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I

Sammanfattning
Inbyggda system förekommer överallt i dagens samhälle i allt från mobiltelefoner till
satelliter. Teknikens utveckling går mot att fler produkter kommunicerar värdefulla
data till användaren och i takt med att komponenter minskar i storlek och pris, blir
de allt lättare att implementera i redan befintliga produkter.
Målet med det här projektet var att tillföra mervärde till ett redan befintligt
produktionsverktyg inom träindustrin. Genom att implementera ett inbyggt system
kan verktyget kommunicera en aktuell status till operatören för att förebygga
oväntade tillbud och optimera produktionsflödet.
Resultatet av det här projektet tyder på att implementationen är fullt möjlig trots tuffa
miljöer, men det återstår att utföra fullvärdiga test och utvärderingar ute på industrin.

II

Abstract
Embedded systems occurs increasingly in today’s society in everything from mobile
phones to satellites. The technology development of today is towards more products
communicating valuable data to its user and as components become smaller and
cheaper they become easier to implement in existing products.
The goal of this project was to add value to an already existing production tool in the
wood industry. By including embedded technologies the tool is able to communicate
valuable data to its user and thereby prevent accidents and optimize the production.
The result of this project indicates that the implementation is possible despite rough
environments, but in field testing and evaluation remains.

III

Förord
Projektet har genomförts på Högskolan i Halmstad under IDE-sektionen och omfattar
15hp. Då vi har ett gemensamt intresse av inbyggda system var det naturligt att söka
projekt av sådan natur, vi kom under våren 2013 i kontakt med LSAB Produktion i
Laholm som var intresserade av ett samarbete. Vi antog utmaningen som visade sig
bestå av uppgifter både inom och utanför vårt kunskapsområde, det har inneburit att
vi under projektets gång har vi varit i kontakt med många människor för råd och idéer
vilket lett till ett bättre resultat. Vi vill därför passa på att tacka er för all hjälp och
vägledning under projektets gång.
Vi vill tacka Lars Persson, Keller Sweden AB; Holger Eliasson, HMS Industrial
Networks AB; Jens Idoffson, LSAB Produktion AB i Laholm; Thomas Lithén, Urban
Bilstrup samt vår handledare Anita Sant’Anna på högskolan i Halmstad.
Jonas Jonson & Albin Thol, Högskolan i Halmstad december 2013
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1 Inledning
Projektet bedrivs på uppdrag av LSAB Produktion AB i Laholm. Företaget tillverkar
och utför slipservice på verktyg för bearbetning av trä och metall. En av
huvudinriktningarna är tillverkning av hyvelverktyg som används vid produktion av
konstruktionsvirke.

Figur 1. Bild på verktyg från LSAB

För att montera verktyget på maskinspindeln finns det olika tekniker. LSAB använder
bland andra en fastspänningsteknik som baseras på oljetryck, det fungerar så att en
hylsa svetsas fast i centrumhålet på verktyget och bildar en invändig glipa som
trycksätts via trycknipplar monterade på verktygets sida. Oljetrycket gör att väggen
mot maskinspindeln buktar ut och därmed låser fast verktyget. Fördelen med denna
teknik jämfört med andra fastspänningstekniker är att verktyget centreras på ett bra
sätt och därmed förbättras rundgången på verktyget. Bra rundgång på verktyget
medför en bättre finish på arbetsstycket. Nackdelen med denna teknik är att läckor i
verktyget kan medföra att det släpper och förstörs, det är därför viktigt att
kontinuerligt mäta och verifiera att trycket är tillräckligt högt.

1.1 Syfte
Vid varje skiftbyte görs en trycksättning av verktyget för att undvika driftstörningar.
En maskin kan innehålla upp till nio verktyg som måste testas. Trots noggranna
kontroller innan driftstart kan inga garantier ges för att tryckfall till följd av läckor i
verktyget inte uppstår. Genom rapportering av tryck under drift skulle behovet av
underhåll kunna minskas och driftsäkerheten öka.

1.2 Mål
Att ta fram en prototyp för att övervaka trycket i verktyget under drift. Prototypen
kommer bestå av tre delar, ett sensorsystem i verktyget som mäter trycket, en
mottagarenhet som förmedlar trycket till operatören och kommunikation
däremellan.
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1.3 Frågeställningar
 Vilka krav behöver komponenter uppfylla?
 Var skall komponenterna placeras?
 Vilka störningskällor finns det för den trådlösa kommunikationen?
 Hur ofta behöver informationen förmedlas?
 Hur påverkas komponenterna av värme och rotation?

1.4 Avgränsningar
 För tryckmätning kommer en färdig lösning köpas in
 Prototypen som tillverkas skall bara visa tryck från ett verktyg
 Endast tryck och eventuellt batterinivå kommer mätas

1.5 Kravspecifikation







Sensorsystemet ska klara av att mäta tryck mellan 300 och 750 bar.
Sensorsystemet ska vara skyddat från väta
Klara av temperaturer upp till 60 grader
Sensorsystemet ska kommunicera trycket trådlöst till en extern mottagare
Sensorsystemet ska ha en drifttid på minst ett år
Sensorsystemet i verktyget tillverkas för att passa i ett verktyg med diametern
200mm

2

2 Bakgrund
2.1 Trådlös kommunikation
Definitionen av trådlös kommunikation är att sända information utan att använda
kablar [1]. I folkmun brukar trådlös kommunikation omtalas när det handlar om
radio men det kan precis som definitionen antyder även handla om kommunikation
med Ljus [2].

Figur 2. Illustrerad bild på hur information färdas från punkt A till punkt B som sinusvågor

Kommunikation med hjälp av radio baseras på att elektromagnetiska vågor skickas
från sändare till mottagare oftast i form av sinusvågor. Antalet vågor som sänds ut
per sekund är det som kallas för frekvensen.
Den signal som sänds ut kan beskrivas med hjälp av formel (1) [3].
(1)

𝒙(𝒕) = 𝐀 ∗ 𝐬𝐢𝐧(𝝎(𝒕) + 𝜽)

Där A är amplituden alltså storleken på vågorna. ω(t) är frekvensen på signalen. θ är
fasen alltså en förskjutning av vågen i tid.
För att sända information som ofta har formen av ettor och nollor utförs förändringar
på signalen som sänds, amplitud, frekvens och fas kan förändras. Att förändra
signalen kallas att modulera den.
För att modulera signalen finns tre huvudprinciper:




Amplitude shift keying (ASK)
Frequency shift keying (FSK)
Phase shift keying (PSK)

Det finns även blandningar av dessa tre som till exempel Quadrature Amplitude
Modulation (QAM) [3].
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2.1.1 Amplitude shift keying (ASK)

Figur 3. Föreställer en sändning med OOK av digitala ettor och nollor [4]

När ett meddelande sänds med ASK växlas amplituden på signalen mellan ett fast
antal punkter. Mottagaren av signalen mäter amplituden och kan på så sätt läsa
meddelandet som sänds [2].
En implementation av denna teknik är det som kallas för On/Off keying (OOK). Vid
OOK växlas signalen av och på i takt med att ettor och nollor skall sändas. Tekniken
har sitt ursprung i telegrafering där en signal växlas av och på [3]. Anledningen till att
OOK än idag är populär är att den kan implementeras med billig hårdvara och ge ett
energieffektivt resultat.

2.1.2 Frequency shift keying (FSK)

Figur 4. Föreställer hur en digital signal sänd med FSK kan se ut [4]

Vid FSK växlas sändningsfrekvensen mellan ett fast antal frekvenser, varje frekvens
motsvarar då ett logiskt värde, ω(t) i ekvation (1). En liknelse är en musiker som
ändrar ton på det instrument han spelar på [2].
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2.1.3 Phase shift keying (PSK)

Figur 5. Föreställer hur en digital signal sänd med 2-PSK ser ut [4]

Med PSK förflyttas signalen i fas och varje fasposition motsvarar då ett logiskt värde.
θ i ekvation (1). Ett exempel på detta kan ses i figur 5 där 2-PSK används. Vid 2-PSK
växlar signalen mellan att ligga i fas och att vara 180 grader fasvriden [2].

Figur 6. Föreställer en signal som moduleras med 2-PSK, det betyder att det finns två punkter
som fasen kan befinna sig på. Hur signalen sedan ser ut i luften kan ses i Figur 5.
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2.2 Regler vid användning av radiokommunikation i Sverige

Figur 7. Sändare A och B sänder samtidigt. Mottagare C vill endast lyssna på A men då den
ligger inom räckvidd för B kommer C påverkas av störningar.

I Sverige är det Post och Telestyrelsen (PTS) som bestämmer vilka frekvenser som får
användas till vad och under vilka omständigheter. Behovet av ett styrande organ
motiveras enligt Lag (2003:389) [5], det syftar till att enskilda och myndigheter skall
få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer.
Frekvensrummet för radiokommunikation är hårt begränsat då alla radiosändare och
mottagare delar på samma medium. De delade resurserna medför att alla sändare
som sänder på närliggande frekvenser orsakar störningar för varandra [2].
Post och telestyrelsens arbete handlar alltså om att se till att de frekvenser som finns
att tillgå används på bästa sätt [6]. Fördelningen av frekvenser sker med så kallad
tillståndsplikt, obligatorisk anmälning till PTS för utvärdering och eventuellt
godkännande. Då ett sådant handhavande skulle vara enormt resurskrävande om alla
sändare behövde söka tillstånd finns tillståndsfria frekvensband inrättade [7].
På de tillståndsfria frekvenser är det tillåtet att sända utan tillstånd så länge som inte
signalstyrkan överstiger rekommenderade värden. Exempel på system som använder
de tillståndsfria frekvenserna är WLAN [2] och Bluetooth.
Några av de tillståndsfria frekvenserna ingår även i ISM-banden. Det är en samling
frekvenser som är tillståndsfria i stora delarna av världen och ISM står för Industrial,
Scientific and Medical [2].
Då dessa frekvenser har ett stort användningsområde finns det många färdiga
radiolösningar som inriktats mot ISM-bandet. Värt att nämna är dock att 900 MHz
bandet som ingår i ISM ej är tillståndsfritt i Europa.
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2.3 Dopplereffekt
Verktyget som skall komma att användas i projektet roterar med hög hastighet.
Rotation medför en förändring av avstånd mellan sändare, placerad i verktyget, och
mottagare vilket i sin tur genom rotationsfrekvensen skapar en relativ hastighet
mellan de två. Vid radiokommunikation kan rörelserna ha negativa effekter på
kommunikationen på grund av dopplereffekten, detta fenomen upptäcktes först av
Christian Andreas Doppler (1803-1853) [8].
Dopplereffekten [9] eller dopplerskift är den förändring i frekvens som mottagaren
upplever då mottagaren och sändaren rör sig relativt varandra. Fenomenet beskrivs
ofta med hjälp av ljudsignaler ett exempel på detta är då sändaren skickar ut en
𝑣
vågformad signal med våglängden 𝜆 = [9], där 𝑣 är ljudets hastighet och 𝑓𝑠 den
𝑓𝑠

frekvens med vilket ljudet sänds ut, om sändaren samtidigt rör sig i riktning mot
mottagaren kommer mottagaren uppleva en högre frekvens av signalen relativt den
utsända. Om sändaren rör sig bort från mottagaren kommer mottagaren uppleva en
lägre frekvens relativt den utsända, ett vanligt exempel på detta är då en ambulans
med sirenerna på, kör förbi en observatör. Personen i fråga kommer då, när
ambulansen närmar sig, att uppleva en högre ljudfrekvens än den som ambulansen
skickar ut. När ambulansen rör sig bort från observatören kommer denna uppleva en
lägre frekvens relativt den utsända. Förändring av frekvens relativt hastigheten i
mediet beskrivs i ekvation (2) [10].

𝒇𝒐 =

𝒗
𝟏+ 𝟎⁄𝒗
𝒇𝒔 𝒗𝒔⁄
𝟏+
𝒗

(2)

Där 𝑓0 är den upplevda frekvensen hos mottagaren, 𝑓𝑠 är den frekvens som med vilken
sändaren skickar signalen, 𝑣0 är hastigheten hos mottagaren, 𝑣𝑠 är hastigheten hos
sändaren och 𝑣 är hastigheten i mediet till exempel luft eller vatten. Då observatörens
respektive sändarens hastighet är låga relativt vågutbredningens kan formeln
förenklas och approximeras till ekvation (3), Där 𝑢 är den relativa hastigheten mellan
sändare och mottagare, 𝑣𝑠 − 𝑣0 , och 𝑣 är ljudvågens hastighet.
𝒖

𝒇𝒐 ≈ 𝒇𝒔 (𝟏 + )
𝒗

(3)

Ekvation 2 och 3 beskriver hur mottagaren uppfattar den utsända signalen utifrån
fart och riktning hos mottagare respektive sändare förutsatt att de befinner sig utmed
samma koordinataxel. En motsvarande effekt uppstår vid elektromagnetiska signaler
så som ljus och radiovågor, i det fallet är endast den relativa rörelsen intressant då
ljushastigheten 𝑐 är konstant oavsett media [9]. Genom att byta ut 𝑣 mot 𝑐 får vi
ekvation (4).
𝒖

𝒇𝟎 ≈ 𝒇𝒔 (𝟏 + )
𝒄
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(4)

2.4 Serial Peripheral Interface (SPI)
För att kommunicera mellan olika enheter finns ett antal olika standarder, en av dessa
är SPI.
SPI protokollet är ett synkroniserat protokoll vilket betyder att en gemensam klocka
ser till att båda enheterna sänder samtidigt. En av de två kopplade enheterna är
master och bestämmer när information skall sändas.

Figur 8. Illustration av hur SPI kommunikation fungerar [11]

När master skickar in en etta på klockan (SCK) skiftar den både masterns och slavens
register ett steg åt vänster. Den siffra som skiftas utanför registret sänds till den andra
enheten och placeras på den minst signifikanta bitens plats. Detta upprepas tills alla
åtta bitar bytt plats. När det är klart har både master och slav bytt information [12].

2.5 Piezoresistiv trycksensor
Definitionen av piezoresistiv är att resistansen hos en resistor förändras när den
utsätts för ett tryck som medför en töjning eller deformation. Med hjälp av det
sambandet är det lätt att få en koppling mellan mekanisk rörelse och elektrisk signal
och på så sätt förmedla ett värde. Den delen av trycksensorn som utsätts för mediet
består ofta av ett yttre mycket tunt membran.

Figur 9. Illustration av trycksensor utsatt för tryckpåverkan
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Piezoresistorer [13] kan monteras direkt i anslutning till membranet, då påverkas
resistorerna direkt av den utanpåliggande kraften. Resistorerna kan också monteras
frånskilt membranet under förutsättning att kraften överförs från membranet till
resistorerna till exempel med hjälp av en vätska [14]. Piezoresistorerna är ofta
kopplade till en Wheatstonebrygga [13] som är vanligt förekommande i
sensorsammanhang. En stor fördel med en sådan bryggkoppling är att utsignalen blir
mindre känslig för temperaturförändringar, under förutsättning att alla ingående
resistorerna utsätts för samma temperaturförändring. I figuren nedan symboliserar
Rs de tryckkänsliga resistorerna.

Figur 10. Wheatstonebrygga

2.6 Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Projektet har likheter med däcktrycksövervakningssystem som används i
fordonsindustrin [15]. Det finns huvudsakligen två typer av TPMS, direkt och
indirekt. Direkt TPMS mäter aktivt lufttrycket i däcken genom ett sensorsystem
monterat mellan fälgen och däcket, ofta i direkt anslutning till däckventilen. Trycket
mäts och förmedlas trådlöst till en mottagarenhet som i sin tur vidarebefordrar
signalen till en av bilens processorer och på så sätt kan föraren informeras via en
varningslampa i instrumentpanelen. Indirekt TPMS har ingenting gemensamt med
projektet och därför ges ingen närmare förklaring av den metoden. Eftersom
batteribyten är ett omfattande ingrepp har sensorsystemet energibesparande
funktioner som känner av då bilen står still och då försätter systemet i viloläge.
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8

3 Metod
För att lösa problemet med att mäta tryck och förmedla det till operatören delades
uppgiften in i tre huvuddelar.

Figur 11. Projektets tre huvuddelar sensorsystem, kommunikation och mottagarenhet

Varje huvuddel delades upp i mindre delar såsom komponentval och teknikval.

3.1 Förundersökning
En förundersökning gjordes för att upptäcka liknande system, under
förundersökningen upptäcktes TPMS. Genom studien av TPMS framgår det att lägre
frekvenser är att föredra vid sändning och mottagning av data. Anledningen till detta
är att de lägre frekvenserna utsätts för färre sändningsfel än sändning med högre
frekvenser. Det finns också en klar fördel av att placera sändaren så nära centrum av
det roterande verktyget som möjligt då dopplereffektens påverkan minimeras [16].

9

3.2 Uppdelning av projektet


Sensorsystem
o Trycktransmitter
o Signalbehandling
o Strömförsörjning
o Mönsterkort



Trådlös kommunikation
o Miljö
o Val av kommunikationsmodul
o Dopplereffekten



Mottagarenhet
o Processor
o Grafisk display
o Inmatning

3.3 Sensorsystem
3.3.1 Trycktransmitter
Ett flertal leverantörer har kontaktats med förfrågningar på trycktransmittrar som
uppfyller de krav som applikationen ställer på tryckmätningen. Några referenssystem
att utgå efter fanns inte då applikationen är ovanlig eller ej förekommande. Viktiga
aspekter som tagits hänsyn till under sökandet efter trycktransmittrar har varit:







Låg anslutningsspänning då systemet är batteridrivet
Storlek, max ingrepp i verktyget 40mm
Höga varvtal 6000 r/m medför att trycktransmittern utsätts för kraftiga
accelerationer.
Tryckområde: 0-1000 bar
Temperatur, verktyget sitter ofta i icke uppvärmda lokaler och utsätts för
temperaturer upp till ca 60 grader vid tvätt inför service.
Kostnad
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3.3.2 Signalbehandling
För att behandla den spänning som trycktransmittern avger och omvandla den till ett
digitalt värde behövs en mikroprocessor. Det digitala värde som inhämtats från
sensorn skall sedan skickas vidare till kommunikationsmodulen. För dessa två
uppgifter behövs att mikroprocessorn innehåller:



ADC: En enhet som omvandlar spänningen till ett digitalt värde.
SPI/I2C modul: För kommunikation mellan enheter är SPI och I2C två vanligt
förekommande interface.

Ytterligare faktorer som påverkar processorn är temperaturen på verktyget som kan
gå under 0° vid stillastående och upp till 60 grader vid tvätt av verktyg. Då kravet på
sensorsystemet är ett års batteritid medför det krav på låg energiförbrukning.
Flertalet tillverkare finns som erbjuder detta, däribland TI och Microchip.

3.3.3 Strömförsörjning
Spänningskälla
Under förundersökningen kom det fram att TPMS system använder sig av
Litiumbatterier i knappcellsstorlek, de har hög kapacitet och tål kraftiga
accelerationer och vibrationer samtidigt som de utsätts för stora
temperaturförändringar. Eftersom batteritypen uppfyllde samtliga krav för
projektet togs beslutet att inte göra ytterligare jämförelser.
Styrning av spänningssättning
Av energibesparande skäl förekommer olika anslutningsspänningar i
systemet, det innebär att huvudspänningen måste delas upp. I ett första skede
diskuterades spänningsregulatorer men vid en jämförelse föll valet på DC-DC
omvandlare vilka generellt sett har hög verkningsgrad och dessutom kan
generera såväl högre som lägre spänningar än spänningskällan.
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3.3.4 Mönsterkort
Konstruktion av kretskort
För att testa systemet har adapterkort och enklare kretskort tagits fram,
adapterkort har tillverkats eftersom kommunikationsmodulerna är mycket
små och har svårtillgängliga kontaktytor. Kopplingsschema och mönsterkort
har konstruerats med hjälp av CAD verktyget Cadsoft Eagle PCB [17], vilket är
ett vanligt förkommande konstruktionsprogram som är lätt att komma igång
med. Kretskorten har sedermera tillverkats i elektroniklabbet på högskolan i
Halmstad.

Figur 12. Lödning av kommunikationsmodul på HMS Industrial Networks, en närbild syns till
vänster i figuren.

Implementering i verktyget
En ombyggnad av ett befintligt verktyg måste göras för att inrymma det aktuella
systemet, av den anledningen har beställaren bistått med ritningsunderlag och
handledning i konstruktionen (se bilaga 2). Autodesk Inventor 2012 [18] är det
CAD verktyg som idag används av beställaren och då studentversioner finns att
tillgå på Autodesks hemsida var valet av konstruktionsprogram inte svårt. Vid
konstruktionen har hänsyn tagits till följande





Tillverkning sker i fleraxlig CNC-fräs
Inga utstickande detaljer får förekomma
Ingreppen bör vara minimala
Håda krav på ytjämnhet och måttoleranser för montering av
trycktransmitter

För att minimera systemets exponering för den omgivande miljön, bör
trycktransmittern samt tillhörande elektronik placeras i verktyget bakom en
skyddande platta av till exempel acetalplast. Acetalplast [19], även kallat POM, är
en stark och slagtålig plast med goda elektriska isoleringsegenskaper samt
motståndskraftig mot hetvatten vilket lämpar sig väl då verktyget tvättas vid
service.
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3.4 Trådlös kommunikation
3.4.1 Miljö
Under möten med beställaren har potentiella svårigheter med applikationen
diskuterats, speciellt i anslutning till den industrimiljö som förkommer. Verktygen är
ofta monterade i dolda utrymmen vilket kan utgöra problem vid trådlös
kommunikation. En lösning på det problemet skulle kunna vara att byta ut det
material som omger verktyget till ett mer transparant i kommunikationssyfte, en
annan att montera mottagaren mycket nära verktyget för att sedan kommunicera
värdefulla data via kabel.

3.4.2 Val av kommunikationsmodul
För att hitta en bra modulation och frekvens för sändning granskades rapporter på
TPMS system. De rapporter som granskades gav en fingervisning hur ett liknande
problem lösts [16]. På grund av rotationen måste dopplereffekten som påverkar
kommunikationen beräknas. I TPMS system är en frekvens mellan 300-450 MHz
vanliga, anledning till detta är att upplevt frekvensskift enligt ekvation (4) blir lägre
vid lägre frekvens. För val av modulation stod det mellan de tre tekniker ASK, FSK och
PSK.
ASK:




Amplitudmodulerad medför resistans mot frekvensändringar.
Påverkas av förändringar i amplitud, exempel föremål mellan sändare
mottagare
Kräver mest energi av de tre

FSK:




Då frekvensen moduleras påverkas den inte lika hårt av förändringar i
amplitud
påverkas av dopplereffekten, dock inte lika mycket som PSK [3]
Kräver mer energi än PSK mindre än ASK

PSK:




Energieffektivast
Känslig för dopplereffekten
Känslig för störningar
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3.4.3 Dopplereffekten
För att approximera effekten av den relativa rörelsen mellan sändare och mottagare
har en analytisk modell av dopplereffekten i systemet tagits fram. Modellen tar ej
hänsyn till störningar som kan förekomma i industrimiljöer så som reflektioner i
material, rörelser andra än verktygets rotation samt brus som uppstår av närliggande
elektrisk utrustning.
En stationär mottagare är placerad i rummet inom en radie av max 20m till sändaren.
⃗⃗⃗⃗⃗ är
T är positionen av sändaren och R motsvarar positionen av mottagaren. 𝑂𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗ representerar vektorn mellan
representerar ortsvektorn till mottagarenheten, 𝑇𝑅
mottagare och sändare, 𝑅⃗ är ortsvektorn för sändaren i xz-planet, och r är radien på
vilken sändaren är placerad.

Figur 13. Illustration av roterande sändare och stationär mottagare

⃗⃗ = 𝒓 (𝑪𝒐𝒔 𝜽(𝒕), 𝟎, 𝑺𝒊𝒏 𝜽(𝒕))
𝑹

(5)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝒙, 𝒚, 𝒛)
𝑶𝑹

(6)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗
𝑻𝑹 = 𝑶𝑹

(7)

För att erhålla den relativa hastigheten mellan sändare och mottagare projiceras
⃗⃗⃗⃗⃗ , därefter deriveras resultatet och efter
⃗⃗⃗⃗⃗ på enhetsvektorn för 𝑂𝑅
avståndsvektorn 𝑇𝑅
utveckling med absolutbelopp erhålles:

⃗ 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗 | =
|𝒗

𝒓𝝎(𝒛 𝑪𝒐𝒔𝜽(𝒕)−𝒙𝑺𝒊𝒏𝜽(𝒕))
√𝒙𝟐 +𝒚𝟐 +𝒛𝟐
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(8)

Insättning av (8) i (4) ger dopplerskiftet i Hz:

𝒇𝒅 = 𝒇𝟎 (−

|𝒗
⃗ 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗 |
𝒄

)

(9)

Där 𝑓0 är sändarfrekvensen i Hz och 𝑐 = 299792458 𝑚/𝑠 [9]

3.5 Mottagarenhet
3.5.1 Processor
Mottagaren
behöver
en
processor
för
att
hämta
värden
från
kommunikationsmodulen och sedan visa detta på en grafisk display. De krav som
ställs på processorn är därför:





Lätt att återanvända kod från sensorsystemets processor.
Tillräckligt med portar för att styra en display och samtidigt ta in information
från knappar.
SPI/I2C funktionalitet för kommunikation med radiomodul.
Möjlighet att beräkna medelvärden över tid.

3.5.2 Grafisk display
En display behövs för att visa informationen för användaren, den skall vara lätt att
läsa och lätt att styra.

3.5.3 Inmatning
Tillräckligt med knappar för att användaren skall kunna växla mellan olika
medelvärden och nuvarande värde.

3.5.4 Spänningssättning
Spänningssatt med nätspänning eller 5V batterieliminator.
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4 Resultat
Här följer resultatet för de tre delar som problemet delades in i under kapitlet metod.

4.1 Uppdelning av resultat


Sensorsystem
o Trycktransmitter
o Signalbehandling
o Strömförsörjning
 Batteri
 DC-DC omvandlare
 Energiförbrukning
o Mönsterkort



Trådlös kommunikation
o Modulation och frekvensval
o Val av kommunikationsmodul
o Analys av dopplereffekten



Mottagarenhet
o Hårdvara
o Mjukvara
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4.2 Sensorsystem
4.2.1 Trycktransmitter
En trycktransmitter från Keller Sweden AB [20] som enligt tillverkaren uppfyller
samtliga krav enligt ovan valdes. Rotationshastigheten och dess påverkan på
trycktransmittern var ett stort frågetecken och det är på den punkten som samtliga
tillfrågade leverantörer inte kunnat utlova funktionalitet. Keller Sweden AB menar att
deras trycktransmitter används i applikationer där den utsätts för betydligt
kraftigare accelerationer.
Oljetrycket i verktyget mäts kontinuerligt av trycktransmittern bestående av ett
piezoresistivt sensorelement och en mikroprocessor. Transmittern klarar tryck upp
till 1000 bar men kommer att arbeta i intervallet 300-750 bar. Trycktransmittern är
av OEM typ vilket innebär att kunden själv sörjer för att konstruera en kapsling, detta
medför att trycktransmittern kan göras väldigt liten och anpassas till varje enskild
applikation. Utsignalen är ratiometrisk, proportionell mot insignalen, vilket innebär
att trycktransmittern kan operera under låga spänningar (5V).

Figur 14. Trycktransmitter från Keller
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4.2.2 Signalbehandling
För att styra elektroniken i verktyget, inhämta mätvärden från sensorn och sända
mätdata till kommunikationskretsen valdes en PIC16LF1823 [21]. Denna krets ingår
i tillverkaren Microchip’s lågenergiserie och är designad för att användas i
applikationer där låg energiförbrukning är att föredra. LF1823 innehåller A/D
omvandlare samt SPI-interface vilket är de delar som behövs för detta projekt. Då det
redan fanns utvecklingsverktyg på skolan för användning av PIC-processorer
underlättade det arbetet.

Figur 15. Flödesschema för sensorsystemet

Målet med sensorsystemet är att komponenterna skall ligga i viloläge så mycket tid
som möjligt för att minimera energiförbrukningen. Processorn som styr systemet har
därför möjlighet att starta och stoppa sensorn samt försätta den trådlösa sensorn i
viloläge.
För att minimera strömförbrukningen på själva processorn används ett viloläge där
en intern timer bestämmer uppstart. Den interna timern är satt till 225
sekunder(3.75 min). Denna procedur upprepas 4 gånger, under uppvakningen är det
möjligt för processorn att undersöka tryck samt sända meddelanden. Ett
mätmellanrum på 15 minuter är en förbättring relativt dagens mätmellanrum på 8
timmar.
För att säkerställa säker drift kan DC/DC omvandlaren varna för att batteriet håller
på att ta slut och på så sätt begära byte av det interna batteriet i god tid.
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4.2.3 Strömförsörjning
Batteri

Batterier kan vara känsliga för kraftiga accelerationer på grund av dess inre
mekanik och därför har batterivalet grundat sig på ett system som används
inom bilindustrin. Däcktrycksövervakning där batterierna sitter monterade i
anslutning till däckventilen och därför utsätts för höga varvtal, kraftiga
vibrationer och stora temperaturskiften. Eftersom vårt projekt upplever en
motsvarande miljö har vi använt oss av Panasonic BR2477A/VAN, detta är ett
litiumbatteri i knappcellsstorlek med hög kapacitet och robust konstruktion.

Figur 16. Panasonic BR2477A/VAN [22]

Spänningsomvandling
För att förse sensorn med 5V och elektroniken med 3V behövdes en
spänningsregulator som reglerar spänningen från batterierna till rätt nivåer.
En DC-DC omvandlare [22] med ”Step Up/Down” funktion valdes.
”Step Up” funktion medför att sensorn kan drivas med batterispänning även
om batteriets spänning sjunker under 5V. DC-DC omvandlaren innehåller även
en utgång som varnar vid låg spänning vilket mikroprocessorn kan använda
för att kalla på batteribyte.
Energiförbrukning:
Då ett krav i projektet var att systemet skall ha en batteritid ej understigande ett år
gjordes en approximativ beräkning av batteriförbrukningen. En uppskattning av
medelförbrukningen per timme gjordes och jämfördes med kapaciteten hos
spänningskällan. Beräkningen förutsätter ett tätare intervall av kommunikation och
användande av komponenterna än vad som är tänkt för systemet.
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Komponenter
Tillstånd

Trådlös modul

Processor

Trycktransmitter

DC/DC

Driftläge

1.7mA

280uA

≦8mA

85uA

Sändningsläge

25mA

-

-

-

Mottagningsläge

15.7mA

-

-

-

Viloläge

0.2uA

50nA

-

0.1uA

Tabell 1, Strömförbrukning av komponenter enligt datablad.

En grov uppskattning gjordes av hur länge varje komponent är aktiv per timme och
dess aktuella strömförbrukning under den tiden.

Komponenter
Tillstånd

Trådlös
modul

Processor

Trycktransmitter DC/DC 5V

DC/DC 3V

Driftläge

-

280uA x
10.6s

8mA x 10ms x 60 85uA x
600mS

85uA x
3589.4s

Sändningsläge

25mA x 1s
x 10

-

-

-

-

Mottagningsläge 15,7mA x
1s x 10

-

-

-

-

Viloläge

50nA x
3589.4s

-

0.1uA x
3599.4s

-

0.2uA x
3590s

Tabell 2, Ström och tid för alla komponenter enligt datablad.

Baserat på tabell 2 gjordes en beräkning av medelförbrukningen enligt:
𝑐=

∑(𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔∗𝑡𝑖𝑑)

(10)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑(3600)

Total kapacitet beräknad på medelförbrukningen i sensorsystemet erhålls enligt:
𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖
𝐶𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑

(11)

= 9983ℎ
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4.2.4 Mönsterkort
Styrkretsen delades upp i två delar och kretskort tillverkades i elektroniklabbet på
högskolan i Halmstad, ett kort för trycktransmittern och ett kort för signalbehandling.
Anledningen till att två kort tillverkades var för att minimera eventuell felsökning. Ett
fullständigt schema för hela kretsen visas i bilaga 1.

4.3 Trådlös kommunikation
4.3.1 Modulation och frekvensval
Som nämnts tidigare använder TPMS [16] i förstudien 300-450MHz. Med de svenska
lagar för radiokommunikation [5] och resultatet från dopplerberäkningarna blev
valet av frekvensband Allmän kortdistansradio (433,05 – 434,79MHz). Det
Frekvensband som valts medför en stor fördel, den är del i de så kallade ISM-banden
och det finns därför många färdiga lösningar för kommunikation.
För att modulera signalen valdes FSK, anledningen till detta val är att den påverkas
minst av rörelser bland de tre alternativen. 2-FSK valdes vilket innebär att det finns
två frekvenser moduleringen växlar mellan. De två frekvensnivåerna är åtskilda med
70 KHz vilket medför en dopplertolerans på minst 7-14KHz [3].

4.3.2 Val av kommunikationsmodul
Valet blev en kommunikationsmodul baserad på Texas Instruments CC1101 [23]
med extern antenn.
Fördelar:











Stöder frekvensbandet för allmän kortdistansradio.
Transceiver, det vill säga verkar som både sändare och mottagare
Utvecklingskort finns att tillgå
Extern antenn som passade vår applikation
Kompakt, mäter endast 9 x 12 x 2.5mm
Stödjer både FSK och ASK.
SPI-Interface
Kostnad
Möjlighet att kompensera för små förskjutningar i frekvens med hjälp av
frequency offset compensation [23]
Möjlighet att blanda sändning av information med hjälp av interleaving [23]

Nackdelar:




Svår att löda fast manuellt
Hög tröskel för att komma igång med kommunikationen
Datablad från både Texas Instruments och modultillverkare
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4.3.3 Analys av dopplereffekten
För att evaluera det analytiska uttrycket (9) har approximerade värden på placering
av sändare respektive mottagare förts in i uttrycket enligt: 𝑓0 = 433.2𝑀ℎ𝑧,
𝜔 = 2𝜋100 , 𝑥 = 3𝑚, 𝑦 = 5𝑚, 𝑧 = 1𝑚, 𝑟 = 69.5 × 10−3 𝑚, resultatet visas i figur 15.

Figur 17. Dopplerskift

Enligt teorin för dopplereffekt erhålles en ökande frekvens då sändaren rör sig mot
mottagaren och avtagande då den rör sig bort från mottagaren, då sändaren rör sig
parallellt med mottagaren är dopplerskiftet lika med noll. En analys av figur 17 ovan
relativt placeringen, enligt figur 13, av mottagaren visar att modellen stämmer. Om
mottagaren istället skulle placeras i 𝑥 = 0, 𝑦 = 5 och 𝑧 = 0 skulle inget dopplerskift
uppstå då avståndet mellan mottagare och sändare är konstant.
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4.4 Mottagarenhet
4.4.1 Hårdvara
Som mottagarenhet valdes en PIC16f877 [24] ansluten till ett utvecklings-kit från
OLIMEX.

Figur 18. Bild på utvecklingskitet från OLIMEX

Utvecklingskitet är ett PIC-MT-USB [25] och innehåller:






2x16 teckens display
2 knappar
Seriell USB anslutning
Möjlighet att ansluta SPI-kommunikation vid användning av ett PIC16f877
USB-strömförsörjning

Anledningen till varför ett PIC system valdes även för mottagaren var att det skulle
bli enkelt att porta kod för sändning och mottagning av data från radiosändaren. Som
komplement till processorn behövdes en skärm och knappar för utföra kommandon.
Då utvecklingskitet från OLIMEX innehöll dessa komponenter och tillgång till
kodexempel för användning av dessa, valdes kitet över en egendesignad lösning.
.
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4.4.2 Mjukvara
Designen av mottagarenheten utfördes med målet att skapa ett enkelt system som
klarade av kraven i projektet. Det finns två händelser som mottagaren behöver
hantera, dessa är input från användare och inkommande meddelande från
sensorsystemet. Mellan dessa två händelser behöver mottagarenheten inte arbeta
och kan försättas i viloläge. Radiomodulen kan självgående vänta på meddelande och
väcka mottagaren då ett meddelande inkommit med hjälp av wake on radio [23].
Vid ett inkommande meddelande vaknar mottagaren, lagrar det nya värdet och
uppdaterar skärmen med senaste värde. Medelvärden beräknas för att operatören
enklare skall kunna se trender för trycket i verktyg. För att lagra värden så att
medelvärden kan beräknas används en datastruktur baserad på en wrap around
array.
Datastrukturen kan ta emot ett förbestämt antal värden och tar sedan bort det äldsta
när ett nytt läggs till i listan. Det fasta värdet har beräknats med målet att kunna ta
medelvärde på 24 h och 1 h. Första iterationen skall ta emot ett värde med ~15
minuters mellanrum vilket medför 4 × 24 = 96 värden på en dag.
Ett problem som upptäcktes var storleken på PIC-enhetens ramminne, då denna
endast innehåller 368 bytes av ram [24] innebar det att en lagring av alla värden i
datastrukturen i full storlek innebar en för stor användning av data.
Varje värde tar i full storlek upp 10 bitar men kan bara lagras i standard som multipler
av 8, alltså tar den upp 16 bitar vilket motsvarar 2 bytes. Den totala storleken blir då
96 × 2 = 192 bytes. 192 bytes tar upp för stor plats i minnet och åtgärder måste
därför tas.
Lösningen är enligt följande, om varje värde divideras med 4 får den plats på 8 bitar.
När medelvärdet beräknas multipliceras värdena med 4. Resultatet blir att
datastrukturen kan lagras på 96 bytes och priset för detta blir att värden som används
för beräkning av medelvärdet avrundas ner till närmaste heltalsmultipel av 4.
Denna förlust i noggrannhet är acceptabel i prototypen då medelvärden endast
används för att identifiera trender.
Vad förenklingen motsvarar i medelvärdesberäkningen kan ses i avsnittet test.

25

Flödesschema för mottagaren enligt följande:

Figur 19. Beskriver det flödesschema som står till grund för mottagaren
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5 Test
Nedan följer en sammanställning av de tester som planerats och utförts i detta
projekt.


Test av sensorsystem
o Spänningstest
o Rotationstest
o Värmetest



Test av kommunikation
o Styrningstest av tranceiver
o Sändningstest
o Mottagningstest
o Mottagningstest med rotation



Test av mottagare
o Display ”Hello world”
o Medelvärdestest
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5.1 Test av sensorsystem
För att verifiera att komponenterna som ingår i sensorsystemet förses med rätt
matningsspänning utfördes tester på systemet.

5.1.1 Spänningstest
En funktionalitetskontroll genomfördes där samtliga spänningar på mönsterkorten
kontrollerades, testet genomfördes med ett spänningsaggregat för att simulera
batterinivåer. Två separata DC-DC omvandlare används i projektet för att
spänningsätta trycktransmitter respektive mikroprocessor, testet visar på att
spänningsnivåerna till systemet kan hållas på en konstant nivå trots variationer hos
spänningskällan.

DC-DC (PROCESSOR)
𝑉𝑖𝑛
𝑉𝑢𝑡
6
5
4
3
2
1.5
1.2
1
0.5
0.2

3.26
3.4
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
0.79

DC-DC (TRANSMITTER)
𝑉𝑖𝑛
𝑉𝑢𝑡
6
5
4
3
2
1.5
1.2
1

5.18
5.05
5.04
5.04
5.03
5.03
5.02

0

Tabell 3 Spänningsnivåer
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ADC
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑢𝑡

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.31
2.91
2.55
2.18
1.82
1.48
1.10
0.74
0.37
0

Signalen som kommer från trycktransmittern måste omvandlas från analog till
digital, detta görs på ADC ingången på mikroprocessorn. Eftersom mikroprocessorn
och trycktransmittern arbetar med olika spänningsnivåer måste utsignalen från
trycktransmittern delas ner, detta görs via en resistiv spänningsdelare och resultatet
syns under ADC i tabell 3. En plot gjordes för att visualisera resultatet och grafen visar
att spänningsdelaren fungerar som den ska, det vill säga att den skalar ner
spänningen linjärt.

Figur 20. Spänningsdelning

5.1.2 Rotationstest
Rotationstestet kommer att genomföras i en CNC-maskin i LSAB:s produktion. På
grund av förseningar i projektet kommer testet inte kunna genomföras inom
tidsramen för projektet och därför kan inga resultat redovisas, komponenterna är så
valda att de bör klara en roterande miljö men en utvärdering av funktion samt
mekanisk infästning måste genomföras för att verifiera teorin bakom.

5.1.3 Värmetest
Värmetestet var avsett att verifiera värmetålighet och funktion hos komponenterna
under temperaturer överstigande 60° vilket motsvarar de temperaturer verktyget
upplever vid tvätt inför service. Testet skulle även ge en fingervisning om
kommunikationsproblem som kan uppstå då transceivern befinner sig i stängda
utrymmen omgiven av metalliska föremål. Testet har inte genomförts då
kommunikationen inte fungerat enligt önskemål och därför kan inga resultat
redovisas.
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5.2 Kommunikationstest
5.2.1 Styrningstest av tranceiver
Radiomodulen från Texas Instruments är uppbyggd som en samling olika lägen.
Modulen kan endast befinna sig i ett läge i taget och mikroprocessorn kan välja vilket
av dessa lägen modulen skall befinnas i. Två
sådana lägen är viloläge och tomgång, genom
att skicka kommandon från processorn växlar
modulen mellan dessa. I viloläget drar modulen
200nA och vid tomgångsläget 1.7mA.
Vid testet kopplades en amperemeter in på
spänningsmatningen till den trådlösa modulen.
Vid test visade amperemetern det förväntade
värdet då processorn skickade kommando till
modulen.

5.2.2 Sändningstest
Processorn programmerades till att sända iväg
ett meddelande med hjälp av radiosändaren
med 10 millisekunders mellanrum. För att
fånga upp meddelandet användes en Software
defined
radio(SDR)
tillsammans
med
mjukvaran SDR# [27] vilket är en mjukvara
som baseras på öppen källkod och kan
användas för att demodulera radio. SDR#
ställdes in på mottagningsfrekvensen 433.2
MHz och började lyssna. Resultatet visar två
toppar med 70KHz mellanrum vilket motsvarar
2-FSK med 34.9 KHz i deviation sänt från
sensorsystemet.

Figur 21. Skärmdump från SDR#, signalstyrka
över frekvens och över tid.
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5.2.3 Mottagningstest
Testet går ut på att sensorsystemet ställs in på att sända ett fast antal värden som
sedan skall visas på displayen hos mottagaren. För att verifiera att det sänds något
används SDR mottagaren även i detta test.
Mottagningstest har genomförts vid ett flertal tillfällen men av grunder som inte är
uppenbara har testen misslyckats och därför kan inga resultat redovisas.

5.2.4 Mottagningstest med rotation
Samma test som test 3 men sändaren placeras i en svarv som körs i max hastighet.
Testet är beroende av att rotationstest och test av mottagning utförts med lyckat
resultat. Då dessa tester inte blev färdigställda genomfördes aldrig detta test.

5.3 Displaytest på mottagaren
Texten “Hello World” tillsammans med den uppräknande siffran skickades till
displayen och följande visades på display.

Figur 22. Utskrift på LCD-Display
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5.3.1 Medelvärdestest
Som nämndes under resultat lagrades mätvärden på ett sätt som gör att
noggrannheten på det beräknade medelvärdet försämras. För att testa hur stor
förlusten av noggrannhet är utfördes ett test enligt följande.
En potentiometer ansluts till den analoga ingången på processorn i mottagarenheten
och en knapp kopplas till interruptingången på densamma. När knappen trycks in
samlar processorn in det aktuella värdet från potentiometern och utför
medelvärdesberäkningar. A/D omvandlaren lämnar ett värde mellan 0 – 1024 vilket
motsvarar det värde som sensorsystemet kommer att sända. Potentiometern
växlades mellan gränslägena för att få stor förändring av medelvärdet.
För att undersöka hur bra detta system fungerar gjordes beräkningar för hand och
jämfördes sedan med det data som kom från systemet. Först med 4 värden i
medelvärdet.
”Värden i listan” visar hur många värden som är lagrade i listan, 96 värden är
maximalt. ”Senaste värde” visar vad det senaste inlagda värdet från potentiometern
var. ”Medel räknat” visar på vänster sida medelvärde beräknat med förenklingen
utförd i programmet och den högra sidan det sanna medelvärdet.
Värden i listan

Senaste värde

Medel räknat

Medel mätt

1

0

0

0

2

1023

510 | 511,5

508

3

1023

680 | 680

680

...

1023

...

...

95

1023

1020 | 1023

1020

96

1023

1020 | 1023

1020

96

1023

1020 | 1023

1020

96

3

765 | 768

764

96

8

512 | 514,25

508

Tabell 4 Medelvärdestest 4 värden
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Sedan utfördes samma räkning igen med alla värden lagrade i listan alltså maximalt
de 96 senaste värdena som referens för medelvärde.

Värden i listan

Senaste värde

Medel räknat

Medel mätt

1

0

0

0

2

1023

510 | 511,5

510

3

1023

680 | 682

680

...

1023

...

...

95

1023

1009 | 1012

1008

96

1023

1009 | 1012

1008

96

1023

1020 | 1023

1020

96

3

1009 | 1012,4

1008

96

8

999 | 1001,8

996

Tabell 5 Medelvärdestest totalt

Som kan ses från resultatet fungerar beräkningen av medelvärdet dock är det skillnad
mellan det så kallade sanna värdet beräknat för hand och medelvärdet som beräknas
av processorn. Anledningen till skillnaderna beror på skillnader i avrundning mellan
processorn och den manuella räkningen.
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6

Slutsatser

6.1 Sensorsystem
6.1.1 Tryckavläsning


Trycktransmitter
Den trycktransmitter som valts uppfyller i teorin de krav som ställts på
projektet, kostnadseffektivare trycktransmittrar finns att tillgå men kräver
utvärdering då leverantörer projektet varit i kontakt med inte kan lämna
garantier för funktionalitet framförallt på grund av kraftiga accelerationer
som uppstår vid rotation.



Signalbehandling
Då det finns ett stort urval av mikroprocessorer på marknaden är det
möjligt att effektivare produkter finns att tillgå, men en sådan utvärdering
har inte kunnat göras på grund av projektets omfattning. För att minska
storleken går det att välja mindre kapsling.

6.1.2 Strömförsörjning
Enligt beräkningar klarar spänningskällan de krav som projektet ställer,
men långtidstest krävs för att utvärdera modellen. Den största
energitjuven i systemet är enligt beräkningen i tabell 2 DC-DC
omvandlaren under viloläge, en utredning om effektivare
spänningsomvandling bör göras i nästa steg för att minska
energiförbrukningen ytterligare.

6.1.3 Mönsterkort
Enligt de tester som genomförts på prototypkorten fungerar systemet som
det ska. Det kvarstår att minimera systemet och för det krävs professionell
mönsterkortstillverkning. I en vidareutveckling av systemet bör
spänningskällan monteras i hållare på mönsterkortet för att enkelt kunna
bytas ut vid behov.

6.2 Kommunikation
Enligt de beräkningar som gjorts på dopplereffekten och den information
som inhämtats om olika modulationsscheman bör den modul som valts
fungera i verkligt sammanhang. För att veta detta svart på vitt behövs dock
ordentlig testning inuti verktyget.
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6.3 Mottagarenhet
Vid framtida utveckling av en produkt bör en egendesignad mottagare
konstrueras. Den enhet som valdes för detta projekt valdes ur den
synpunkten att underlätta utvecklingsarbetet och snabbt få fram en
fungerande prototyp. I framtida iterationer bör dock en mer kapabel enhet
användas. Åtgärder liknande de som utförts för att beräkna medelvärdet
kan undvikas vid ett byte av processor.
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7 Diskussion
Resultatet i studien tyder på att förutsättningarna för att utveckla ett trådlöst
tryckmätningssystem
för
roterande
verktyg
finns.
De
inledande
problemställningarna i projektet har visat sig vara mindre betydande för
slutresultatet men är trots allt viktiga byggstenar och har gett oss en större förståelse
för problematiken som kan uppstå i ett utvecklingsarbete och implementering av
inbyggda system i redan befintlig utrustning.
Målet med studien var att ta fram en prototyp och en grundförutsättning för det är att
förstå de problem som produkten kan komma att ställas inför. Detta anser vi oss ha
lyckats med på ett teoretiskt plan men vi inser också att extensiva tester i en
produktionsmiljö måste genomföras för att belägga de resultat som vi kommit fram
till. Vi har inte lyckats fullt ut med att upprätta en trådlös kommunikation mellan
sensorsystemet och mottagarenheten med de komponenter vi valt men vi ser inte det
som ett stort problem utan snarare en konsekvens av tillfälligheter och om det visar
sig bero på kompatibilitetsproblem i hårdvaran är den lätt att byta ut.
Under projektets gång har vi studerat liknande system och dragit lärdom av de
problem som funnits där, stor kraft har vi lagt på att hitta komponenter som uppfyller
de tuffa krav som ställs och vi anser oss nu ha de verktyg som krävs för att ta nästa
steg i utvecklingen.
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