delsystem påbörjas.  
 
Helsystemtestning innefattar utvärdering av mätsystemen för att säkerställa att båda 
prototyperna uppfyller kraven från kapitel 1.3. Helsystemtestningen kommer att uppdelas i 
bassystem, prototyp A och prototyp B. Bassystemtestningen innefattar verifiering av 
funktionelliteten medan testningen av prototyp A och B innefattar mätnoggrannhet av 
systemet vid olika användningsaktiviteter.  

3.8.1 Bassystem  
 
Kraven för bassystemet listas nedan i Tabell 8 samt hur det dessa kommer att testas.  

 

 

3.8.2 Prototyp A  
 

 
flödesmätning vilket kunde undgå problemet med rörligt vatten. Nedan visas Tabell 9 som 
visar kraven och hur dessa kommer att testas. 

 
 

Krav Test 

Rekommendationer på vattenintag Systemet kommer att testas med olika 
temperaturer för att verifiera om 

rekommendationerna ändras  

Visuellt mätvärde för användaren Mätvärden enligt kapitel 3.3 ska visas på 
skärmen  

Varningsindikation när vattenmängden når 
en viss gräns 

En röd LED blinkar när en gräns nås 

Varningsindikation när vattenintaget är lägre 
än rekommenderat 

En röd LED lyser när vattenintaget är lägre 
än rekommenderat  

Tabell 8 Testspecifikation för bassystemet 
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3.8.3 Prototyp B  
 

Prototyp B ska kunna uppfylla kraven för bassystem men även de kraven som ställdes för 
mätsystemet. I Tabell 10 visas kraven och testningen och ska hjälpa till verifieringen av dem.  

Krav Testspecifikation Antal tester 

Mätning vid användning av 
hydration pack 

 Hydration pack kommer att användas 
med mätsystemet inkopplat. 

 Mätnoggrannhet vid påfyllning med 
 5, 10, 15 och 20 dl per påfyllning   

 Mätnoggrannhet vid vattenintag med 
0.5dl, 1dl och 1.5dl per vattenintag 

 

 

5 
 

5 

 

Påfyllningsprocessen av 
hydration pack får inte påverkas 

Verifieras med påfyllning av hydration 
pack med inkopplat system utan hjälp av 

en annan person.  

 

Tabell 9 Testspecifikation för prototyp A 

Tabell 10 Testspecifikation för prototyp B 

Krav Test Antal tester 

Mätning vid användning av 
hydration pack 

Tre tester för att verifiering 
att mätsystem kan 
implementeras vid 

användning. 

Grund test 

Vandring test 

Klättring test 

    

 

 

2 

2 

2 

Påfyllningsprocessen av 
hydration pack får inte påverkas 

Verifieras med påfyllning av 
hydration pack utan hjälp av en 

annan person.  
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Problemet som nivåmätning hade var att den är som namnet tyder beroende av nivån på 
vattnet. Detta problem kommer att lösas i projektet och testning av att systemet kan 
implementeras i projektet kommer att utföras. Till det kommer, som visas i Tabell 10, tre 
tester att utföras.   

   
Test 1 Grund  

Detta test kommer utvärdera mätsystemet i en grundform där den inte påverkas av något. 
Detta kommer att estimeras av stillastående vatten. Detta test kommer att göras för att dels 
hjälpa till vid kalibrering av systemet och dels för att kunna jämföra utförandet av sensorn vi 
stillastående vatten och rörligt vatten. Grundtestet kommer att utföras 2 gånger för att 
verifiera mätvärden.      

 
Test 2 Vandring 

 
En av aktiviteterna som en hydration pack kommer att användas i är vandring. Mätsystemet 
kommer att mäta vattennivå vid 9 nivåer, 4-20 dl med två dl i ökning. Hydration pack 
kommer att skakas för att estimera vandringsrörelsen. Testet kommer att utföras 2 gånger.   

 
 
Test 3 Klättring  

En annan aktivitet som en hydration pack kommer att användas i är klättring. Även vid detta 
test kommer mätsystemet att mäta vattenivå vid 9 nivåer, 4-20 dl med två dl i ökning. 
Hydration pack kommer att vara lutad under hela testet för att estimera klättring. Testet 
kommer att utföras 2 gånger.  
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4 Resultat 
 
Ett bassystem och två prototyper byggdes, den ena med nivåmätningssystem och den andra 
med flödesmätningssystem. Testningen av bassystemet, prototyp A och prototyp B har även 
utförts.    

4.1 Bassystem 
 

4.1.1 Uppkoppling av skärm och temperatursensor   
 
OLED-skärmen och temperatursensorn som användes i projektet kopplades enligt kapitel 4.1. 
Båda skärmen och temperatursensor kopplades in med I2C buss som förklarades i kapitel 
2.1.7. Bussen kan ta emot flera enheter efersom varje enhet har en unik adress. För att ta reda 
på adresserna användes i2c_scanner som Arduino erbjöd [57].  

Färdiga bibliotek användes för både skärmen och temperatursensorn. Valet att använda 
färdiga bibliotek var för att sparar tid. Till temperatursensorn behövdes det till exempel endast 
skapas ett objekt som läser av temperaturen som visas i Figur 13. För att skriva till skärmen 
anropades funktionerna display.setCoursor och display.print som visas i Figur 14.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 13 Visar hur ett objekt skapas för att 
läsa av temperaturen med hjälp av ett 
färdigt bibliotek. GetAdaTemp är 
funktionen som anropas för att hämta ett 
temperatur värde.   

Figur 14 Visar hur några funktioner från OLED biblioteket 
anropas för att skriva till skärmen 
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4.1.2 Rekommendationer och Indikationer  
 
Rekommendationerna för vattenintaget har valts utifrån förstudierna som gjordes i kap. 2.3.2. 
Enligt de vetenskapliga studierna är normala vattenintaget för män är 3L/dag och för kvinnor 
2.2L/dag. Detta har varit grunden för rekommendationerna av vattenintaget i normala 
förhållanden. Med normala förhållanden menas för just detta projekt att temperaturen är 
längre än 25 grader. Rekommendationerna vid normala förhållanden har begränsats till 
3L/dag. I projektet har det antagits att en dag för en vandrare innebär 15 aktiva timmar. Detta 
innebär att rekommendationerna för temperaturen under 25 grader ger 3L/15timmar vilket ger 
0.5 dl/15min.  

I förstudierna har det nämnts att till exempel en löpare bör dricka mycket vatten men inte mer 
än 400-800ml/timme. Detta har använd som grund för rekommendationerna för de resterande 
temperaturnivåer. Extrema förhållanden har enligt förstudierna i samma kapitel klassats för 
temperatur som överstiger 38 grader. I projektet har det valts att använda 35 grader som 
extrema förhållanden för att ha 2 marginalgrader.  För temperaturer mellan 25-35 grader är 
rekommendationerna 6L/15timmar vilket ger 1dl/15min. För extrema förhållanden där 
temperaturen överstiger 35 grader har rekommendationerna valts till 9L/15timmar som ger 
1.5dl/15min. Rekommendationerna visas i Figur 15.  

   
 

Indikationen har valts utifrån kapitel 3.3. Som varningsindikation har en röd LED används för 
att indikera när vattenmängden är för låg och när använder behöver dricka vatten. För att 
indikera lågt vattenmängd blinkar den röda LED lampan och för att indikera lågt vattenintag 
lyser den tills använder har druckit enligt rekommendationerna från systemet. En grön LED 
indikerar när användarens vattenintag är enligt rekommendationerna.  

R
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Temperatur i grader 

Figur 15 Graf över hur rekommendationerna påverkas av temperaturen 
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4.1.3 Design av skärmhållare  
 

I Figur 16 visas en CAD ritning på hur skärmhållare såg ut. Figur17 visar en bild på den 
monterade skärmhållaren med skärmen på slangen från hydration pack.     

 

 

4.2 Prototyp A  
 
Prototy A med flödesmätning har byggts och testats.  

 

4.2.1 Uppkoppling av flödessensorerna 
 

Flödessensorerna integrerades med bassystemet. Både flödessensorerna kopplades in enligt 
kapitel 3.5.2. Påfyllning och vattenintag mätvärden loggades in varje gång en sensor 
genererade en puls och mätvärden visades för användaren direkt. Detta kördes med hjälp av 
två hårdvaru-interrupt, en för varje sensor. Kalibrering av sensorerna gjordes först med hjälp 
av databladet och sedan kalibrerades de om. Kalibreringen skedde med vattenpåfyllning 5 
gånger för att konstatera att pulserna som genererades var pålitliga. Kalibreringen testades 
sedan med hjälp av uppmätt vattenmängd mot genererade sensorpulserna.  Testet gjordes 5 
gånger och medelvärdet av pulserna togs som sensorn kalibrerades efter. Medelvärdet på 
pulserna blev 394 pulser per en liter vatten. 394 pulser per liter motsvarade ca 0,0025 liter per 
puls.   Pulserna omräknades därefter till vattenvolym som visades för användaren. Det visade 
värdet för användaren var i dl (pulser*10/394). Kalibreringen för vattenintagssensorn skedde 
på samma sätt. Denna sensor visade i medelvärdet 500 pulser per en liter. Mätvärden från 
vattenintag jämfördes med rekommendationerna för att ge en grön eller röd indikation.        

 
 
 

Figur 17 Monterad skärm på dricksslangen  Figur 16 skärmhållare, ritad i SolidWorks 
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4.2.2 Design av sensorhållare  
 
För att kunna använda påfyllningsflödessensorn i en hydration pack krävdes en design för att 
integrerar båda utan att påfyllningsprocessen skulle påverkas. Figur 18 visar en ritad lösning 
som designades i SolidWorks för projektet. Figur 19 visar en utskriven sensorhållare med 
sensorn påkopplad. Figur 20 visar den monterade sensorhållaren. Designen har utförts för att 
på ett enkelt sätt skruva på och av hållaren.      

 
 

 

 

 

4.3 Prototyp B  
 

Prototyp B har kopplats in i en behållare istället för hydration pack på grund av tidsbrist och 
för enklare testning. 

4.3.1 Uppkoppling av nivåsensorerna 
 
 
Systemet kopplades in och mätningar togs kontinuerligt. Systemet använde två nivåsensorer. 
Medelvärdet var det värdet som visades på skärmen för vattenmängden som var kvar i 
behållaren. Medelvärdet togs varje minut för ett stabilare mätvärde. Problem uppstod vid 
mätning av vattenintag då medelvärdet togs endast varje minut. Detta medförde ett problem 
vid integreringen med bassystemet. Användaren kunde inte direkt se hur mycket som dracks 
upp och behövde vänta en hel minut för att kontroller om systemet rekommenderar högre 
vattenintag. Detta löstes med att systemetet använde en flödessensor som kontrollerade 
vattenintaget. Detta värde visades på skärmen och det var även det värdet som kontrollerades 
mot rekommendationerna. Flödessensorn återanvändes från prototyp A och implementerades 
på samma sätt. eTape sensorerna kopplades inte in enligt kapitel 3.6.2. Det ansågs vara 

Figur 20 Hydration pack 
med inkopplad sensorhållare 

Figur 18 Sensorhållare ritad i 
SolidWorks 

Figur 19 Sensorhållare 
med påfyllningssensor 
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lämpligare att använda förändringen i resistansen från Rsens än förändringen i spänning från 
Vout. Detta för att visa resultat och jämföra mot databladet på ett enklare sätt. 

Spänningsdelningen kan beräknas enligt (6)  

               (6) 

 
Vin= 5V 
Rref= ? 
Rsens= ? 
Vout= analogRead (A0) 
 

För att räkna ut Rsens behövdes ett känd värde på Rref, enligt databladet är Rref = 1500 ± 
20%. Exakta värdet på Rref behövde bestämmas innan ett värde på Rsens kunde fås. Detta 
innebar då att sensorn behövde kopplas in som två spänningsdelare som visas i Figur 21. 
Detta ansågs vara olämpligt för ändamålet och därför valdes att Rref från sensorn ersätts med 
ett fast motstånd, R1. Se Figur 22.  

 
 

För att bestämma värdet på R1 gjorde en analys av olika resistansvärde som visas i Figur 23. 
Rsens var mellan 400-1600 ohm enligt databladet och dessa är även de värden som visas i 
Figur 23. R1 fick mest spänningsvariation på Vout (ca 1.5v) samt mindre spänning mellan 
intervallet av 1k - 1.5k ohm. Det innebar då mindre strömförbrukning och bättre 
kalibreringsmöjligheter. Därför valdes R1 som 1k ohm.  

 

 

 

 

Figur 23 Analys av 
resistansvärde för R1 

Figur 22 Kopplingen med Rref från 
sensorn 

Figur 21 Kopplingen som användes, 
utan Rref från sensorn 
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4.3.2 Kalibrering av nivåsensorerna 
 

Sensorerna kalibrerades flera gånger under projektets arbetsgång för att få acceptabel 
noggrannhet. I databladet för nivåsensorn [52] finns det en graf över de typiska utgångsvärden 
för sensorn resistansen i y-axel och nivån i x-axel i inch. I Figur 24 nedan visas samma värden 
men omvandlat från nivån i inch till volym i dl. Omvandlingen anpassades till behållarens 
mått och vad varje inch motsvarade i cm.  

 

 
  

 

Figur 24 Det karaktäristiska sensorvärdet inhämtat från sensordatabladet 
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Figur 25 Det faktiska sensorvärdet 
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Figur 25 visar det faktiska sensorvärde som krävde en anpassning av en rät linje med hjälp av 
minsta kvadratmetoden.  

 
                        (7) 

 
Räta linjens ekvation beräknas enligt (7) där k och m är obekanta och y och x är värden från 
Figur 23. På matrisform nedan löstes ekvationen och svaret resulterade i m=1701.84 och k=-
39.3649, se Figur 26. Den anpassade linjen visas i Figur 27. 

  

 

Figur 26 Beräkningen av minsta kvadratmetoden i Mathematica 

     

      Figur 27 Anpassat rät linjen till mätvärden 
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4.3.3 Kretsschema 
 
I Figur 28 visas kretsschemat för nivåmätsystemet och bassystemet ritad i KiCad. 

 

 

4.3.4 Design av sensorhållare  
 
Enligt databladet krävdes det att sensorn stod horisontellt utan böjning och även att vatten 
skulle kunna komma i kontakt med sensorn på båda sidorna. Eftersom sensorn var väldig tunn 
och lätta att böja behövde den en form av hållare. Detta missades vid beställningen av eTape 
sensorerna då företaget erbjöd en specialformad hållare för sensorer. När detta upptäcktes var 
det försent att beställa för att få in hållaren i tid. Detta löstes istället med hjälp av en rak linjal 
och dubbelhäftande tejp. Sensorsidorna var inte känsliga, därför monterades sensorerna som 
Figur 29 visar. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

      
   

Figur 28 Kretsschema för nivåmätningssystemet 

Figur 29 Monteringen av nivåsensorn eTape  
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Som det förklarades i kapitel 3.6.2 användes två sensorer i projektet. Figur 30 nedan visar hur 
sensorerna har placerats i behållaren ritad i SolidWorks och Figur 31 visar behållaren i 
verkligheten. I mjukvaran loggades mätvärden från både sensorerna och medelvärdet togs 
varje minut.  

 

  

4.4 Testning 
 

Testerna enligt kapitel 3.8 har utförts för bassystem, prototy A och prototyp B. 

4.4.1 Bassystem 
  

Systemen fungerade med rekommendationer och varningsindikationer som det var tänkt i alla 
testet. I Tabell 11 nedan beskrivs kraven, testen och kommentar på verifiering. Figur 32 
verifierar visningen av mätvärden för användaren och Figur 33 visar hela bassystemet med 
indikationsdioden.  

Krav Test Uppfyllt 

Rekommendationer på 
vattenintag 

Systemet kommer att testas med 
olika temperaturer för att 

verifiera om 
rekommendationerna ändras  

Ja, systemet ger olika 
rekommendationer på 
vattenintag vid olika 

temperaturnivåer 

Visuellt mätvärde för Mätvärden enligt kapitel 3.3 ska Ja, se Figur 32 

Figur 30 Prototyp B ritad i 
SolidWorks 

Figur 31 Prototyp B med monterade 
sensorer 
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4.4.2 Prototyp A  
 
Testningen för prototyp A har utförts enligt kapitel 3.8.2 där fem tester har utförts för 
inflödessensor genom påfyllning och utflödessensor genom vattenintag. Figur 34 visar resultat 
från påfyllningstestet medan Figur 35 visar resultatet från vattenintagstestet. Figur 36 visar 
resultatet vid användning av hela systemet enligt rekommendationerna som systemet 
genererade. Programmet kördes med FastMode  där 1 minut i verkligheten motsvarade 3 
sekunder i grafen. Grafen motsvarar det visade värdet på skärmen som visar när behållaren 
fylls med vatten och under tiden som systemet användes.  

användaren visas på skärmen  

Varningsindikation när 
vattenmängden når en viss 

gräns 

En röd LED blinkar när en gräns 
nås 

Ja, en röd LED blinkar när 
vattenmängden når 5 dl  

Varningsindikation när 
vattenintaget är lägre än 

rekommenderat 

En röd LED lyser när 
vattenintaget är lägre än 

rekommenderat  

Ja, en röd LED lyser när 
vattenintaget är lägre än 

rekommenderat, se Figur 33 

Tabell 11 Testspecifikation med uppfyllda krav  

Figur 32 Visat mätvärden  Figur 33 Bassystemet 
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Figur 34 Resultat från påfyllningstestet, prototyp A 

Figur 35 Resultat från vattenintagstestet, prototyp A 

Figur 36 Resultat av prototyp A och bassystemet 
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I Tabell 12 visas kraven, testspecifikation med uppfyllda krav. Figur 37 visar att påfyllningen 
av hydration pack är möjlig att utföra av en person.   

Krav Testspecifikation Antal 
tester 

Uppfyllt 

Mätning vid användning av 
hydration pack 

 Hydration pack kommer att 
användas med mätsystemet 

inkopplat. 

 Mätnoggrannhet vid 
påfyllning med 

 5, 10, 15 och 20 dl per 
påfyllning   

 Mätnoggrannhet vid 
vattenintag med 0.5dl, 1dl 
och 1.5dl per vattenintag 

 
 
 
 

 

5 
 
 
5 

 

Ja, prototyp A 
testades med både 
flödesmätarna 
inkopplade   

 
Ja, 5 tester har 
utförts 
 
Ja, 5 tester har 
utförts 

Påfyllningsprocessen av 
hydration pack får inte 

påverkas 

Verifieras med påfyllning av 
hydration pack med inkopplat 
system utan hjälp av en annan 

person.  

  
Ja, se figur 37 

Tabell 12 Testspecifikation med uppfyllda krav 

Figur 37 Hydration pack med 
inkopplad påfyllningssensor 
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Grund Prototyp B 

4.4.3 Prototyp B 
 

Testningen för prototyp B har utförts enligt kapitel 3.8.3 där tre tester har utförts för de tre 
bestämda aktiviteter. Varje test har utförts två gånger. Figur 38 visar resultat från grundtestet, 
Figur 39 visar resultat från vandringstestet och Figur 40 visar resultat från klättringstestet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 38 Testresultat från grundtestet för prototyp B 

Figur 39 Testresultat från vandringstestet för prototyp B 
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Tabell 13 visar krav, testspecifikation med uppfyllda krav.   

Krav Testspecifikation Uppfyllt 

Mätning vid användning av 
hydration pack 

Tre tester för att verifiering 
att mätsystem kan 
implementeras vid 
användning.  

 Grund test 

 Vandring test 

 Klättring test 

    

Delvis, testerna är 
utförda men 
mätsystemet är inte 
inkopplat i hydration 
pack. Testerna 
estimerade två 
användningsaktiviteter 
som 
mätnoggrannheten 
testades efter. 
Klättringstestet 
utfördes endast 1 
gång. 

Påfyllningsprocessen av 
hydration pack får inte påverkas 

Verifieras med påfyllning av 
hydration pack utan hjälp av 

en annan person.  

Ja, prototyp B uppfyller 
detta kravet men 

mätsystemet är inte 
inkopplat i hydration 

pack idag. 

Tabell 13 Testspecifikation med uppfyllda krav 

Figur 40 Resultat av klättringstestet 



43 
 

4.5 Analys av resultat  
 

Bassystemet hade funktionella krav som uppfyllde sin funktion. Testning från prototyp A har 
mätnoggrannheten på inflödesmätaren visat högnoggrannhet som var mellan ±0,66 % och 
±2,08 %. Samma tester har visat att noggrannheten försämrades ju flera mätningar det togs. 
Däremot har testerna på vattenintaget visat lägre mätnoggrannhet som var mellan ±2,0 % och 
±4,66 %. Vattenintagstesterna visade inte något samband mellan antal tester och 
mätnoggrannheten.    

Testningen för prototyp B har visat mycket sämre resultat än prototyp A. Grundtester har visat 
mätnoggrannhet på ±4,47 % och ±2,21 %. Vandringstestet har visat mätnoggrannhet på ±6,85 
% och ±11,03 %. Dock har testerna för prototyp B utförts endast två gånger jämfört med 
testerna för prototyp A som utfördes fem gånger.  
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5 Diskussion  
 
I projektet har det byggts två prototyper med samma bassystem men olika mätmetoder. 
Prototyperna har testats och uppfyller kravspecifikation från kapitel 1.3. Flödesmätningen har 
visat oförväntat bra resultat vid testerna. Mätnoggrannheten översteg inte ±5 % i någon av 
sensorerna vilket är väldigt bra. Dock skulle vattenintagssensorn behöva bättre kalibrering. 
Det finns inte krav på mätnoggrannheten men bättre resultat bör finnas för vattenintagssensor 
då vattenintagen sker med små vattenmängder vid varje vattenintag. Bättre kalibrering av 
sensor bör undersökas eller andra sensorallternativ. Flödesmätningen där mätningen sker av 
både påfyllning och vattenintag visade stora utvecklingsmöjligheter. Påfyllningen av 
hydration pack påverkades inte med den nuvarande designen. En förbättrad design av 
sensorhållaren har många utvecklingsmöjligheter där undersökning av altternativa material är 
en av dem. Men för att bara visa ett fungerande koncept uppfyller designen som visades i 
projektet sin funktion.  

Flödesmätningen har kunnat implementeras i hydration pack som förväntat tillskillnad från 
nivåmätningssensorerna. Dessa har inte kunnat implementeras i hydration pack på grund av 
tidsbristen. Då hydration pack är tillverkad av mjukplats ändras formen på den vid mista 
krafter den utsattes för. Eftersom nivåsensorerna mäter endast vattennivån är mätningen 
beroende av behållarens volym för att vattenmängden ska detekteras. Detta går givitvis att 
lösa problemet med hjälp av flera inkopplade sensorer. Detta skulle även hjälpa till bättre 
mätnoggrannhet då denna mätmetod visade ± 11 % vid en av testerna. Enligt en senare 
kontakt med tillverkningsföretaget för eTape sensorerna var sensorvärden olinjärt (Figur 25) 
på grund av valet att inte koppla in Rref som är inbyggt i sensorn. Rref enligt samma kontakt 
kommer att stabilisera sensor så att endast en kalibrering ska krävas vid installation. Rref ska 
även stabilisera sensorvärdet mot temperaturförändringar som annars påverkar sensor. Denna 
information kom in vid slutet av projektet då ingen tid fanns för att ändra kopplingen och 
utföra nya testet. En annan anledning kan också vara att sensorhållaren som utvecklades i 
projektet inte var optimal. Sensorer monterades så raka som det var möjligt men detta gör inte 
att de var helt böjningsfria. I Tabell 14 visar jämförelse mellan prototyp A och prototyp B.     

 Prototyp A, nivåmätning Prototyp B, flödesmätning 

Mätnoggrannhet 2,21 % - 11,03 %  0,66 % - 2,08 % 

Pris 2x 340kr 2x129 kr/st 

Vikt låg Ganska tung 

Storlek 259x20x1 60x34x34 

Implementation Svår Enkel 

Tabell 14 Jämförelse mellan prototyp A och prototyp B 
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 Projektet har varit utmanande när det gäller sensortillgängligheten. Mätsensorerna som fanns 
att köpa var oftast anpassade för stora applikationer vilket detta projekt inte behövde. Budget 
begränsningen i början av projektet har även varit en utmaning då projektet var begränsat till 
endast 500 kr. Men efter halvtidsseminariet beviljades ett bidrag från ALMI som möjliggjorde 
en omformning av projektet och valet att undersöka två mätmetoder gjordes. Priset för 
prototyp A blev ca 798 kr och ca1349 för prototyp B utan hydration pack enligt Tabell 15 
nedan. För att jämföra med de befintliga liknande produkterna i kapitel 2.2 som finns på 
marknaden idag väljs totala priset utan hydration pack. Där högsta priset var på H2OPal som 
låg på 780,66 kr. Prototyp A ligger ganska nära det priset i dags skedet, vilket betyder att 
priset kan sänkas med ganska mycket mer vid valet att designa egna sensorer som ett 
exempel. Prototyp B har däremot visat ett ganska högt pris. Till största delen är det eTape 
sensorerna som hade högt pris. Men även här kan priset pressas ner ganska mycket om valet 
att designa egna sensorer utförs.    

 

   

5.1 Säkerhet  
 
Projektet vill medverka till en säkrare vandring vid användning av hydration pack. Detta 
betyder att användaren kommer att förlita sig på att mätsystemet ska fungera alltid och inga 
felmarginaler för systemet bör finnas. Systemet behöver utvecklas mycket mer och flera 
varningar bör finnas. Dessa kan till exempel vara varning på att batteriet är för låg.  

 Prototyp A, flödesmätning Prototyp B, nivåmätning 

Sensor 2x129 kr  2x340 kr 

Skärm 129,90 kr 129,90 kr 

Mikrokontroller 229,90 kr  229,90 kr 

Temperatursensor 159 kr 159 kr 

Övrigt 30 kr 150 kr 

Totalt utan hydration 
pack 

797,8 kr  1348,8 kr 

Totalt med hydration 
pack 449,9 

1247,7 kr 1798,7 kr 

Tabell 15 Kostnad jämförelse mellan prototyp A och B 
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5.2 Miljöpåverka  
 
Eftersom projektet var avgränsat till att endast visa ett fungerande koncept har det inte tagit 
hänsyn till miljöpåverkan vid val av komponenter. Största anledningen har även varit 
svårigheten att hitta några mätsensorer som passar projektet. Detta kan utvecklas jättemycket 
och all material kan till exempel väljas miljövänliga. Ett annat sätt är att utnyttja solenergi för 
att ladda mätsystemet med.      
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6 Slutsatser 
 
Utifrån resultatet och diskussionen kan slutsatsen dras att nivåmätningar är inte det mest 
optimala mätmetoden för projektet. Detta eftersom mätnoggrannheten för nivåmätningen i 
prototyp B visade mycket sämre resultat än flödesmätning i prototyp A. En annan anledning 
är att nivåmätningen har inte kunnat implementeras i en hydration pack vilket har visat sina 
utmaningar. Flödesmätningen är mest optimal för projektets ändamål och för enklare 
implementation.     

6.1 Förslag till utveckling   
 

Flödesmätningsprototypen kan utvecklas genom att implementera andra varningssignaler i. 
Till exempel kan varningssignalen för lågt vattenintag vara i from av en vibration. En 
avgränsning som projektet hade var påverkningsfaktorerna för rekommendationerna som var 
baserad på endast temperaturen. Det finns många andra påverkningsfaktorer gällande 
vattenintag. Påverkningsfaktorerna kan vara luftfuktighet, kroppsvikt, kön och aktiviteten som 
personen utför. Kroppsvikt och kön kan till exempel matas in och en sensor för luftfuktighet 
kan kopplas in. Solenergi kan utnyttja för att inte behöva använda batterier är också en 
möjlighet.  

 

 

 

 

  



50 
 

  



51 
 

7 Litteraturförteckning 

[1]  
Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 2015.  

[2]  
Public Library Of Science, 2012.  

[3]  
States from spring The statistics Portal, 2017.  

[4]  - -2015. 

[5]  - 
Naturvårdsverket, 2015. 

[6]  
friluftsliv -  

[7]   

[8]  E. Jéquier och F. 
European Journal of Clinical Nutrition, pp. 115-123, 2010.  

[9]   

[10] J. P. Benthey, Principles of Measurement Systems, Pearson Education Limited, 2005.  

[11] S. Lekas, F. Schraff, M. Fraser och P. Holland, Signal conditioning and PC-based data 
acquisition handbook, IOTECH, 1998.  

[12] 
http://www.robotplatform.com/knowledge/ADC/adc_tutorial.html. 

[13] 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reynoldstal. 

[14]  

[15] -  

[16] 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/halleffekt. 



52 
 

[17] R. G. Seippel, Transducers, Sensors and Detectors, Reston Publishing Company, 1983.  

[18] S. Soloman, Sensors Handbook, McGraw-Hill, 1998.  

[19] -
electronics.co.uk/i2c-tutorial. 

[20] -  

[21] -User Gui
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2236/7279/files/HCLLC-
2017UserGuide.pdf?3086441195674804133. 

[22] -
rates1/. 

[23] - HydraCoach  

[24] -  

[25] -  

[26] -  

[27] -  

[28] US Patent US 6840100 B1, 11 01 2005. 

[29] US Patent Us 
6990860 B1, 31 01 2006. 

[30] -
Sensors and 

Actuators A: Physical, vol. 209, pp. 175-182, 2014.  

[31] K.-R. Sohn och J.-H. Shim, -level monitoring sensor systems using fiber Bragg 
Sensors and Actuators A: Physical, vol. 152, nr 2, pp. 

248-251, 2009.  

[32] -level variation using a side-polished 
Optics & Laser Technology, vol. 42, nr 1, pp. 214-218, 2010.  

[33] Carlos A.F.Marques, Gang-
Optics Express, vol. 23, nr 5, 

pp. 6058-6072, 2015.  



53 
 

[34] Clinical Journal of Sport 
Medicine, vol. 13, nr 5, pp. 309-318, 2003.  

[35] T. Hew-
Position Statement, From the International Marathon Medical, Directors Association 

Clinical Journal Sport Medicine, vol. 16, nr 4, pp. 283-292, 2006.  

[36]  

[37] 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flöde. 

[38] 
http://www.teddington.se/produkter/automation/flode/ovalhjulsmatare/. 

[39] I. R. Sinclair, Senssors and transducers, Tredje upplagan red., 2001.  

[40] Available: 
http://www.teddington.se/wp-
content/uploads/2015/08/flodesmatare_oversikt_rev1.0.pdf. 

[41] e: 
http://www.teddington.se/produkter/automation/flode/flodesmatare-ultraljud-uqs7/. 

[42] - Omni 
Process.  

[43]  

[44] - 
https://www.keyence.com/ss/products/process/flowknowledge/types/electromagnetic.jsp. 

[45]  

[46] 
 

[47] -  

[48] -  

[49] -matinstrument/mcp9808-
high-accuracy-i2c-temperature-sensor-breakout-board. 

[50] -  



54 
 

[51] - [Online]. Available: https://www.m.nu/sensorer-
matinstrument/contact-less-infrared-thermopile-sensor-breakout-tmp007. 

[52] -  

[53] - 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction. 

[54] - 
http://www.solidworks.se/sw/6448_SVE_HTML.htm. 

[55] -  

[56] - 
https://www.wolfram.com/mathematica/. 

[57] I2C Sc - 
https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner. 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sarah Sadoon


