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 I 

Förord 

Det har varit ett väldigt utmanande projekt i både hänsyn till kunskap och praktiskt 
utförande. Eftersom ingen av oss hade någon större erfarenhet av dels 
säkerhetssystem eller positionering för inomhusbruk fick vi dyka in i ett stort 
område för att kunna bilda oss en uppfattning. Trots detta har vi kunnat genom 
tidigare kurser kombinerat båda programmen och föra successivt projektet framåt. 

Vi skulle vilja tacka Christian Kiks, VD för Halmstads Gummifabrik, för tillfället att få 
utföra detta projekt. 

Vi skulle även vilja tacka vår handledare Tommy Salomonsson, universitetsadjunkt 
på Högskolan i Halmstad, för hans vägledning och konstruktiva kritik genom hela 
projektet. 

 

 

 
  



 II 

Sammanfattning 
 
I dagens industri börjar det bli mer och mer intressant med trådlösa system och 
lösningar för applikationer. Dels för att man slipper dra mycket kablar och kan 
minimera både plats och extra utgifter för material. Även om vissa system kräver att 
användaren måste hålla i en enhet kopplat till en kabel vilket i vissa fall kan bli 
otympligt för användaren. 
 
Målet med detta examensarbete är att utveckla en trådlös övervakning utav 
operatörers position vid tunga industriella maskiner. Projektet innefattade att 
undersöka olika tekniker för att lokalisera sändare inomhus och för att få en större 
förståelse om hur man kan gå tillväga. Tekniken som valdes lokaliserar en 
radiosändare genom att kontrollera var signalstyrkan är som störst med hjälp av en 
riktad antenn. 
 
Resultatet är en lösning för att övervaka operatörens position vid valsmaskinen. 
Lösningen fungerar på så sätt att systemet kontrollerar vid vilken vinkel operatören 
befinner sig. Genom att jämföra denna vinkel mot vinklar som utgör farligt område, 
kan systemet avgöra om operatören befinner sig utanför farligt område eller inte.  



 III 

Abstract  

In today’s industry it is starting to get more and more interesting with wireless 
systems and solutions for applications. To be able to reduce the amount of cables 
drawn to various machines which takes both space and an extra fee for every cable 
drawn. Some systems might require the user to use a handheld device that is 
directly connected by a cable which in some machines might be inelegant for the 
user. 
 
The goal with this bachelor thesis is to develop wireless monitoring of the machine 
operators position that is working with heavy industrial machinery. The thesis 
started out with researching different techniques for positioning a transmitter 
indoors, this was done in order to get a better understanding on how to go about. 
The technique that was chosen is positioning a transmitter by checking where the 
peak in signal strength is at its highest, this is done by rotating a parabolic reflector 
around the receiver’s antenna. 
 

The result is a solution to monitor the position of an operator at a rolling machine. 
The solutions function is to check at which angle the operator is currently 
positioned. By comparing this angle to the angles that is considered to be inside a 
dangerous zone, the system can determine if the operator is inside of that zone or 
not.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering  

Projektet grundar sig i att Halmstad gummifabrik(HGF) vill ha ytterligare säkerhet 
för personskador till sin gummi-valsmaskin. Maskinen består av fyra stycken valsar, 
där två av dem sitter ovanför huvudhöjd och två sitter i höfthöjd. De övre valsarna 
är betydligt mindre än de nedre då dessa bearbetar gummit efter att det redan blivit 
tillplattat. De nedre valsarna bearbetar gummit.  
 
De lösningar som finns på marknaden idag tycker HGF inte är tillräckliga. Det är 
anledningen att de vill finna en ny lösning för att öka personsäkerheten.  
 
Problemet som skulle lösas var att man skulle kunna detektera om operatören kom 
för långt in i maskinen vilket kunde innebära att operatören fastnat och är på väg in 
genom valsarna. Detta vill man givetvis undvika då detta kan leda till allvarliga 
skador eller i värsta fall dödsfall.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att ta fram ett system för detektering av en sändare som 
passerar en barriär vid en gummi-valsmaskin. Detta för att öka säkerheten hos de 
arbetande vid och runtom maskinen. 

1.3 Mål 

Målet med projektet var att hitta en lösning för applicering på en gummi-
valsmaskin. Där möjlighet till vidare applicering på andra maskiner var önskvärt. 

Krav: 

 Ej överhetta 
 Täcka hela undre valsens längd (2.05m) 
 Snabb detektion (Minst 500ms) 
 Låg felmarginal av position 

 

1.4 Avgränsning 

Projektet avgränsades till att utveckla en prototyp för mottagaren och 
databehandlingen, detta för att kunna få ner projektet till att bli både hanterbart och 
genomförbart. 
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1.5 Tidsplan 

Två stycken separata tidsplaner har upprättats, detta då första tidsplanen 
reviderades för att stämma mer överens med resten av projekttiden. Se bilaga 3. 

1.6 Budget 

Budgeten för projektet fastställdes utav Halmstad Gummifabrik till 50000 kronor 
med möjlighet till att öka denna budget beroende på hur väl lösningen fungerar. 

Den beräknade slutkostnaden för projektet ligger på runt 3500 kr. Se bilaga 4. 
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2 Bakgrund 

Under förberedelsefasen av projektet genomfördes undersökningar av olika 
tekniker för att kunna sålla ut de mest hanterbara mot projektets storlek och 
tidsomfattning. För att få förståelse för hur de olika teknikerna har det lästs olika 
litteratur samt även letat under olika projekt för att se hur teknikerna har använts 
inom olika områden. 

2.1 Laser 

 
Anledningen till man undersökte denna teknik var att det finns säkerhetslasrar vilka 
är klassade för att kunna användas direkt i industrimiljö. De fungerar så att de läser 
av en yta med laserstrålar och bedömer hur den ser ut. Sedan kontrollerar den efter 
förändringar i sitt mätområde, det kan t.ex. vara en hand som kommer in i området. 
Detta ger en position på objektet som bryter lasern. När ett objekt har identifieras 
sänds en stoppsignal till någon typ av basenhet eller nödstoppslina.  

Det finns programmeringsbara lasrar där man kan läsa in att den till exempel bara 
skall brytas för en hand.[1] Se figur 1 och 2. 

Figur 1  Normal funktion för lasern                 Figur 2 Lasern med fältet brutet med hand  

2.2 Pinga transceiver 

 
Att pinga en transceiver var även ett alternativ på hur man skulle kunna använda 
detta på ett effektivt sätt för projektets ändamål. Grundtanken var då att en 
basenhet pulsar ut signaler som en transceiver skall svara på, när basenheten fått 
ett svar tillbaka beräknas tiden från det att pulsen skickades ut tills ett svar kom 
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tillbaka. På detta sätt kan man avgöra avståndet mellan transceiver och basenhet.  
Se figur 3. 
 
Transceivern var då tänkt att maskinoperatören skall bära på sig för att hela tiden 
kontrollera var maskinoperatören befinner sig.  Problemet med denna typ av teknik 
är att det vid korta avstånd behövs väldigt snabba pulsningar och även snabba svar 
för en korrekt positionsangivning.  
 

För att räkna ut hur snabbt det går kan nedanstående formel användas:  

 

 
   

Där X är sträckan signalen färdas, c är ljusets hastighet och Y är tiden det tar för signalen 

att färdas. 

 

 

Figur 3 Funktion för mätning med pingande 

2.3 Trilateration 

 
Trilaterion används på så sätt att en sändare skickar ut en signal med en 
tidsstämpel, denna signal plockas upp utav flera stycken basstationer vars 
positioner och avstånd mellan varandra är kända sedan innan. Då signalen 
innehåller en tidsstämpel kan man med hjälp utav dessa stationer beräkna 
sändarens position mellan dessa 3 stationer. Alltså används tidsskillnaden från när 
signalen anlände till de olika stationerna. [2] Se figur 4. 
 
Denna teknik används redan i dag i GPS teknologi. Skillnaden är bara att det är tre 
eller flera satelliter som skickar signaler med tidstämplar och man har bara en 
mottagare. Positionen räknas där ut av mottagaren. 
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Figur 4 Funktion för Trilaterion 

2.4 RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification och tekniken fungerar genom att en 
tagg kommer inom området av en RFID läsare och då skickar ut en signal, läsaren 
tolkar denna signal. [3] En tagg är vad man kallar transpondrar och minnen inom 
RFID teknik. 
 

För att utveckla detta vidare är det dataöverföring och kommunikation mellan fasta 
objekt och objekt i rörelse. Vilket då tillåter automatisk identifikation av 
transpondrar utan att behöva utföra något manuellt mer än att föra transpondern 
nära avläsarenheten. För att den automatiska identifikationen skall funka förses 
varje transponder med en unik ID, transpondern överför dess data till RFID 
avläsaren beroende på vilken information den vill komma åt. Exempel på 
applikationer för detta är att kontrollera om personen har behörighet för att komma 
in i en byggnad, rum eller till exempel sitt eget garage. Om då personen valideras 
och dess information säger att den är tillåten in på området öppnas dörren eller då 
garageporten. Beroende på vilken teknik eller vilka tekniker som används 
tillsammans med RFID kan man få fram ett avstånd, en vinkel eller en position. 
 
RFID taggar kan man dela in i två kategorier, aktiva och passiva taggar. 
Passiva taggar har ingen egen strömkälla, utan de aktiveras när radiosignalen träffar 
mottagaren i taggen, denna signal används för att driva IC-kretsen så att den då kan 
svara. Vilket leder till att man bara kan se ifall taggen är i avläsningsområdet eller 
inte, det vill säga dålig upplösning. 
Aktiva taggar har till skillnad från de passiva en egen strömkälla. 
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Generella för- och nackdelar: 
Passiva 

Fördelar: Billiga, enkla, kräver inga batterier. 
Nackdelar: Bara någon meters räckvidd, kan bara hantera enkla signaler. 
Aktiva 

Fördelar: Längre räckvidd, komplexare dataöverföring, kan ha inbyggt minne. 
Nackdelar: Batteriberoende, dyrare. 
 

2.5 Radar 

En undersökt teknik var radar. Det är ett Acronym för RAdio Detection And 
Ranging.  

Avstånd 

Pulsradar använder sig utav hur lång tid det tar för pulsen radarn skickar ut att 
reflekteras tillbaka. Radarenheten skickar ut en radiopuls och startar en timer, 
ställer om sig till mottagar läge och sedan väntar på ett eko av den utskickade 
pulsen. När ekot mottagits stannas timern och ett avstånd kan räknas ut utav 
radarns dator. Det utförs genom att ta ljusets hastighet och delar det med timer 
värdet dividerat med två. Man delar timerns värde med två för att få signalens restid 
enkel väg. 

Riktning 

Det finns två typer av metoder inom radar för att bestämma riktning till målet. Med 
hjälp av en Phased array-antenn eller roterande reflektor. 

Phased array-antenn: 

En Phased array-antenn bygger på att antennen består av flera antennelement. 
Genom att göra en fas förskjutning på pulsen i varje element kan man styra i vilken 
riktning radar vågorna sänds. När ekot mottagits analyserar en dator fasen för ekot i 
varje element. Då kan man, genom att jämföra faserna mot original signalen, se var 
ifrån ekot kom.[4] 

Roterande antenn: 

Den andra metoden att bestämma riktning av ett mål med radar är att använda sig 
utav en roterande antenn. En antenn har en spridning i utskickad signal, signalen 
sprider sig som en kon ut i luften. Den konen inom radar sammanhang kallas för lob. 
Det en radar med roterade antenn gör är att rotera kontinuerligt, pulsa och lyssna. 
Det bidrar till att man kan räkna ut riktningen med en roterande antenn är att titta 
på signalstyrkan på mottaget eko. Eftersom antennen har en lob med en viss bredd 



Automatiskt Nödstopp 

7 

 

får man ett svagare eko precis innan antennen är riktad mot målet. Genom att logga 
alla ekon ser man vart ifrån ekot var starkast, vilket ger riktningen.[5] 
 

2.6 Fasskillnad 

Istället för att ha flera element i samma antenn kan man istället ha två enkla 
antenner. Dessa antenner skulle då placeras med ett visst mellanrum mellan 
varandra, närmare bestämt halva våglängden. Signalen dessa antenner skulle ta 
emot skulle komma från en sändare. Genom att jämföra fasskillnaden på signalen 
som mottages av båda antennerna kan man räkna ut infallsvinkeln på signalen. Se 
figur 5. På så sätt skulle man kunna se på vinkeln ifall sändaren är i en farligt zon. 

 

Figur 5 Hur mätning av fas skillnad skulle kunna gå till. 

2.7 Roterande reflektor 

Istället för att leta efter signalstyrkan på ett eko på en utskickad puls kan man 
kontollera signalstyrkan på en signal som en sändare skickar. Mottagarens antenn 
förses med en roterande reflektor. För att ta ut riktningen till sändaren kollar man 
signalstyrkan med jämna mellanrum, till exempel varje grad. Efter att reflektorn 
roterat ett helt varv kan man med hjälp av värdena man sparat undan räkna ut 
vilken vinkel sändaren befinner sig i.  

2.8 Signalstyrka 

Signalstyrka för att detektera objekt kan användas för att känna av om en sändare 
kommer innanför ett visst område, då signalstyrkan överstiger en viss gräns. Men 
problemet med just enbart signalstyrka är rumskaraktäristiken, om man skulle 
flytta på en låda eller flera större objekt förändras hela rummets förmåga på hur 
signalerna färdas. Vilket bidrar till att signalstyrkan för en viss punkt innan kan 
ändras drastiskt till både lägre eller högre nivåer i signalstyrka.  

Man skulle kunna använda flera mottagarenheter för att skapa en liknande funktion 
med Trilaterion, där man då istället kontrollerar signalstyrkan och avgöra var 
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sändaren befinner sig mellan enheterna. Men även här om rummet ändras kommer 
det att bli problem med förändrade värden och därmed positionering. 

Formeln för en rundstålande antenns path loss är: 

          
   

 
  

där L är förlusten i dB,   är våglängden och d är avståndet mellen sändare och 
mottagare i samma enhet som våglängden[6]. 

2.9 State of the art 

Inom området ”wireless local positioning systems” finns det idag en del alternativ 
på marknaden eller i utveckling.  

Michigan Technological University 

MTU håller på att utveckla ett WLPS(wireless local positioning system) för 
applicering i trafiken, räddningstjänst och inom militären. Deras system bygger på 
att pinga enheter från en basstation, enheterna svarar därefter.  Basstationen kan 
med hjälp av ”Time of Flight”, alltså hur lång tid det tog för signalen att färdas och 
signalens infallsvinkel. Vinkeln fås ut genom att jämföra fas skillnaden på signalen 
med hjälp av två eller fler antenner. [7] 

Nokia 

Nokia håller på att utveckla ett inomhus positionerings system. De använder sig av 
Bluetooth 4.0 och mottagare för att räkna ut positionen. Det betyder att man kan 
använda sin telefon som sändare. Tekniken som används för att lyckas med detta är 
trilateration. [8] 
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3 Metod 

Metoden som användes för att utföra projektet var att studera olika möjliga tekniker 
för att kunna lösa problemet, därefter välja en teknik att utgå ifrån och studera 
denna mer noggrant för att till slut beställa komponenter och börja utföra testning i 
samband med implementation av respektive delmoment i projektet.  

3.1 Val av teknik 

Problemet var att hitta en teknik som passade projektets tidsplan och budget. Nedan 
listas och jämförs de presenterade teknikerna.  

Intressanta tekniker var laser, pinga transceiver, trilateration och RFID samt 
fasskillnad. 

Laser 
Alternativet laser ansågs ganska fort inte vara lämpligt för projektets utföring då 
arbetarna jobbar med händerna nära valsen och små gummibitar flyger omkring 
från gång till gång, dessa kan då bryta lasern vilket kan leda till många onödiga 
stopp av maskinen.   

Pinga Transceiver 
Om man använder formeln från 2.2  kan man se hur fort det går. Exempelvis ger 
halva valsens längd, det vill säga ca en meter, följande tid: 

 

 
         

På de sifforna ser man att man skulle behöva en snabb och noggrann klocka. För att 
få bra upplösning hade det blivit för dyrt och tidskrävande för att denna teknik 
skulle gå vidare i projektet. 

Trilateration 
Användningen för denna teknik får snarlika konsekvenser med att pinga en 
transceiver, det hade behövts noggranna, snabba och synkroniserade klockor för att 
kunna få en effektiv positionering på små avstånd. Samt att det hade blivit svårt att 
få den upplösningen som hade krävts för projektet. Vilket betyder, såsom med pinga 
tekniken, att det hade blivit för dyrt och tidskrävande. 

RFID 
Tanken var att systemet skulle använda sig utav passiva eller aktiva taggar för 
detektering när dessa befinner sig inom ett område där dessa inte skall befinna sig 
inom. Med användande av aktiv tagg hade trilateration behövt användas, vilket 
tagits upp tidigare varför detta inte hade varit lämpligt för denna teknik skulle det 
behövas snabba sändare samt att alla basstationer behöver synkas utefter samma 
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klocka. Detta ställer till problem i och med att avstånden är såpass små att 
synkroniseringen skulle utgöra en stor delay i systemet. 

Fasskillnad 

Efter utvärdering av det som studerats valdes det att utgå från fasskillnad till en 
början. I skedet där komponenter skulle väljas såg man att delar och 
utvecklingsplattor för det ändamålet var relativt dyra. Det skulle också vara 
tidskrävande att fortsätta inom denna teknik. Därför togs beslutet att gå tillbaka och 
välja en annan teknik. 

Sammanfattning av för- och nackdelar. 

Teknik Fördel Typ av data Nackdel 

Laser Snabb Position Detekterar allt fysiskt, minde 
bra eftersom man arbetar med 
händerna i maskin samt 
gummibitar sprätter runt. 

Dyrt 

Pinga 
transceiver 

Snabb Avstånd För små avstånd, vilket bidrar 
till dålig upplösning. 

Trilateration Stort 
mätområde 

Position Krävs noggranna klockor för 
små avstånd för att ge en bra 
upplösning. 

RFID Billigt Position/vinkel/avstånd Opålitligt 

Fas skillnad Snabbt, 
noggrant 

Vinkel Behövs tre eller fler 
basstationer för positionering. 

Signalstyrka 
mha 
reflektor 

Enkel Vinkel Rörliga delar 
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3.1.1 Att använda signalstyrka för detektion 

Istället för att bara använda en antenn för att mäta signalstyrka bestämdes det att en 
roterbar parabolisk reflektor skulle användas. Att med hjälp av reflektorn fokusera 
signalen i en brännpunkt när reflektorn var riktad mot sändaren. I brännpunkten 
skulle en antenn placeras. I teorin skulle detta ge en spik i signalstyrka vid just en 
speciell vinkel reflektorn stod i. Detta tillsammans med en motor skulle göra att man 
fick ut en vinkel till vart sändaren befann sig. Det skulle betyda att om man ställde in 
att när sändaren passerar förbi en viss vinkel genereras ett nödstopp. Detta sätt att 
lösa det på valdes istället för att använda ett flertal antenner för att bestämma 
infallsvinkel då det var billigare och enklare.  

 

Figur 6 Illustration av reflektorns funktion vid valsen 

3.2 Val av komponenter 

3.2.1 Val av radiomodul 

Den styrande faktorn av en del komponentval i projektet var radiomodulen. I det 
här projektet valdes det att använda radiomoduler från Xbee[9], de arbetar på 2.4 
GHz bandet. En stor fördel med det bandet är att man inte behöver en licens för att 
arbeta på det, vilket underlättade för det här projektet. Xbee är en produkt från Digi. 
Deras radiomoduler använder sig av IEEE 802.15.4 protokoll[10] för att 
kommunicera.   
 
Fördelar med Xbee: 

 Billig 
 Inbyggd received signal strength indicator (RSSI) 
 Färdigt bibliotek 
 Lätta att para med varandra 
 Många inställningar 

 
Nackdelar:  

 Tveksam programvara till Xbee (X-CTU[11]) 
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3.2.2 Val av utvecklingsplattform 

Arduino[12]  valdes till utvecklingsplattform till projektet. Samt införskaffades det 
en wireless shield för att fästa Xbee modulerna på Arduino korten.  
 
Fördelar med Arduino: 

 Kompatibel med Xbee 
 Tillräckligt snabb 
 Finns många projekt på Internet man kan ta lärdom av 
 Färdigt kort 
 Många digitala och analoga I/O portar 
 Strömsnål 
 Interrupt protokoll 

 
 
Nackdelar: 

 Ingen debugger 
 Endast en 16-bit timer 

 
En annan processor kunde användas till projektet, detta utvecklingskort bygger på 
samma typ av plattform som Arduino men istället för en AVR processor sitter där en 
PIC. Detta kort heter chipKit UNO[13] och har en högre klockfrekvens än vad AVR 
processorn har. ChipKit UNO plattformen valdes att inte användas för att det fanns 
ingen garanti att de var helt kompatibla med Xbee’s bibliotek. 

3.2.3 Val av motor och drivkort 

Eftersom att reflektorn skulle rotera i det här projektet behövdes en motor. 
Projektet krävde att man visste var på varvet man var. Därför valdes en 
stegmotor[14] på 400 steg/varv, det gav en upplösning på 0.9 grader/steg.   
Alternativa motorer hade varit sådana med återkoppling på position. En stegmotor 
fungerar på så vis att för varje gång drivkortets step ingång ställs hög och sedan låg, 
tar motorn ett steg. Hastigheten på hur fort motorn skall ta dessa steg beror på hur 
lång tid det är mellan att signalen ställs hög tills att signalen ställs låg och tvärtom. 
För att åstadkomma en full rotation på en sekund med 400 steg behövs 800 avbrott 
under denna sekund. 
 
För att stega motorn med Arduinon behövdes ett drivkort. Kortet det här projektet 
använde sig av var Big Easy Driver[15].  

3.2.4 Val av övriga komponenter 

Eftersom Arduino inte har någon debug införskaffades det en 2x16 teckens LCD 
display. Displayen användes till att skriva ut värden för debug syfte. 
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För att veta var motorn befann sig i varvet införskaffades det en magnet och en hall 
effekt sensor. Sensorn skulle fästas vid en specifik position på reflektorn för att ge 
utslag när magneten passerade över den. Magneten skulle fästas på undersidan av 
reflektorn. På så vis skulle man få en referenspunkt på varvet, det vill säga ett 
nollställe.  
 
För att överföra kraften från motorn till den roterande reflektorn valdes det att 
använda remdrift med en utväxling på 1:1. 

3.3 Mekanik 

Konstruktionen gjordes i två huvuddelar, där den ena delen är reflektorn och är 
skapad genom CAD-programmet CATIA[16]. Reflektorn skrevs ut med en 3D-
skrivare[17] där råmaterialet är ABS plast[18]. Den andra delen är upphängningen 
av reflektorn. På reflektorn monterades en plåt för att öka dess reflektiva förmåga.  
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4 Resultat 

4.1 Utvärdering av hårdvara 

4.1.1 Stegmotor 

Resultatet av utförda tester är att motorns hastighet är fullt användbart för 
projektet då motorns hastighet inte behöver uppgå till mer än två varv per sekund. 
Högsta uppnådda hastighet som är testad uppgick till cirka tre varv per sekund, 
anledningen till att den inte kan rotera fortare är på grund utav motordrivern. Mer 
information om detta kommer finnas under dess egen rubrik. Momentet motorn 
producerar är fullt tillräcklig för att rotera reflektorn. 

4.1.2 Display 

Funktionen för displayen är som förväntad innan dess testning. Om den används 
tillsammans med motorn i samma timer interrupt saktas motorn ner på grund av att 
funktionerna för att skriva ut på skärmen tar alldeles för lång tid. Vilket då 
resulterar i att ännu ett interrupt har hunnit uppstå innan den hunnit gå igenom det 
första interruptet. Detta gör att motorn blir obrukbar om printfunktionen befinner 
sig i samma interrupt. Vilket är anledningen till att den istället ligger i main loopen. 

4.1.3 Arduino UNO 

De hittills testade funktioner har fungerat enligt förväntningar och det finns inga 
tecken på att enheten inte skall klara av att hantera att styra flera enheter samtidigt.  

Det som sedan testats är processorns egen timers där den innehåller två stycken 8-
bit timer och en 16-bit timer. För att styra motorn används 16-bit timern, denna ger 
bättre upplösning i jämförelse med 8-bit timern. Då denna måste räknas upp till ett 
värde flera gånger för att åstadkomma samma frekvens som 16-bit timern gör vid 
sitt första interrupt. Detta kan resultera att decimalskillnader uppstår och man får 
därför en viss felmarginal varje gång den räknat upp, om man tänker att den hela 
tiden har ett litet fel varje gång funktionen kallas byggs detta lilla fel snabbt upp och 
hela funktionen blir helt osynkad för de saker man vill skall återskapas varje sekund 
till exempel. 

4.1.4 Stegmotor driver 

Utifrån de tester utförda tillsammans med motor har det kommit fram att drivern 
inte klarar för snabba steg signaler då detta leder till att motorn slutar rotera och 
drivern hinner inte med att leverera ström till stegmotorn vilket då gör att motorn 
upplevs väldigt hackig eller delvis slutar rotera helt. Detta är något man måste ta i 
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beaktande då detta system skall rotera kontinuerligt för att mottagaren skall kunna 
kartlägga vart sändaren befinner sig någonstans.  

Drivkortet matas med 12 Volt spänning och beroende på hur tung lasten på motorn 
och vilket varvtal den körs i kan den dra upp till 2 Ampere. 

4.1.5 Hall effekt sensor 

Funktion av Hall effekt sensorn[19] testades genom att en spänning på 4.5 volt 
kopplades till matningsbenet. Max strömmen sensorn är designad för är 11 mA, 
därför kopplades en resistor på 560 ohm mellan sensorns jord och jord som 
strömbegränsning. En voltmeter kopplades till utgångsbenet på sensorn för att 
observera utsignalen. Själva testandet av funktionen gjordes genom att föra en 
stavmagnet mot sensorn. 

Med denna konfiguration uppnåddes dessa värden: 

Opåverkad låg utsignalen på 3.25 V. 
Nordpolen emot, minimum värde: 2.2 V. 
Sydpol emot, maximum värde: 4.3 V. 

4.1.6 Xbee moduler 

Resultatet av utförda tester med radiomodulerna är att dessa uppfyller de 
funktioner projektet behöver från dessa. Med funktioner menas att sändarenheten 
skickar ut paket så att mottagarenheten kan vid varje steg motorn tar få ut en 
signalstyrka för det senast mottagna paketet. Sändaren skickar ut paket till alla 
enheter på dess inställda PAN ID utan att kräva tillbaka ett svar att mottaget paket 
är framme.  Mottagarenheten tar emot paketen och kan då med sin inbyggda 
funktion även räkna ut en signalstyrka för det senast mottagna paketet. 
 
Det har även testats hur långt ifrån dessa moduler kan befinna sig ifrån varandra 
utan att tappa kontakten vilket resulterade i ca 100 meter i fri sikt och ungefär 30 
meter med skymd sikt. Testet med skymd sikt utfördes genom att behålla 
sändarenheten i ett rum, mottagarenheten fördes sedan ut genom rummet och bort 
från sändaren. Efter ungefär 30 meter slutade mottagaren att få signaler, vid dessa 
30 meter finns det 4 väggar för signalen att gå igenom. 
 
Testet för fri sikt utfördes i glasgången på Högskolan i Halmstad, där båda 
enheterna fördes iväg från varandra i motsatt riktning. Vid ca 100 meter tappade 
mottagaren signalen. 
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4.2 Utvärdering av mjukvara 

4.2.1 Testning av mjukvara med timerinterrupt 

Testet utgick ifrån att skapa ett timerinterrupt varje återkommande sekund, detta 
visualiserades med hjälp av att blinka en led lampa varje gång interruptet kallades.  
Ytterligare utveckling av testet genomfördes tillsammans med en stegmotor. I och 
med att motorn har 400 steg på ett varv, detta då i samband med att styrsignalen 
måste ställas först hög och sedan låg med en viss delay mellan omställningen 
resulterar i att det behövs 800 avbrott per sekund för en full rotation under samma 
tid. Formel för att beräkna fram hur snabbt motorn skall köras: 

F = Representerar antal avbrott per sekund. 

                                                            

Motorn har, utan last, testats med olika frekvenser i syftet att ta reda på 
begränsningen i motorns hastighet. Den högsta testade frekvens som inte gett 
upphov till upphakningar eller frekventa stopp av rotationen är 2623 avbrott per 
sekund vilket ger ett avbrott var 380:e mikrosekund. Eftersom motorn måste ställas 
hög och därefter låg sker steget först efter att signalen ställts låg, alltså när 760 
mikrosekunder har gått. Denna frekvens motsvarar en hastighet på lite mer än tre 
varv per sekund. 

4.2.2 Testning av trådlös kommunikation 

Xbee modulerna kräver viss konfiguration för att kunna kommunicera med 
varandra, den minimala konfiguration som behövs för enkel kommunikation är att 
sätta båda på samma PAN ID(Personal Area Network), tilldela en egen ID för varje 
enhet och sedan ange en destinationsadress för enheten i nätverket sändaren skall 
skicka till. 

Det utförda testet var att använda sig utav Arduino kortets seriella portar för att 
kommunicera mellan radiomodul och Arduino. Eftersom sändaren hade sina 
inställningar till att skicka till den andra enheten gjordes detta kontinuerligt. För att 
sedan visualisera att rätt data tagits emot tändes och släcktes en LED. 

Sedan testades att börja skapa paket, detta för att kunna nå en funktion i själva 
modulen som beräknar signalstyrkan för det senast mottagna paketet. För att 
försäkra att ingen har samma PAN ID på modulerna projektet använder sig utav 
ändrades dessa då det initiala testet är taget med viss modifikation från Xbees 
hemsida[20]. Där det första ID:t sattes till 1, detta ändrades då till ett fyrsiffrigt 
värde istället. Testet med paketen genomfördes med att mottagardelen skulle skicka 
tillbaka ett godkännande på att enheten mottagit paketet. Efter att sändarenheten 
fått tillbaka detta godkännande skickas nästa paket. Denna process tar en viss stund 
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då man behövde vänta på att enheterna skall svara, för att ändra detta kan man 
ställa in att sändarenheten skall köras i broadcast mode vilket innebär att den 
skickar ut till alla enheter på samma PAN ID. Detta mode kräver heller inget 
godkännande tillbaka att enheterna tagit emot paketet vilket gör att processen 
snabbades upp då sändaren kontinuerligt skickar ut signaler. 

4.2.3 Testning av timerinterrupt med trådlös kommunikation 

Testet genomfördes tillsammans med både rotation på motor och mottagning utav 
paket för varje gång motorn tog ett steg på varvet. Motorn roterades med en 
hastighet på två varv per sekund, eftersom motorns stepsignal måste ställas hög och 
sedan låg testades detta med att ta emot paketen när motorsignalen ställdes låg. 
Detta för att vid varje steg få fram en signalstyrka och på så sätt kunna ta reda på var 
toppvärdena i signalstyrkan befann sig vid varje steg motorn tagit.  

Då projektets avgränsningar ligger i att fokusera på mottagardelen har sändardelen 
endast till funktion att skicka ut paket hela tiden med en inställning kallad broadcast 
mode. Broadcast mode betyder att sändaren skickar ut paket till alla mottagare på 
samma nätverks-ID, detta utan att kräva ett godkännande tillbaka att paketet 
kommit fram. På detta sätt eliminerar man den annars långsamma process som 
uppstår vid handskakning. Varför det skickades på detta sätt är på grund utav att 
informationen paketet innehåller är irrelevant för projektet då det endast behöver 
ta ut signalstyrkan för det senast mottagna paketet. Anledningen till varför man vill 
ha paketen skickade med hög hastighet är för att kunna plocka ut en ny signalstyrka 
från ett nytt paket vid varje steg motorn tar. 

4.2.4 Test av position 

Testet genomfördes med alla komponenter plus signalanalys beroende på vilken 
vinkel sändaren befann sig på. Med detta menas att reflektorn roterar först ett varv 
och sparar undan alla signalstyrkevärden för varje steg motorn tar. Efter ett varv 
analyseras dessa värden för att avgöra om sändaren befunnit sig inom ett 
förbestämt ogiltigt område. Testet genomfördes genom att låta sändaren stå 
stationärt på ett ställe medan reflektorn roterar tio varv och loggar alla värden för 
dessa tio varven. Dessa data har sedan plottats upp i grafer. Se bilaga 1. 

Det resultat testet gav var att systemet har en spridning på topparna på ca ± 4,3°. 
Det motsvarar ± 15.51cm fel vid 2.05m, vilket är valsens längd. Det man också fick 
fram var att topparna låg där det skulle. Att man visuellt kunde se på grafen hur 
signalvärdena varierade med tiden.  

Bilden nedan beskriver hur standardavvikelsen är i signalstyrka för varje steg 
motorn tagit. Avvikelsen samt medelvärde är framtagen på 10 varv. 
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Figur 7 Medelvärde och standardavvikelsen för signalstyrkan. 
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4.2.5 Mottagardelen 

Här nedan illustreras hur mottagardelens mjukvara är uppbyggd.  

 

Huvudsakliga testet utfördes med att få timer interrupt med intervaller, till exempel 
en sekund och två sekunders intervaller. Dessa intervall kan räknas ut genom denna 
formel nedan för att ta fram hur ofta man ska få ett interrupt. Då processorns klocka 
ligger på 16 MHz behövs en prescaler för att komma ner till dessa intervall, den är 
satt till 256.  
 

z = Representerar det tal räknaren skall räkna upp till. 
F = Representerar antal avbrott per sekund. 

                             
                                        

Initiering 

Plocka ut 
signalstyrka 

Step signal hög 

Init Timer 

Step signal låg 

Timer Interrupt 

Ställ in motor till 
utgångsläge 

Läs mottaget paket 

Utvärderar 

signalstyrka 

Väntar på 

utvärderingsflagga 

Sätt 

utvärderingsflagga 
1 Varv 

Avgör om nödstopp 

skall uppstå 
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För att presentera detta användes en display. Testet utvecklades sedan vidare för att 
även använda sig utav en motor, då motorn hela tiden skall kontinuerligt roteras är 
timer lösningen utmärkt för detta ändamål. Då motorn skulle roteras med två varv 
per sekund behövs det 1600 avbrott per sekund enligt: 

F = Representerar antal avbrott per sekund. 

                                                           

z = Representerar det tal räknaren skall räkna upp till. 
                                          

Detta testades tillsammans med displayen, resultatet av att använda 
printfunktionen i interrupt rutinen resulterade i ett konsekvent hack varje gång 
funktionen utfördes. Detta löstes genom att lägga printfunktionen i den vanliga main 
loopen, då displayen endast används i debug syfte.  

Den trådlösa kommunikationen sker genom mottagning av paket varje gång motorn 
tar ett steg. När mottagning av paket har skett plockas signalstyrkan ut och sparas 
undan. Eftersom projektet skall bevaka hela varvet runt har en Hall sensor placerats 
så att när programmet initieras skall detta veta var dess utgångspunkt är 
någonstans och då även reflektorns utgångsläge. Motorn roterar tills Hall sensorns 
värde stämmer överens med det satta värdet, där stannar då motorn och 
programmet börjar utföra sin vanliga funktion.  

4.3 Utvärdering av mekanik 

Utskrifterna blev lätta och hållbara. Det som inte blev bra var hål och runda saker, 
de blev ganska kantiga. Detta hindrar inte dess funktion.  

ABS plasten som användes är inte naturligt nedbrytbar vilket innebär att denna 
måste skickas till en återvinningscentral och kräver generellt 2 kg råolja till material 
och eneriförbrukning per 1 kg ABS plast. Om man istället hade använt sig utav PLA 
plast[21] vilket är naturligt nedbrytbar och även inte kräver råolja för att 
produceras utan istället använder sig utav majsstärkelse hade detta varit bättre i 
miljösynpunkt. Då även produktionen kräver mycket mindre i 
energiförbrukning[22] jämfört med vanliga plaster som till stor del använder råolja. 

 Den ena delen var upphängningen/grunden till hur man skall få upp reflektorn en 
bit i luften, detta på grund av att motorn har en viss höjd, för att antennen skulle 
kunna placeras framför reflektorn och för att konstruktionen skulle kunna roteras 
krävdes det att den har en viss höjd. Konstruktionen kommer att roteras med hjälp 
av remdrift vilket innebär att motorn har ett kugghjul, det andra kugghjulet 
placerades under reflektorns platta. Se figur 8 för en helhetsbild. 

Alla delar placerades på en stålplatta, detta för att remdriften skall fungera korrekt.  
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Figur 8 Hela konstruktionen. 
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5 Slutsats 

5.1 Resultat 

Teorin bakom projektet fungerar, vilket även tekniken gör. De sluttest som gjorts för 
att bevisa att både teorin och tekniken fungerar är genom att sätta sändaren på ett 
förbestämt avstånd vid en förbestämd vinkel i jämförelse med mottagarenheten. Det 
som sedan gjordes var att rotera reflektorn ett varv, logga RSSI för varje steg och 
sedan spara dem i en text fil. Detta upprepades 10 gånger med sändaren på samma 
plats. 

Resultaten under testerna är mycket lovande om man jämför dem med de ställda 
kraven i projektet. Den klarar av att täcka valsens längd på 2.05 meter. Reflektorn 
klarar av att rotera snabbare än två varv per sekund, vilket betyder mer än två 
vinklar varje sekund. Det snabbaste den klarar att snurra i nuläget är tre varv per 
sekund. Kravet var att ha ett litet fel i position. Standard avvikelsen i grader var på 
4,3269°, det vill säga ± 4,3269°.  

Genom att jämföra resultaten mot de krav som ställts i projektet ser man att 
projektet har klarat dessa. 

5.2 Vidareutveckling 

Reflektorn gjordes simpel och om denna hade utvecklats mer och gjorts helt i metall 
hade den reflektiva förmågan ökat. Eftersom projektet hänger på hur väl denna kan 
reflektera. Reflektorn hade kunnat göras djupare för att öka precisionen genom att 
flytta brännpunkten närmare reflektorn. Ett annat alternativ hade också varit att 
använda riktade antenner, men dessa är betydligt större än de rundstrålande 
antenner som i nuläget används. Om valet hade blivit att använda sig utav en riktad 
antenn hade kanske inte reflektor behövts användas. Dock hade det behövts andra 
komponenter för att tillåta signalöverföring i rotationsaxeln. Det hade varit att 
föredra ifall man skulle kunnat ha kuggremskivor med spår för att förhindra att 
remmen spårat ur. 

Det återstående delarna för att denna lösning ska fungera som tänkt är att bättre 
signalbehandlings algoritmer måste skrivas. Bättre mottagare skulle kunna 
användas för att behandla signalen innan den tolkas av processorn. Detta för att 
försöka filtrera bort oönskade studsar och dylikt. Om denna lösning sedan ska 
användas behövs det troligen användas två stycket mottagare och en basenhet som 
kontrollerar signalerna från båda dessa. 
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5.3 Erfarenheter 

Då kunskapen angående den här typen av problem var liten spenderades en stor tid 
av projektet till att undersöka olika möjliga lösningar för att lösa problemet. Efter att 
senare hittat och valt en lösning kunde tidsplanen revideras och då kom man fram 
till att tiden var förskjuten med cirka 20-28 dagar jämfört med den första 
tidsplanen. Det som kunde ha gjorts var att välja en lösning snabbare för att komma 
igång med de praktiska momenten tidigare. Det hade behövts mer tid till att skriva 
bättre algoritmer, vilket var en del i projektet som blev drabbad värst av 
förseningarna. I övrigt har projektet varit väldigt givande och gett mycket kunskap 
inom många områden.  
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6 Diskussion 

Vi har haft många motgångar i det här projektet. Problem med att hitta en bra 
lösning, inte tillräckligt med tid för att inhämta kunskap inom vissa områden, 
utskrifter i 3D-skrivaren som krånglat,  snurrfästets prototyper som blivit fel, m.m. 
Även fast mycket har gått fel har vi ändå lyckats med att hitta en lösning och gått 
från en oprövad idé till något som fungerar över vår förväntan. 

Vi är väldigt nöjda med hur resultaten blev från de sista testerna vi gjorde. Där ser 
man att det här är en fungerande lösning. Dock måste både konstruktionen och 
algoritmen förbättras för att systemet ska bli mer pålitligt. Målet var att vi skulle 
leverera ett lösningsförslag till HGF, vilket vi tycker att vi lyckats med. Det är skönt 
att se att vi även klarat att uppfylla de krav vi ställt på systemet. Eftersom det här 
var en oprövad teknik visste vi inte när vi började om det skulle fungera 
överhuvudtaget. Efter vi hade skrivit ut reflektorn och ökat dess reflektiva förmåga 
testade vi hur den fungerade med utrustningen i radiolabbet. De resultat vi fick där 
var mycket lovande. Det var första gången vi kunde se att den här lösningen hade 
potential.  

De brister systemet har i nuläget är att det saknar algoritmer för signalbehandling. 
Tanken bakom mjukvaran var att den skulle analysera kurvan och hitta var spikarna 
i signalstyrka är i relation till vinkeln. På grund av tidsbrist fungerar det inte riktigt 
så i nuläget. Det är kodat nu att ifall signalstyrkan i den sektorn där sändaren inte 
får befinna sig i överskrider ett hårdkodat värde utlöses ett “nödstopp”. Det betyder 
att sändaren måste befinna sig inom ett visst avstånd av mottagaren för att detta ska 
fungera. Det tyckte vi var acceptabelt för att visa att tekniken fungerar. 
Vi har märkt under testerna att reflektorn borde ha gjorts mer “smal”, det vill säga 
placera brännpunkten närmare antennen för att smala av det område reflektorn tar 
in signaler ifrån. Det borde rent logiskt ha bidragit till smalare spikar i signalstyrka 
och underlättat detektion. Reflektorn borde vi ha tillverkat i ett ledande material, till 
exempel aluminium eller stål för att minska signalstyrkan på de paket som mottages 
då reflektorn är vänd ifrån sändaren. Det förmodligen gjort att spikarna i 
signalstyrka hade blivit mer distinkta för då reflektorn är riktad mot sändaren.  

Det optimala skulle vara ifall man kunde undvika mekaniska delar helt och göra 
vinkelmätningen helt elektriskt. Det skulle öka livslängden och pålitligheten på 
systemet. Tanken från början var att använda två antenner och mäta fas skillnaden 
på sändares signal mellan dessa två. Vi valde inte den metoden för att vi saknade 
tiden att införskaffa kunskapen för att realisera det.  

Största fördelen med vår lösning är att vi använder vinklar för att se vart personalen 
befinner sig. Man kan få fram en position med bra noggrannhet med billiga 
komponenter. Ett annat alternativ hade varit att använda sig utav tiden det tar för 
signalen att färdas mellan sändare och mottagare. Det hade definitivt blivit dyrare 
och svårare att få lika noggrant. Eftersom vi har, relativt mot ljusets hastighet, korta 
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avstånd hade vi behövt klockor som klarar att räkna tiondels nanosekunder för att 
få en bra upplösning.   
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Bilaga 3. Tidsplan 

 

  



 

 

 

Bilaga 4. Budget 
 
 
Leverantör Namn Art Nr Styckpris Antal Summa 
Electrokit Big Easy Driver 

2A 
stegmotorstyrning 

41010022 229 1 229 

Electrokit Stegmotor 400 
steg/varv 

41009919 169 1 169 

Electrokit Arduino Wireless 
Shield 

41010029 199 2 398 

Electrokit Arduino UNO 
(MEGA328) rev 3 

12200029 239 2 478 

Electrokit USB-kabel A hane 
- B hane 1.8m 
svart 

41004197 29 2 58 

Electrokit Kopplingstråd 
byglar för 
kopplingsdäck - 
mjuka 65 st 

41003181 29 1 29 

Electrokit Antenn 2.4GHz 
2.2dBi RP-SMA 

41003895 79 1 79 

Electrokit Xbee Explorer 
USB 

41003465 329 1 329 

Electrokit LCD 2x16 tecken 
GDM1602K 
svart/vit 5V 

41003720 149 1 149 

Electrokit Hylslist 2.54mm 
1x12p 

41010580 4,12 3 12,36 

Farnell DIGI 
INTERNATIONAL 
- XB24-ASI-001 - 
MODULE, XBEE, 
802.15.4, RPSMA 
CONN 

1546394 217,25 1 217,25 

Farnell DIGI 
INTERNATIONAL 
- XBP24-AWI-001 
- MODULE, XBEE 
PRO, 802.15.4, 
WIRE ANT 

1337916 334,79 1 334,79 

Farnell ALLEGRO 
MICROSYSTEMS - 
A1301EUA-T - 

1198085 13,79 1 13,79 



 

 

 

HALL EFFECT 
SENSOR, SIP-3, 
1301 

Conrad KUGGREM 98 Z 6 
X 245 MM  

209521-I5 59 1 59 

Conrad KUGGREMSSKIVA 
60 Z 8 MM 

209517-I5 99 2 198 

Conrad NEEDLE BEARING 
HK 2016  

197900-I5 29 2 58 

Conrad NDFEB-MAGNET 
CYLINDER N35 2 
X5 

505777 8,1 2 16,2 

Högskolan i 
Halmstad 

ABS plast  500 1 500 

     3327,39 
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