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Sammanfattning	  
Examensarbetet	  undersöker	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  utföra	  en	  nivåmätning	  där	  underlaget	  
är	  ojämnt	  med	  en	  begränsad	  budget	  och	  ändå	  få	  ett	  tillförlitligt	  resultat.	  
	  
För	  att	  kunna	  testa	  det	  så	  används	  tre	  stycken	  ultraljudsensorer	  i	  ett	  skåp	  som	  simulerar	  
en	  container.	  Varje	  sensor	  utför	  mätningen	  och	  sedan	  filtreras	  värdena.	  Hela	  systemet	  
filtreras	  sedan	  med	  ytterligare	  ett	  filter	  och	  då	  blir	  noggrannheten	  ca	  4	  cm	  från	  den	  
riktiga	  fyllnaden.	  
	  
Miljöpåverkan	  skulle	  bli	  mindre	  om	  det	  framtagna	  systemet	  installerades	  i	  alla	  
containrar	  vid	  de	  miljöstationer	  som	  finns	  i	  Sverige.	  Lastbilarna	  som	  ska	  tömma	  
innehållet	  behöver	  aldrig	  köra	  till	  en	  halvtom	  container	  vilket	  även	  drar	  ner	  
kostnaderna	  för	  miljöstationerna.	  För	  att	  kontrollera	  vilka	  containrar	  som	  behöver	  
tömmas	  har	  en	  hemsida	  skapats	  där	  fyllnaden	  visas.	  	  
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Abstract	  
The	  project	  explore	  if	  it’s	  possible	  to	  perform	  a	  low	  cost	  levelmeasurement	  on	  uneven	  
surfaces	  and	  still	  get	  an	  accurate	  result.	  
	  
To	  test	  it,	  a	  system	  consisting	  of	  three	  ultrasonicsensors	  for	  the	  measurement	  and	  a	  
cabinet	  to	  simulate	  a	  container	  was	  used.	  The	  sensors	  perform	  a	  measurement	  and	  then	  
the	  values	  of	  the	  readings	  are	  filtered.	  The	  entire	  system	  then	  gets	  filtered	  one	  more	  
time.	  The	  result	  gets	  an	  accuracy	  of	  4	  cm	  from	  the	  actual	  filling.	  
	  
If	  the	  system	  was	  installed	  in	  every	  recycling	  center	  in	  Sweden	  it	  would	  decrease	  the	  
environmental	  impact.	  Trucks,	  emptying	  the	  containers,	  would	  not	  have	  to	  empty	  half-‐
full	  containers	  and	  due	  to	  this	  both	  money	  and	  environment	  would	  be	  saved.	  To	  keep	  
track	  of	  the	  filling,	  of	  the	  containers,	  a	  homepage	  was	  created.	  
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Förord	  
Detta	  arbete	  utfördes	  av	  två	  Mekatronikingenjörsstudenter	  som	  examensarbete	  vid	  
högskolan	  i	  Halmstad	  våren	  2014.	  	  
	  
Vi	  i	  projektgruppen	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  Tommy	  Salomonsson	  för	  de	  stöd	  och	  den	  
handledning	  som	  fåtts	  under	  projektets	  gång.	  Framförallt	  i	  projektets	  början	  då	  helheten	  
inte	  var	  tydlig,	  men	  även	  i	  slutet	  av	  projektet	  då	  viktiga	  detaljer	  skulle	  preciseras.	  
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1	  Inledning	  
Projektgruppen	  startade	  sitt	  examensarbete	  tillsammans	  med	  ett	  företag.	  Företaget	  ville	  
ha	  ett	  övervakningssystem	  till	  en	  kylcontainer	  för	  matavfall.	  Kraven	  på	  systemet	  var	  att	  
mäta	  nivå,	  temperatur	  och	  larma	  vid	  en	  viss	  nivå	  eller	  avvikande	  temperatur.	  Larmet	  
skulle	  vara	  i	  form	  av	  sms	  till	  ett	  förbestämt	  telefonnummer.	  På	  så	  vis	  skulle	  samarbetet	  
utmynna	  i	  att	  en	  container	  aldrig	  tömdes	  när	  den	  var	  halvfull.	  Det	  skulle	  ha	  medfört	  att	  
lastbilen	  som	  tömmer	  den	  kör	  så	  få	  sträckor	  som	  möjligt	  vilket	  leder	  till	  mindre	  
kostnader	  och	  miljöpåverkan.	  
	   	  
Projektgruppen	  avslutade	  samarbetet	  med	  företaget	  halvvägs	  genom	  projektet	  på	  grund	  
av	  omorganisation	  inom	  företaget.	  
	  
I	  samråd	  med	  projektgruppens	  handledare	  fattades	  beslutet	  att	  fortsätta	  med	  kärnan	  i	  
den	  ursprungliga	  projektidén,	  utan	  något	  företag	  bakom.	  Fokus	  i	  projektet	  skulle	  
fortfarande	  ligga	  på	  nivåmätning	  och	  kommunikation.	  Kommunikationsdelen	  av	  
projektet	  utökades	  med	  en	  hemsida	  som	  implementeras	  där	  nuvarande	  och	  tidigare	  
värden	  visas.	  Larmet	  prioriterades	  dock	  bort.	  Projektet	  skulle	  anpassas	  så	  att	  det	  blev	  så	  
relevant	  och	  verklighetstroget	  som	  möjligt.	  
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1.1	  Problemformulering	  
Enligt	  företaget	  fanns	  de	  framförallt	  två	  aspekter	  som	  gjorde	  att	  de	  ville	  ha	  mätsystemet	  
utvecklat.	  Den	  ena	  var	  ekonomisk	  vinning	  och	  den	  andra	  var	  minskad	  miljöpåverkan.	  	  
	  
I	  industrin	  finns	  det	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  veta	  tillståndet	  på	  olika	  processer	  som	  till	  
exempel	  hur	  varmt	  det	  är	  i	  en	  ugn.	  Att	  kontrollera	  nivån	  är,	  tillsammans	  med	  
temperaturen,	  en	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  i	  många	  system	  då	  processen	  ska	  
effektiviseras.	  Efterfrågan	  på	  kostnadseffektiva	  mätmetoder	  är	  stor	  bland	  industrierna	  
som	  hela	  tiden	  vill	  förbättra	  och	  utveckla	  tillverkningsprocessen.	  För	  företag	  med	  
begränsade	  resurser	  eller	  applikationer	  där	  inte	  noggrannheten	  är	  på	  ”millimeternivå”	  
är	  en	  billigare	  mätmetod	  väldigt	  intressant.	  
	  
Vid	  plana	  ytor	  är	  det	  relativt	  enkelt	  att	  utföra	  mätningen	  med	  enkla	  och	  billiga	  metoder.	  
Däremot	  är	  det	  betydligt	  svårare	  och	  dyrare	  att	  genomföra	  mätningen	  då	  ytan	  på	  
mätobjektet	  är	  ojämn.	  	  
	  
Utöver	  de	  ekonomiska	  aspekter,	  som	  beskrivs	  ovan,	  är	  miljöaspekter	  relevanta	  för	  
projektet.	  Det	  finns	  idag	  en	  stor	  medvetenhet	  i	  samhället	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  värna	  
om	  miljön	  och	  jordens	  naturtillgångar	  genom	  hållbar	  utveckling.	  	  
	  
Ett	  problem	  som	  projektgruppen	  identifierade	  var	  de	  lastbilar	  som	  tömmer	  halvfulla	  
containrar	  från	  miljöstationer	  utspridda	  i	  hela	  landet.	  Lastbilarna	  kör	  ofta	  efter	  ett	  
schema	  och	  många	  gånger	  när	  en	  container	  ska	  tömmas	  är	  den	  inte	  riktigt	  full.	  I	  större	  
städer	  kan	  detta	  problem	  lösas	  med	  hjälp	  av	  att	  samma	  lastbil,	  under	  en	  runda,	  kör	  till	  
olika	  miljöstationer	  och	  på	  så	  sätt	  fyller	  lastbilen	  maximalt.	  Dessvärre	  är	  detta	  problem	  
svårlöst	  i	  glesbygden	  där	  avstånden	  mellan	  byarna	  är	  relativt	  stora.	  
	  
Ett	  annat	  problem,	  ur	  miljösynpunkt,	  är	  att	  detta	  schemasystem	  resulterar	  i	  att	  vissa	  
containrar	  blir	  överfulla	  och	  som	  följd	  slängs	  avfall	  utanför	  containrarna	  med	  risk	  för,	  
utöver	  en	  otrevlig	  syn,	  skadedjur	  som	  följd.	  För	  att	  motverka	  denna	  problematik	  är	  ett	  
system	  för	  nivåmätning	  i	  containrarna	  högst	  intressant.	  På	  så	  sätt	  kunde	  en	  rutt	  
planeras	  för	  lastbilarna	  utefter	  containrarnas	  tömningsbehov.	  	  
Detta	  är	  bara	  ett	  exempel	  på	  en	  tänkbar	  tillämpning	  av	  nivåmätning	  i	  praktiken	  där	  
tekniken,	  när	  den	  görs	  relativt	  billig	  och	  säker,	  kan	  hjälpa	  samhället	  att	  bli	  mer	  
miljövänligt.	  
	  
Det	  är	  värt	  att	  poängtera	  att	  det	  inte	  bara	  är	  ur	  ekonomisk-‐	  eller	  miljösynpunkt	  som	  
tillämpning	  av	  nivåmätning	  är	  viktigt.	  Den	  är	  också	  en	  viktig	  del	  i	  utvecklingen	  av	  att	  
automatisera	  processer	  som,	  fram	  tills	  idag,	  inte	  sker	  automatiskt.	  Exempel	  på	  det	  är	  ett	  
så	  kallat	  smart	  hem	  där	  de	  mesta	  ska	  vara	  datorstyrt.	  Den	  största	  vinsten	  är	  inte	  att	  
systemen	  blir	  billigare,	  utan	  att	  de	  förenklar	  för	  användaren.	  
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1.2	  Syfte	  
Under	  projektet	  ville	  projektgruppen	  undersöka	  vilka	  metoder	  som	  finns	  för	  att	  utföra	  
nivåmätning	  av	  halvsolida(sand,	  pulver,	  pellets,	  hö)	  objekt.	  Med	  andra	  ord	  skulle	  
mätmediet	  skapa	  en	  yta	  som	  är	  ojämn.	  
	  
Efter	  att	  en	  undersökning	  av	  vilka	  metoder	  som	  finns	  var	  genomförd	  skulle	  
projektgruppen	  också	  undersöka	  om	  det	  gick	  att	  ta	  fram	  en	  effektiv	  och	  hållbar	  
mätmetod	  som	  kan	  ersätta	  dyrare	  varianter.	  Fokus	  kom	  alltså	  att	  ligga	  på	  de	  
alternativen	  som	  går	  att	  genomföra	  med	  en	  låg	  budget(max	  3000	  sek).	  
	  
För	  att	  efterlikna	  verkligheten	  i	  en	  industri	  där	  mätvärdet	  används	  till	  att	  påverka	  
processen	  ska	  de	  uppmätta	  nivåerna	  göras	  tillgängliga	  på	  en	  hemsida.	  En	  historik	  av	  
dessa	  värden	  skulle	  visas	  upp	  i	  form	  av	  en	  graf	  eller	  lista.	  

1.3	  Frågeställningar	  
Nedan	  listas	  frågor	  som	  ställdes	  i	  början	  av	  projektet	  eller	  uppkom	  under	  projektets	  
gång.	  I	  senare	  avsnitt	  kommer	  de	  att	  diskuteras	  och	  besvaras.	  
	  
	  (1)	  Vilka	  olika	  tekniker	  finns	  det	  för	  att	  mäta	  nivå?	  
	  
(2)	  Vilken	  metod	  är	  bäst	  lämpad	  för	  mätning	  av	  okända	  massor	  med	  ojämna	  ytor	  och	  med	  
begränsad	  budget?	  
	  
(3)	  Vilka	  metoder	  finns	  för	  att	  skicka	  information	  till	  en	  hemsida	  trådlöst?	  
	  
(4)	  Går	  det	  att	  genomföra	  en	  kontinuerlig	  och	  direkt	  nivåmätning	  med	  den	  billigaste	  
varianten	  av	  nivågivare	  så	  att	  det	  uppmätta	  värdet	  överensstämmer	  med	  verkligheten?	  I	  
så	  fall	  hur	  noggrann	  är	  denna	  mätning?	  
	  
(5)	  Hur	  ojämn	  kan	  en	  yta	  vara	  utan	  att	  felaktiga	  mätvärde	  uppstår	  då	  den	  tillämpade	  
mättekniken	  används?	  
	  
(6)	  Utöver	  ytan	  finns	  det	  andra	  faktorer	  som	  påverkar	  mätningen	  negativt?	  I	  så	  fall	  vilka?	  
	  
(7)	  Kan	  flera	  sensorer	  samverka	  för	  att	  få	  ett	  bättre	  resultat?	  Hur	  många	  sensorer	  behövs	  i	  
så	  fall	  för	  att	  mätningen	  ska	  stämma?	  Hur	  placeras	  de	  i	  förhållande	  till	  mätobjektet?	  
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1.4	  Avgränsningar	  
Nedan	  listas	  de	  avgränsningar	  som	  fanns	  i	  projektet.	  

• Den	  valda	  mättekniken	  testades	  inte	  mot	  någon	  annan	  teknik	  på	  grund	  av	  budgeten.	  
• Mätkortet	  ska	  inte	  kunna	  ta	  emot	  information	  eller	  kommandon	  från	  hemsidan.	  
• Arduinos	  färdiga	  bibliotek	  och	  struktur	  användes.	  
• Mätmetoden	  som	  tas	  fram	  kommer	  att	  vara	  anpassad	  efter	  en	  specifik	  yta	  och	  behållare.	  
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2	  Bakgrund	  
Projektgruppen	  inhämtade	  information	  om	  mätteknik,	  sensorer,	  kommunikation	  och	  
inom	  andra	  relevanta	  områden.	  Informationen	  bestod	  framförallt	  av	  böcker,	  artiklar	  och	  
forskningsmaterial.	  Bland	  dessa	  är	  det	  värt	  att	  nämna	  en	  samling	  av	  
forskningsmaterial(Jurgen,	  1997)	  inom	  sensorområdet.	  Projektmedlemmarna	  hade	  stor	  
nytta	  i	  projektets	  inledande	  fas	  utav	  en	  jämförelse	  mellan	  olika	  metoder	  för	  
avståndsmätning(Jurgen	  1997,	  63-‐69).	  
	  
En	  fördjupning	  inom	  området	  nivåmätning	  och	  mätteknik	  genomfördes.	  
Projektmedlemmarna	  insåg	  tidigt	  att	  det	  skulle	  krävas	  mycket	  förstudier	  för	  att	  uppnå	  
målet	  med	  projektet.	  En	  teoribeskrivning	  togs	  fram	  och	  finns	  i	  det	  kommande	  avsnittet.	  
På	  grund	  av	  omfattningen	  inom	  området	  nivåmätning	  har	  projektgruppen	  valt	  att	  inte	  
inkludera	  vissa	  metoder	  även	  om	  de	  har	  studerats.	  
	  
En	  granskning	  av	  projekt	  som	  utreder	  nivåmätning	  av	  ojämna	  ytor	  med	  begränsad	  
budget	  gjordes	  utan	  framgång.	  Det	  fanns	  projekt	  där	  olika	  tekniker	  av	  nivåmätning	  
används,	  dock	  inte	  tillämpade	  vid	  ojämna	  ytor	  eller	  inom	  projektets	  budgetramar.	  
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3	  Teori	  

3.1	  Kommunikation	  
Att	  kunna	  skicka	  data	  till	  en	  server	  utan	  att	  varken	  en	  trådanslutning	  eller	  ett	  tillgängligt	  
lokalt	  nätverk	  är	  användbart.	  Men	  vilka	  olika	  tekniker	  finns	  det	  för	  att	  skicka	  data	  
trådlöst?	  Nedan	  beskrivs	  några	  olika	  tekniker	  för	  att	  skicka	  data	  trådlöst	  till	  en	  databas.	  	  

3.1.1	  GSM	  
GSM(Global	  System	  for	  Mobile	  Communication)	  är	  den	  andra	  generationens,	  även	  kallad	  
2G,	  mobiltelefonisystem	  som	  introducerades	  1991	  i	  Europa.	  GSM	  är	  ett	  digitalt	  system	  
som	  ersatt	  den	  första	  generationen(1G)	  som	  var	  analog,	  i	  Norden	  kallad	  NMT(Nordisk	  
mobil	  telefoni).(Goldsmith	  2005,	  12).	  Acceptansen	  av	  GSM	  har	  varit	  enormt	  och	  har,	  
trots	  konkurrens	  från	  andra	  teknologier	  som	  utvecklades	  i	  USA	  och	  Japan,	  varit	  den	  
ledande	  tekniken	  för	  de	  flesta	  mobila	  system	  i	  hela	  världen.(Heickerö	  2003,	  21).	  	  
	  
Med	  tiden	  förbättrades	  GSM	  med	  nya	  tekniker	  som	  GPRS	  och	  EDGE.	  	  
GPRS	  är	  en	  paketorienterad	  datatrafik	  med	  en	  rad	  fördelar	  jämfört	  med	  den	  
ursprungliga	  tekniken	  som	  användes	  i	  GSM.	  Fördelarna	  är	  bland	  annat	  ökning	  av	  både	  
datakapacitet	  och	  datahastighet.	  Tekniken	  benämns	  ofta	  som	  2.5G.	  Heickerö(2003,	  116)	  
sa	  att	  ”med	  GPRS	  införs	  internet-‐teknologi	  i	  de	  mobila	  näten”.	  

3.1.2	  3G	  
3G,	  även	  kallad	  UMTS(Universal	  Mobile	  Telecommunication	  System),	  är	  den	  tredje	  
generationen	  mobiltelefonisystem.	  Med	  3G	  sker	  en	  integrering	  av	  internet	  och	  
mobiltelefoni.	  3G	  teknologi	  möjliggör	  interaktiv	  multimedia	  trådlöst	  som	  exempelvis	  
videotelefoni,	  spel,	  GPS	  och	  annan	  användning	  av	  internettjänster.	  Dessutom	  är	  
överföringskapaciteten	  hos	  3G	  klart	  snabbare	  än	  GSM.	  Målsättningen	  bakom	  3G	  var	  att	  
ha	  en	  överföringshastighet	  på	  2	  Mbp/s	  jämfört	  med	  9,6	  kbit/s	  som	  GSM	  ursprungligen	  
hade.	  (Heickerö	  2003,	  23,	  10).	  	  
	  
Idag	  är	  överföringshastigheten	  mycket	  större	  tack	  vare	  utvecklingar	  som	  gjorts	  sedan	  
starten.	  Bland	  annat	  genom	  funktioner	  som	  HSDPA,	  också	  känd	  som	  Turbo-‐3g.	  
(Heickerö	  2003,	  27).	  
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3.2	  Mätkort	  
För	  att	  kunna	  styra	  när	  sensorerna	  utför	  mätningar,	  filtrerar	  mätvärdena	  och	  sedan	  
skicka	  dessa	  till	  en	  databas	  så	  behövs	  en	  styrenheten.	  Mätkortet(styrenheten)	  är	  
hjärnan	  i	  systemet	  vilket	  gör	  att	  valet	  har	  stor	  inverkan	  på	  prestandan	  hos	  
slutprodukten.	  	  

3.2.1	  Allmänt	  om	  mikroprocessorer/mikrokontroller	  
En	  mikroprocessor	  innehåller	  en	  CPU1,	  alltså	  den	  processorkraften	  som	  en	  dator	  
behöver	  för	  att	  utföra	  aritmetiska	  och	  logiska	  operationer,	  lagra	  data	  och	  styra	  
informationsflödet	  i	  en	  dator.	  Mikroprocessorn	  behöver	  bland	  annat	  minne,	  I/O	  och	  
klocka	  inkopplat	  externt.	  Endast	  då	  dessa	  externa	  komponenter/enheter	  är	  kopplade	  till	  
en	  mikroprocessor	  har	  vi	  en	  ”komplett”	  dator.	  En	  sak	  som	  karakteriserar	  en	  
mikroprocessor	  är	  dess	  flexibilitet	  och	  förmåga	  att	  hantera	  tusentals	  olika	  funktioner.	  
(Ball	  2000,	  28-‐29).	  
	  
Microkontrollern	  skiljer	  sig	  från	  mikroprocessor	  på	  så	  sätt	  att	  CPU,	  minne,	  klocka	  och	  
I/O	  är	  placerat	  i	  en	  komponent.	  (Ball	  2000,	  27).	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Central	  Processing	  Unit	  
2	  In-‐System	  Programmer	  alternativ	  In-‐Circuit	  Serial	  Programming.	  
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3.2.2	  Arduino	  Uno	  
Arduino	  Uno	  är	  en	  PCB(printed	  circuit	  board)	  som	  använder	  sig	  av	  en	  mikrokontroller	  
tillsammans	  med	  portar	  för	  in-‐	  och	  output	  samt	  en	  del	  annan	  elektronik	  som	  ökar	  dess	  
funktionalitet	  och	  tillämpningsområde.(Nussey	  2013,	  7)	  Arduino	  är	  känd	  för	  att	  vara	  en	  
flexibel	  plattform	  som	  kan	  användas	  av	  både	  tekniskt	  insatta	  personer	  och	  de	  med	  lite	  
eller	  inga	  datakunskaper.	  Nyckeln	  till	  Arduinos	  framgångar	  är	  bland	  annat	  de	  personer	  i	  
världen	  som	  använder	  den	  i	  sina	  relativt	  enkla	  hemprojekt	  eller	  som	  en	  del	  i	  ett	  större	  
arbete.	  Dessa	  personer	  följer	  Arduinos	  filosofi,	  som	  kan	  kallas	  ”open	  source	  filosofi”,	  
vilken	  baseras	  på	  att	  erfarenheter	  mellan	  användare	  delas	  så	  att	  lärdomar	  kring	  
framgångar	  och	  misslyckanden	  sprids.(Nussey	  2013,	  1	  och	  15).	  Dessutom	  tillhandhåller	  
Arduino	  en	  hemsida	  med	  forum	  där	  olika	  kodexempel,	  skapade	  av	  Arduino	  själva	  eller	  
olika	  användare,	  finns	  samt	  hjälp	  till	  olika	  problem	  som	  Arduinos	  användare	  kan	  tänkas	  
stötta	  på.	  	  	  
	  
Arduino	  mjukvara	  bygger	  på	  en	  IDE(Integrated	  Development	  Environment)	  som	  
användaren	  kommer	  åt	  genom	  användargränssnittet(GUI).(Nussey	  2013,	  39)	  	  
Programmeringsspråket	  som	  Arduino	  Uno	  bygger	  på	  är	  C/C++,	  men	  använder	  en	  så	  
kallad	  bootloader.	  Det	  är	  en	  teknik	  som	  låter	  användaren	  programmera	  om	  processorn	  
utan	  att	  använda	  en	  separat	  programmerare(ISP	  alternativ	  ICSP2).	  När	  koden	  ska	  
överföras	  till	  processorn	  ser	  bootloadern	  till	  att	  koden	  hamnar	  på	  rätt	  plats	  utan	  skriva	  
över	  något.	  Vid	  uppstart	  aktiveras	  bootloadern	  under	  några	  få	  sekunder.	  Detta	  gör	  att	  
det	  senaste	  exekverade	  programmet	  startas.	  
	  
Med	  alla	  dessa	  användarvänliga	  funktioner	  behöver	  användaren	  inte	  ha	  en	  djup	  
förståelse	  för	  hur	  kommunikationen	  mellan	  hård-‐	  och	  mjukvaran	  i	  Arduino	  Uno	  
fungerar	  utan	  endast	  kan	  fokusera	  på	  att	  använda	  rätt	  in-‐	  och	  utgångar.	  (Arduino	  2014).	  

3.2.4	  Shields	  
För	  att	  till	  exempel	  kunna	  skicka	  sms	  eller	  ansluta	  en	  monitor,	  används	  Shields.	  Det	  är	  
påbyggnadskort	  med	  färdiga	  bibliotek	  som	  är	  anpassade	  för	  att	  monteras	  ovanpå	  
Arduino	  Uno.	  	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  In-‐System	  Programmer	  alternativ	  In-‐Circuit	  Serial	  Programming.	  
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3.3	  Nivåmätning	  
I	  denna	  sektion	  kommer	  teorin	  bakom	  nivåmätning	  att	  förklaras.	  	  

3.3.1	  Allmänt	  om	  givare	  
I	  de	  kommande	  avsnitten	  försöker	  projektgruppen	  ge	  en	  allmän	  beskrivning	  av	  vad	  en	  
sensor	  är,	  vilka	  typer	  det	  finns	  och	  andra	  relevanta	  aspekter.	  Eftersom	  sensorer	  i	  sig	  är	  
ett	  mycket	  omfattande	  ämne	  som	  beskrivs	  detaljerad	  i	  många	  böcker	  och	  för	  att	  
begränsa	  omfattning	  av	  denna	  rapport	  väljer	  projektgruppen	  att	  utesluta	  eller	  begränsa	  
vissa	  delar	  av	  teorin	  bakom	  dem.	  	  

Definition	  av	  Givare/Sensor	  
En	  givare/sensor	  är	  en	  apparat	  som	  detekterar	  eller	  mäter	  någon	  form	  av	  fysisk	  storhet	  
i	  sin	  omgivning	  för	  att	  sedan	  agera	  på	  ett	  förbestämt	  sätt	  beroende	  på	  dess	  uppgift.	  
Dessa	  fysikaliska	  storheter	  kallas	  input	  till	  sensorn.	  Olika	  sorters	  input	  kan	  vara	  värme,	  
ljus,	  tryck,	  ljud	  etc.	  Sensorns	  output	  på	  den	  specifika	  inputen	  kan	  variera	  från	  att	  enbart	  
visa	  upp	  resultatet	  i	  en	  display	  till	  att	  starta/stoppa	  en	  eller	  flera	  olika	  handlingar.	  Ett	  
exempel	  på	  en	  handling	  är	  att	  tända	  en	  lampa	  i	  ett	  hem	  eller	  stoppa	  
tillverkningsprocessen	  av	  en	  vara	  i	  en	  industri.	  
Allmänt	  kan	  man	  beskriva	  en	  givare	  som	  en	  samling	  av	  tre	  väsentliga	  funktionsblock,	  se	  
figur	  1.	  (Lindahl	  och	  Sandqvist	  1996,	  1-‐2).	  

	  
Figur	  1	  Funktionsblock	  hos	  en	  allmän	  givare	  

Avkännaren	  
Den	  delen	  hos	  givaren	  som	  påverkas	  direkt	  av	  den	  fysikaliska	  storhet	  som	  man	  vill	  mäta.	  
Hos	  en	  trycksensor	  kan	  avkännaren	  vara	  ett	  membran	  som	  deformeras	  i	  proportion	  till	  
trycket.	  	  

Givarelement(eng.	  Transducer)	  	  
Omvandlar	  avkännarens	  storhet	  till	  en	  elektrisk	  storhet,	  eller	  med	  andra	  ord,	  ändrar	  
sina	  elektriska	  egenskaper	  i	  proportion	  till	  en	  fysikalisk	  variation(Bengtsson,	  2003,	  5).	  
Till	  exempel	  deformationen	  av	  membranet	  hos	  en	  trycksensor	  avläses	  med	  hjälp	  av	  en	  
töjningsgivare	  som	  ger	  en	  resistansförändring.	  

Signalbehandling	  
	  Består	  av	  elektronisk	  utrustning	  placerad	  i	  direkt	  anslutning	  till	  givarelementet.	  Detta	  
kan	  behövas	  för	  att	  behandla	  givarelementets	  utsignal	  till	  en	  användbar	  utsignal	  för	  
sensor.	  Det	  kan	  exempelvis	  göras	  genom	  en	  filtrering	  eller	  förstärkning	  av	  signalen.	  
Denna	  signalbehandling	  kan	  kompletteras	  med	  till	  exempel	  en	  A/D-‐omvandlare	  i	  fall	  att	  
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dess	  utsignal	  är	  analog	  men	  användaren	  önskar	  jobba	  med	  en	  digital	  signal.	  I	  enklare	  
givare	  kan	  denna	  inre	  signalbehandling	  helt	  saknas.	  (Lindahl	  &	  Sandqvist	  1996,	  1-‐2).	  
	  
Ett	  namn	  som	  ofta	  förekommer	  när	  sensor/givare	  diskuteras	  är	  transmitter.	  Vissa	  
använder	  ordet	  transmitter	  då	  det	  avser	  en	  givare	  integrerad	  med	  någon	  typ	  av	  
signalbehandling	  som	  ger	  en	  standardiserad	  utsignal,	  t.ex.	  4-‐20	  mA.	  Andra	  syftar	  på	  
signalomvandlardelen	  hos	  en	  givare.	  (Bengtsson,	  2003,	  6).	  

Aktiva/Passiva	  givare	  
Givare	  brukar	  klassificeras	  som	  aktiva	  eller	  passiva	  beroende	  på	  vilket	  sätt	  de	  mäter	  den	  
storheten	  de	  är	  avsedda	  för.	  
	  
Passiva	  givare	  är	  sådana	  som	  påverkas	  direkt	  av	  den	  energi	  som	  härstammar	  från	  
mätobjektet	  i	  den	  aktuella	  mätmiljön.	  Energin	  är	  inputen	  till	  givaren	  och	  den	  finns	  redan	  
i	  mätmiljön.	  	  Ett	  exempel	  på	  en	  passiv	  givare	  är	  en	  mikrofon	  som	  tar	  in	  det	  ljud	  som	  för	  
tillfället	  finns	  i	  den	  miljö	  där	  den	  befinner	  sig.	  
	  
Aktiva	  givare	  påverkar	  mätobjektet	  med	  en	  egen	  energikälla	  för	  att	  sedan	  avläsa	  
reaktionen	  hos	  mätmiljön.	  Ett	  exempel	  är	  en	  ultraljudsgivare	  som	  skickar	  ute	  en	  ljudvåg,	  
för	  att	  sedan	  vänta	  på	  reaktionen.	  (Seigwart	  2011,	  89-‐92).	  

Analoga	  och	  digitala	  givare	  
Beroende	  på	  givarens	  utsignal	  kan	  den	  klassificeras	  som	  analog	  eller	  digital.	  
Analoga	  givare	  uppvisar	  en	  utsignal	  som	  är	  en	  kontinuerlig	  avbildning	  av	  insignalen,	  
ofta	  i	  form	  av	  en	  analog	  elektrisk	  signal	  så	  som	  spänning	  eller	  ström.	  (Grahm,	  Jubrink	  
och	  Lauber	  2007,	  1).	  
	  
Digital	  givare	  uppvisar	  en	  diskret	  signal	  som	  output.	  Denna	  output	  brukar	  ha	  ett	  steg	  
eller	  pulsliknande	  utseende	  där	  till	  exempel	  antalet	  pulser	  per	  tidsenhet(dvs.	  
frekvensen)	  kan	  vara	  informationsbäraren.	  (Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  2).	  	  Det	  
enklaste	  form	  av	  en	  digital	  givare	  är	  en	  switch	  som	  består	  av	  två	  lägen(on/off,	  alternativ	  
1/0).	  	  	  
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Belastande	  och	  obelastande	  givare	  	  
Vid	  varje	  mätningsprocess	  kan	  det	  inträffa	  en	  viss	  påverkan	  från	  givaren	  på	  mätobjektet.	  
Denna	  påverka	  är	  inte	  önskvärd,	  dock	  påverkar	  nästan	  alla	  givare	  mätobjektet	  mer	  eller	  
mindre.	  (Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  3).	  Som	  namnet	  antyder	  är	  belastande	  givare	  
de	  som	  påverkar	  processen	  som	  mäts	  och	  obelastande	  de	  som	  inte	  belastar	  processen.	  	  	  	  

Mätning	  under	  statiska	  och	  dynamiska	  förhållanden	  	  
Statisk	  mätning	  betyder	  att	  man	  mäter	  en	  parameter	  som	  antingen	  inte	  ändrar	  sig	  med	  
tiden	  eller	  ändrar	  sig	  mycket	  långsamt.	  Exempel	  på	  statiska	  mätningar	  är	  en	  
tryckmätning	  av	  oljetryck	  i	  motorer	  och	  bromssystem.	  
	  
Dynamisk	  mätning	  är	  processer	  där	  det	  finns	  mätparametrar	  som	  ändrar	  sig	  snabbt	  
med	  tiden.	  Dessa	  snabba	  förändringar	  ställer	  höga	  krav	  på	  givarens	  förmåga	  att	  återge	  
mätstorheten	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Denna	  förmåga	  brukar	  kallas	  givarens	  dynamiska	  
egenskaper.	  Exempel	  på	  en	  dynamisk	  mätning	  är	  mätning	  av	  effekten	  hos	  en	  motor	  då	  
den	  snabbt	  ändrar	  varvtal.	  

Störkällor	  
Enligt	  Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber(2007,	  11)	  finns	  det	  väldigt	  många	  störkällor	  som	  
påverkar	  mätsystemet	  och	  resulterar	  i	  felaktiga	  mätvärden.	  Störkällorna	  kan	  delas	  i	  två	  
klasser:	  

Allmänna	  störkällor	  
Är	  sådana	  som	  finns	  överallt,	  alltid,	  och	  som	  mätteknikern	  alltid	  måste	  se	  upp	  med.	  
Exempel	  på	  dessa	  är:	  Temperatur,	  elektronisk	  brus,	  vibrationer	  och	  fukt.	  

Speciella	  störkällor	  
Är	  orsakade	  av	  den	  specifika	  mätmiljön.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  komponenter	  i	  
mätprocessen	  som	  är	  felaktigt	  installerade	  eller	  dåliga.	  Den	  mänskliga	  faktorn	  är	  ett	  
återkommande	  fel.(Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  11-‐13).	  	  	  	  

Stokastiska	  och	  Deterministiska	  
Enlig	  Carlsson(1999,	  30-‐32)	  så	  delas	  mätfelen	  upp	  som	  stokastiska	  och	  deterministiska	  
fel.	  Stokastiska	  är	  när	  felet	  blir	  slumpmässigt	  och	  inte	  går	  att	  kalibrera	  bort.	  
Deterministiska	  är	  systematiska	  fel	  som	  kan	  förutsägas	  och	  resulterar	  i	  en	  konstant	  
avvikelse.	  De	  senare	  går	  att	  kalibrera	  bort.	  
	  

Linjärisering	  och	  databehandling	  
Hos	  många	  olika	  sensorer	  är	  sambandet	  mellan	  in-‐	  och	  utsignalen	  olinjär	  vilket	  
försvårar	  för	  användaren	  att	  med	  enkelhet	  använda	  sig	  av	  de	  mätdata	  som	  genereras.	  
Exempelvis	  är	  sambandet	  mellan	  temperaturen	  och	  elektrisk	  spänning	  i	  en	  termistor	  i	  
hög	  grad	  olinjär.	  Olinjära	  system(eller	  i	  andra	  sammanhang	  där	  antingen	  relationen	  in-‐	  
och	  utsignalen	  är	  svår	  att	  jobba	  med	  eller	  då	  mätdata	  måste	  anpassas	  efter	  vissa	  
förbestämda	  krav)	  ställer	  hårda	  krav	  på	  databehandlingen.	  För	  att	  uppnå	  detta	  finns	  det	  
olika	  metoder.	  En	  känd	  metod	  är	  minsta	  kvadrat	  metoden	  som	  bygger	  på	  linjär	  algebra,	  
där	  vektorer	  och	  matriser	  utgör	  grundpelarna.	  Med	  denna	  eller	  andra	  metoder	  kan	  man	  
uppnå	  en	  kurvanpassning	  till	  olika	  linjeformer,	  som	  t.ex.	  rät	  linje,	  olika	  grader	  av	  
polynom	  etc.	  (Bengtsson	  2003,	  24-‐26,	  319-‐335).	  
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3.3.2	  Nivåmätning	  i	  praktiken	  
Nivåmätning	  i	  en	  process	  är	  bestämningen	  av	  läget	  för	  ett	  mätobjekt.	  	  Om	  mätobjektet	  är	  
en	  vätska,	  som	  oftast	  har	  en	  jämn	  yta,	  är	  den	  sökta	  nivån	  ofta	  höjdläget	  i	  förhållande	  till	  
en	  tank-‐,	  behållare-‐	  eller	  silobotten.	  Om	  mätobjektet	  är	  en	  torr	  substans,	  t.ex.	  något	  
pulver,	  grus	  eller	  havre	  kan	  en	  ojämn	  yta	  bildas	  vilket	  kan	  bli	  missledande	  om	  man	  
mäter	  det	  högsta	  punkten.	  Ett	  sätt	  att	  hantera	  ojämna	  ytor	  är	  att	  räkna	  ett	  medelvärde	  
över	  hela	  den	  ytan	  man	  är	  intresserad	  av	  att	  mäta.	  I	  kemiska	  processer	  där	  vätskor	  
blandas	  med	  varandra	  kan,	  beroende	  på	  vätskorna	  egenskaper,	  uppstå	  en	  skiljeyta	  
mellan	  dem.	  Höjdläget	  av	  denna	  yta	  eller	  tjockleken	  hos	  ett	  av	  skikten	  kan	  man	  också	  
mäta	  med	  rätt	  givare.	  (Björklöf	  1991,	  175).	  

Direkt	  eller	  indirekt	  mätning	  
Nivåmätningen	  kan	  realiseras	  med	  hjälp	  av	  direkta	  och	  indirekta	  metoder.	  	  
Direkta	  metoder	  bestämmer	  läget	  av	  mätobjektet	  genom	  att	  mäta,	  vilket	  kan	  ske	  på	  
olika	  sätt,	  nivån	  på	  dess	  yta.	  
	  
Den	  indirekta	  metoden	  är	  de	  processer	  där	  höjdläget	  bestäms	  med	  hjälp	  av	  faktorer	  
eller	  egenskaper	  som	  mätmiljön/mätobjektet	  har.	  Exempelvis	  kan	  man	  genom	  vägning	  
av	  behållaren	  bestämma	  nivån	  av	  ett	  visst	  mätobjekt,	  förutsatt	  att	  vissa	  storheter	  är	  
kända,	  så	  som	  materialets	  densitet,	  temperatur,	  etc.	  (Lindahl	  &	  Sandqvist	  1996,	  128).	  

Diskret	  eller	  kontinuerlig	  mätning	  
Diskret	  nivåmätning	  är	  en	  mätningsprocessen	  där	  det	  finns	  intresse	  av	  att	  mäta	  en	  eller	  
flera	  förbestämda	  nivåer,	  t.ex.	  min/max	  nivån	  på	  en	  behållare.	  Det	  enklaste	  exemplet	  är	  
en	  gränslägesmätning	  som	  larmar	  vid	  en	  viss	  nivå.	  Diskret	  mätning	  är	  också	  känt	  som	  en	  
nivåvakt.	  (Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  181).	  
	  
Vid	  en	  kontinuerlig	  nivåmätning	  söks	  inte	  en	  specifik	  nivå,	  utan	  systemets	  fyllnad	  är	  det	  
som	  söks.	  Denna	  teknik	  används	  till	  exempel	  då	  inflödet	  till	  en	  vattentank	  ska	  styras.	  
Flödet	  kan	  då	  vara	  beroende	  på	  nivån	  i	  den.	  
(Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  181).	  
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3.3.3	  Ultraljudsgivare	  

Beskrivning	  
Tekniken	  fungerar	  genom	  att	  mäta	  den	  tid	  det	  tar	  för	  ljudvågor	  att	  transportera	  sig	  fram	  
och	  tillbaks	  från	  mätobjektet(Time	  of	  flight)	  (Jurgen	  1997,	  64).	  Då	  hastigheten	  som	  
ljudet	  rör	  sig	  med	  i	  luften	  är	  känd(ca	  340	  m/s)	  kan	  avståndet	  beräknas	  enligt	  
ekvation[1].	  
	  
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 = !"#$%&!!"∗!"#

!
	   	   	   	   	   [1]	  

	  
En	  ultraljudsgivare	  består	  av	  en	  sändare	  som	  skickar	  ut	  en	  ljudvåg	  mot	  mätobjektet.	  
Ljudvågen	  studsar	  mot	  objektet	  för	  att	  sedan	  tas	  emot	  av	  en	  mottagare.	  Mottagaren	  kan	  
vara	  en	  separat	  givare	  eller	  samma	  som	  skickade	  ut	  ljudvågen.	  Den	  frekvens	  som	  väljs	  
för	  ljudvågen	  har	  en	  avgörande	  roll	  för	  räckvidden.	  En	  lägre	  frekvens	  ger	  ett	  större	  mät-‐
område,	  men	  en	  mindre	  noggrann	  mätning.	  Vid	  högre	  frekvens	  nås	  ett	  mindre	  område,	  
men	  med	  större	  noggrannhet.	  Normalt	  väljs	  en	  frekvens	  mellan	  20	  –	  100	  kHz.	  (Björklöf	  
1991,	  191).	  
	  
Den	  vanligaste	  komponenten	  att	  använda	  i	  ultraljudsgivare	  är	  en	  piezoelektrisk	  kristall	  
som	  både	  avger	  och	  tar	  emot	  ljudvågor.	  Om	  en	  kraft	  påverkar	  kristallen	  flyttar	  sig	  
atomerna	  något	  från	  sin	  normala	  placering.	  Förflyttningen	  är	  proportionerlig	  mot	  
kraften	  enligt	  ekvation[2].	  Laddning	  beräknas	  sedan	  fram	  genom	  ekvation[3].	  (Bentley	  
2005,	  182).	  
	  
𝑥 = !

!
𝐹	   	   	   	   	   	   [2]	  

	  
där:	  
	   x	  =	  förflyttning	  
	   k	  =	  konstant	  
	   F	  =	  kraft	  
	  
q	  =	  K	  *	  x	   	   	   	   	   	   [3]	  
	  
där:	  
	   q	  =	  laddning	  
	   K	  =	  konstant	  
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En	  piezoelektrisk	  kristall	  kan	  användas	  för	  att	  omvandla	  ljudvågor	  (vibrationer)	  till	  en	  
mätbar	  signal	  (spänning).	  För	  att	  skicka	  ljudvågor	  så	  läggs	  en	  spänning	  på	  kristallen	  så	  
att	  den	  skapar	  vibrationer.	  När	  det	  är	  gjort	  väntar	  givaren	  på	  reflektionen	  av	  ljudet	  för	  
att	  då	  verka	  i	  omvänd	  riktning,	  alltså	  låta	  vibrationer	  skapa	  en	  spänning	  (se	  figur	  2	  för	  
hela	  principen).	  (Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  189-‐190).	  

	  
Figur	  2	  Ultraljud	  princip.	  Ultraljudsvågorna	  skickas	  ut	  från	  sensorn.	  När	  vågorna	  möter	  ett	  objekt	  reflekteras	  
de	  tillbaks	  till	  givaren.	  Genom	  att	  mäta	  den	  tid	  det	  tar	  för	  vågorna	  att	  reflekteras	  fram	  och	  tillbaks	  kan	  man	  få	  
fram	  avståndet.	  

Användningsområden	  
Ultraljudsgivaren	  kan	  användas	  i	  många	  sammanhang	  där	  en	  mätning	  av	  avståndet	  till	  
mediet	  söks.	  Några	  applikationsområden	  är:	  
	  

• Nivåmätning	  av	  vätskor	  i	  silos.	  
• Närvarosensor/lägesgivare.	  
• Ekolod.	  
• Vid	  sjukhus	  (undersöka	  gravida,	  upptäcka	  cancertumörer).	  (Bentley	  2005,	  451).	  
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3.3.4	  Radar	  

Beskrivning	  
Radar	  är	  en	  mätmetod	  som	  utnyttjar	  elektromagnetiska	  vågor,	  oftast	  mikrovågor	  eller	  
snabbare	  frekvenser,	  för	  att	  mäta	  nivån	  till	  ett	  mätobjekt.	  En	  metod	  som	  används	  för	  att	  
få	  fram	  avståndet	  är	  TOF	  (time	  of	  flight)	  vilket,	  precis	  som	  ultraljud,	  utnyttjar	  att	  
hastigheten	  av	  signalen	  är	  känd(ca	  300	  000	  000	  m/s).	  Genom	  att	  registrera	  den	  tid	  det	  
tar	  för	  signalen	  att	  studsa	  fram	  och	  tillbaks	  från	  mätobjektet	  kan	  avståndet	  bestämmas.	  
(Jurgen	  1997,	  64-‐68).	  	  
	  
Inom	  radarområdet	  finns	  det	  något	  som	  heter	  Guided	  wave	  radar	  (GWR).	  GWR	  
använder	  sig	  av	  ett	  rör	  för	  att	  leda	  de	  högfrekventa	  signalerna	  till	  mediet	  som	  ska	  mätas	  
(se	  figur	  3).	  När	  signalen	  träffar	  mediet	  reflekteras	  det	  tillbaks	  genom	  röret	  till	  givaren	  
som	  registrerar	  tiden	  det	  har	  tagit.	  (Flow	  Line	  Options	  Corp	  2011,	  4).	  

	  
Figur	  3	  Guided	  Wave	  Radar	  i	  en	  vattentank	  där	  signalen	  leds	  ned	  till	  ytan	  via	  röret.	  

Användningsområden	  
Guided	  wave	  radar	  kan	  användas	  i	  de	  flesta	  fall	  då	  nivån	  ska	  mätas.	  Tekniken	  klarar	  av	  
att	  mäta	  olika	  typer	  av	  mätobjekt	  och	  är	  inte	  speciellt	  känslig	  för	  störningar	  såsom	  
temperatur	  och	  tryck.	  (Flow	  Line	  Options	  Corp	  2011,	  4-‐5).	  
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3.3.5	  Optiska	  

Beskrivning	  
Optiska	  avståndsgivare	  består	  av	  en	  sändare	  som	  skickar	  ut	  en	  ljussignal	  och	  en	  
mottagare	  som	  tar	  emot	  signalen.	  Ljuset	  som	  skickas	  från	  sändaren	  är	  känt,	  vilket	  gör	  att	  
om	  strålen	  bryts	  (helt	  eller	  delvis)	  går	  det	  att	  detektera	  detta.	  Enligt	  Bentley(2005,	  391-‐
392)	  kan	  lysdioder	  eller	  lasrar	  användas	  för	  att	  skicka	  ut	  en	  ljuskälla.	  I	  figur	  4	  ser	  vi	  ett	  
exempel	  på	  en	  diskret	  mätning	  med	  optiska	  givare.	  (Grahm,	  Jubrink	  och	  Lauber	  2007,	  
201-‐202).	  
	  

	  
Figur	  4	  Optisk	  (diskret)	  nivåmätning.	  Om	  ljuset	  kan	  transporteras	  obehindrat	  genom	  behållaren	  så	  medför	  
det	  att	  mediet	  som	  mäts	  inte	  har	  nått	  den	  nivån	  som	  sensorerna	  befinner	  sig	  på.	  När	  signalen	  inte	  kommer	  
fram	  anses	  mediet	  befinna	  sig	  på	  denna	  nivå.	  Det	  är	  alltså	  en	  diskret	  nivåmätning.	  

Användningsområden	  
Den	  optiska/fiberoptiska	  tekniken	  kan	  användas	  för	  att	  mäta	  nivå	  hos	  olika	  typer	  av	  
objekt.	  Om	  en	  kontinuerlig	  nivåmätning	  ska	  utföras	  måste	  mätmediet	  vara	  reflekterande	  
så	  att	  ljussignalen	  studsar	  på	  objektet.	  
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3.3.6	  Vision	  

Beskrivning	  
Vision	  innebär	  att	  en	  kamera	  tar	  en	  bild	  av	  det	  som	  ska	  mätas	  för	  att	  utföra	  en	  
bildbehandling	  av	  den.	  I	  Bildbehandlingen	  kan	  sedan	  mätningen	  genomföras.	  (Mabema	  
AB	  2013).	  
	  
Triangulering	  är	  en	  metod	  som	  används	  tillsammans	  med	  en	  kamera	  för	  att	  bestämma	  
nivån	  för	  mätobjekt.	  Den	  utnyttjar	  trigonometri	  för	  att	  avgöra	  avståndet	  till	  mätobjektet,	  
genom	  att	  veta	  två	  vinklar	  och	  en	  sida	  på	  triangeln	  kan	  resten	  av	  sidorna	  beräknas	  fram	  
(se	  figur	  5).	  	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  triangulering,	  aktiv	  eller	  passiv.	  
	  
Vid	  passiv	  triangulering	  så	  använd	  endast	  mätobjektets	  reflekterade	  ljus	  tillskillnad	  mot	  
den	  aktiva	  som	  använder	  en	  separat	  ljuskälla	  för	  att	  utföra	  mätningen.	  Ljuskällan	  kan	  
vara	  en	  laser	  eller	  en	  lysdiod.	  (Everett	  1995,	  104,	  114).	  

Användningsområden	  
Klarar	  av	  att	  mäta	  de	  flesta	  objekten	  så	  länge	  bildbehandlingsprogrammet	  är	  tillräckligt	  
avancerat.	  

	  
	  
	  

3.3.7	  Övriga	  mätmetoder	  
Det	  finns	  såklart	  fler	  mättekniker	  som	  används	  vid	  nivåmätning.	  Exempel	  på	  detta	  är	  
mekaniska	  varianter,	  som	  till	  exempel	  utnyttjar	  en	  flottör,	  Den	  används	  vid	  nivåmätning	  
av	  vätskor	  där	  den	  flyter	  på	  ytan	  och	  på	  vis	  indikerar	  nivån.	  En	  annan	  metod	  som	  kan	  
användas	  om	  mätmediet	  är	  känt	  är	  kapacitiva	  metoder	  eller	  att	  väga	  behållaren	  och	  på	  
så	  vis	  få	  fram	  nivån	  indirekt.	  	  
	   	  

Figur	  5	  Triangulering	  principen.	  Genom	  att	  veta	  två	  vinklar	  och	  en	  längd	  kan	  avståndet	  
beräknas.	  
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4	  Metod	  
Nedan	  beskrivs	  och	  motiveras	  de	  val	  och	  tekniker	  som	  projektgruppen	  har	  valt	  att	  
använda.	  En	  del	  val	  måste	  testas	  medan	  andra	  är	  valda	  efter	  den	  framtagna	  teorin.	  

4.1	  Nivåmätning	  
För	  att	  välja	  mätteknik	  använde	  projektgruppen	  en	  sammanfattning	  av	  viktiga	  punkter	  
från	  Monitor	  Technologies	  LLC(se	  bilaga	  1).	  
	  
Vi	  börjar	  med	  att	  utesluta	  de	  metoder	  som	  inte	  är	  möjliga	  att	  använda.	  Vision	  är	  en	  
metod	  som	  är	  intressant	  inom	  nivåmätning	  men	  väljs	  bort	  på	  grund	  av	  att	  det	  skulle	  
krävas	  en	  avancerad	  bildbehandling	  för	  att	  genomföra	  mätningen.	  Tiden	  i	  projektet	  
skulle	  inte	  räcka	  till	  för	  att	  utföra	  en	  mätning	  som	  är	  pålitlig.	  Radar	  är	  en	  mätmetod	  som	  
skulle	  varit	  väldigt	  intressant	  att	  använda	  i	  projektet	  om	  det	  inte	  vore	  för	  det	  höga	  
priset.	  Då	  den	  optiska	  mätmetoden	  är	  bäst	  lämpad	  för	  diskret	  nivåmätning	  utesluts	  även	  
denna.	  
	  
Valet	  faller	  därför	  på	  att	  använda	  ultraljud	  för	  att	  genomföra	  nivåmätningen.	  Givaren	  
som	  valet	  föll	  på	  var	  HC-‐SR04	  där	  priset	  ligger	  på	  ca	  50	  kr	  och	  tre	  stycken	  används	  på	  
grund	  av	  skåpets	  dimension(80*50*180cm).	  

4.1.1	  Särskilda	  fördelar	  med	  ultraljud	  i	  en	  container	  
• Billig	  teknik	  
• Beröringsfri	  
• Enkel	  att	  montera	  i	  trånga	  utrymmen	  	  

4.1.2	  Nackdelar	  med	  ultraljud	  
• Känslig	  för	  variation	  på	  ytans	  lutning	  
• Påverkas	  av	  temperatur,	  fukt	  och	  tryck	  
• Noggrann	  planering	  av	  sensorernas	  placering	  för	  att	  undvika	  ”falska	  ekos3”	  eller	  ”döda	  

zoner”	  

För	  att	  motverka	  temperaturens	  inverka	  hos	  sensorerna	  görs	  det	  en	  
temperaturkompensering	  i	  systemet.	  Det	  görs	  genom	  att	  läsa	  temperaturen	  innan	  varje	  
läsning	  av	  nivån	  och	  på	  så	  sätt	  beräkna	  fram	  ett	  värde	  för	  ljudhastigheten,	  i	  luften,	  
baserad	  på	  nuvarande	  temperatur(se	  ekvation	  4).	  	  
	  
Hastighet	  =	  331[m/s]	  +	  0.6[m/s]	  *	  Temperatur[°C]	  	   	   [4]	  
	  

4.1.3	  Databehandling	  
För	  att	  få	  så	  stor	  noggrannhet	  som	  möjligt	  testades	  4	  olika	  filtreringsmetoder	  där	  den	  
med	  störst	  noggrannhet	  valdes.	  Filtreringen	  sker	  i	  mjukvaran	  med	  hjälp	  av	  olika	  
algoritmer.	  Projektgruppen	  valde	  filtrering	  med	  hjälp	  av	  ett	  medianvärde	  då	  
extremvärden	  hos	  varje	  sensor	  filtreras	  bort.	  När	  detta	  filter	  används	  för	  hela	  system	  
förväntade	  sig	  projektgruppen	  att	  denna	  metod	  skulle	  kunna	  fungera	  förutsatt	  att	  ytans	  
variation	  inte	  är	  så	  stor.	  Om	  så	  inte	  är	  fallet	  kommer	  det	  inte	  att	  ge	  den	  verkliga	  
fyllnaden	  då	  värdet	  från	  sensorn	  med	  medianvärdet	  alltid	  blir	  nivån	  på	  systemet.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ljudvågor	  som	  registrerar	  andra	  objekt	  än	  den	  sökta,	  till	  exempel	  behållarens	  väggar.	  
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Medelvärdefilter	  är	  en	  mycket	  effektiv	  metod	  förutsatt	  att	  sensorerna	  inte	  returnerar	  
extremvärde	  vilket	  kan	  ge	  ett	  felaktigt	  resultat.	  	  
	  	  
Nedan	  följer	  en	  kort	  förklaring	  om	  varje	  metod.	  

Medelvärde	  sensorer,	  Medelvärde	  system	  
Varje	  sensor	  utför	  en	  mätning	  tio	  gånger	  och	  ett	  medelvärde	  tas	  fram	  ur	  dessa.	  När	  det	  
är	  klart	  så	  tas	  ett	  medelvärde	  på	  hela	  systemet,	  alltså	  de	  tre	  sensorerna.	  

Medelvärde	  sensorer,	  Medianvärde	  system	  
Varje	  sensor	  utför	  en	  mätning	  tio	  gånger	  och	  ett	  medelvärde	  tas	  fram	  ur	  dessa.	  När	  det	  
är	  klart	  så	  tas	  ett	  medianvärde	  på	  hela	  systemet.	  

Medianvärde	  sensorer,	  Medelvärde	  system	  
Varje	  sensor	  utför	  en	  mätning	  tio	  gånger	  och	  ett	  medianvärde	  tas	  fram	  ur	  dessa.	  När	  det	  
är	  klart	  så	  tas	  ett	  medelvärde	  på	  hela	  systemet.	  

Medianvärde	  sensorer,	  Medianvärde	  system	  
Varje	  sensor	  utför	  en	  mätning	  tio	  gånger	  och	  ett	  medianvärde	  tas	  fram	  ur	  dessa.	  När	  det	  
är	  klart	  så	  tas	  ett	  medianvärde	  på	  hela	  systemet.	  
	  
Se	  testprotokoll	  (bilaga	  2),	  test	  1	  till	  4	  för	  mer	  information.	  
	  
Den	  teknik	  som	  ger	  ett	  resultat	  med	  minst	  avvikelse	  från	  den	  verkliga	  fyllnaden	  är	  den	  
som	  ska	  väljas.	  Systemet	  ska	  simulera	  både	  en	  fyllning	  och	  en	  tömning(se	  figur	  6).	  
	  

	  
Figur	  6,	  Till	  vänster	  visas	  en	  (simulerad)fyllning	  och	  till	  höger	  en	  (simulerad)tömning.	  

4.2	  Kommunikation	  
Valet	  stod	  mellan	  att	  använda	  en	  3G-‐shield	  och	  en	  GSM-‐shield.	  Eftersom	  
överföringskapaciteten	  är	  högre	  hos	  3G,	  tekniken	  är	  nyare	  och	  priset(på	  utvald	  shield)	  
är	  bättre	  så	  var	  det	  förstavalet.	  En	  undersökning	  visade	  det	  sig	  att	  3G-‐shielden,	  inom	  
budgetens	  ramar,	  var	  så	  pass	  ny	  att	  det	  inte	  fanns	  tillräcklig	  dokumentation	  för	  
projektets	  användningsområde.	  Därför	  valdes	  en	  beprövad	  och	  väldokumenterad	  GSM-‐
shield(Arduino	  GSM-‐shield)	  som	  klarar	  det	  förväntade	  behovet	  av	  överföring	  av	  data.	  

4.3	  Mätkort	  
Valet	  av	  mätkort	  stod	  mellan	  att	  använda	  en	  mikrokontroller	  eller	  en	  mikroprocessor.	  
	  
Genom	  att	  ha	  minnet(exempelvis	  flash)	  integrerat	  i	  samma	  chip	  brukar	  
mikrokontrollerna	  ha	  en	  mycket	  snabb	  uppstart	  och	  exekvering	  av	  kod.	  Den	  används	  
ofta	  då	  användaren	  vill	  utföra	  en	  specifik	  uppgift,	  till	  skillnad	  från	  mikroprocessorer	  
som	  måste	  kunna	  hantera	  en	  mängd	  olika	  uppgifter.(Gaillard	  2013,	  1).	  	  
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Nedan	  jämförs	  de	  olika	  varianterna(tabell	  1).	  
	  

	  
Tabell	  1	  Jämförelse	  mellan	  mikrokontroller	  och	  mikroprocessor.	  I	  figuren	  ovan	  visas	  en	  förenklad	  bild	  över	  
vilka	  delar	  de	  består	  av	  och	  en	  tabell	  som	  jämför	  dem.	  

Valet	  föll	  på	  att	  använda	  en	  mikrokontroller.	  
	  
Eftersom	  budgeten	  är	  låg	  i	  projektet	  valde	  projektgruppen	  att	  rikta	  in	  sig	  på	  en	  billig	  
variant	  av	  mikrokontroller.	  Valet	  stod	  då	  mellan	  att	  använda	  en	  Raspberry	  Pi	  eller	  en	  
Arduino	  UNO.	  Efter	  att	  ha	  jämfört	  mikrokontrollerna	  så	  föll	  valet	  på	  Arduino	  Uno	  då	  den	  
är	  billigare,	  bättre	  lämpad	  för	  att	  använda	  Shields	  och	  är	  enkel	  att	  använda.	  Raspberry	  Pi	  
kan	  också	  användas	  med	  det	  3G-‐shield	  kortet	  som	  valts	  men	  då	  måste	  en	  adapter	  köpas	  
in	  vilket	  kostar	  ca	  500	  sek.	  	  
	  
En	  annan	  fördel	  med	  Arduino	  Uno	  är	  att	  den	  har	  en	  låg	  energiförbrukning,	  vilket	  är	  en	  
fördel	  om	  systemet	  skulle	  strömförsörjas	  med	  batterier.	  Det	  framtagna	  systemet	  
strömförsörjs	  dock	  med	  en	  nätadapter(230	  V).	  

4.4	  Server	  och	  Hemsida	  
Projektet	  använde	  en	  apache	  webb-‐server	  och	  en	  MySQL	  databas	  för	  att	  spara	  undan	  
mätdata.	  Serverkommunikationen	  sker	  med	  språket	  PHP	  och	  hemsidan	  utvecklas	  med	  
HTML.	  

4.5	  Testning	  och	  Verifiering	  
Projektgruppen	  använde	  ett	  skåp	  där	  olika	  ytor	  och	  avstånd	  kunde	  testas	  och	  verifieras	  
genom	  att	  jämföra	  med	  en	  måttstock.	  När	  mätningen	  var	  utförd	  så	  skickades	  
informationen,	  via	  GSM-‐shielden,	  till	  en	  databas.	  Om	  informationen	  hamnade	  i	  
databasen	  fungerar	  kommunikationen.	  För	  att	  sedan	  visa	  data	  så	  hämtades	  den	  från	  
databasen	  och	  visas	  i	  en	  graf	  och/eller	  i	  en	  tabell	  på	  en	  hemsida.	  Alla	  ovanstående	  
punkter	  dokumenterades	  i	  en	  testspecifikation.	  
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5	  Resultat	  
Nedan	  presenteras	  resultatet	  med	  en	  kort	  beskrivning	  samt	  bilder.	  Projektgruppen	  ger	  
också	  svar	  på	  de	  frågor	  som	  finns	  i	  frågeställningen.	  

5.1	  Nivåmätning	  
I	  projektet	  används	  tre	  stycken	  sensorer	  där	  två	  är	  placerade	  närmare	  kanterna	  och	  en	  är	  
centrerad	  i	  mitten	  av	  behålleran(se	  figur	  7).	  
	  

	  
Figur	  7	  Till	  vänster	  visas	  en	  översiktsbild	  över	  mätsystemet	  och	  till	  höger	  förhållandet	  mellan	  sensorerna	  

För	  att	  testa	  systemet	  gjordes	  10	  stycken	  individuella	  mätningar	  för	  varje	  sensor	  och	  10	  
för	  hela	  systemet(5	  för	  varje	  yta).	  Dessa	  tester	  utfördes	  på	  två	  olika	  underlag(fyllning	  
och	  tömning).	  De	  båda,	  medel	  och	  median,	  filtreringsmetoderna	  testades	  på	  varje	  sensor	  
för	  sig	  samt	  för	  hela	  systemet.	  
Exempelvis	  då	  filtreringen	  medel-‐/medianvärde	  testades	  beräknades	  medelvärdet	  på	  
varje	  sensor	  och	  sedan	  beräknades	  ett	  medianvärde	  för	  hela	  systemet.(se	  resultaten	  i	  
bilaga	  2,	  testrapporten).	  	  
	  
Efter	  testerna	  ett	  till	  fyra	  där	  filtreringsmetoderna	  jämfördes	  valdes	  metoden	  
medelvärde/medelvärde	  för	  systemet	  och	  sensorerna.	  Metoden	  gav	  en	  noggrannhet	  på	  
	  -‐1.66	  cm	  och	  +	  4.08	  cm	  för	  hela	  systemet.	  I	  figur	  8	  ser	  vi	  avvikelsen	  för	  samtliga	  
mätmetoder.	  	  
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Figur	  8,	  Resultatet	  av	  de	  olika	  filtreringsmetoderna	  för	  hela	  mätsystemet.	  Den	  första	  stapeln	  visar	  avvikelsen	  
för	  medelvärdesfiltrering	  för	  sensorerna	  och	  medelvärdesfilter	  för	  systemet.	  Den	  andra	  medel	  för	  
sensorerna	  och	  median	  för	  systemet	  och	  så	  vidare.	  Den	  metod	  som	  gav	  minst	  avvikelse	  var	  metoden	  med	  
medelvärde	  för	  både	  systemet	  och	  sensorerna(röd).	  

Fråga	  (1)	  och	  (3)	  besvaras	  i	  teoridelen	  av	  rapporten.	  
	  
(2)	  När	  man	  ska	  välja	  mätmetod	  krävs	  stor	  kännedom	  om	  mätobjektet	  och	  dess	  
egenskaper.	  Det	  gör	  att	  ingen	  mätmetod	  är	  optimal	  för	  alla	  mätningar.	  För	  en	  sådan	  
mätning	  som	  projektet	  fokuserar	  på	  så	  lämpar	  det	  sig	  med	  radar,	  vision	  och	  ultraljud	  dock	  
på	  grund	  av	  det	  överlägsna	  låga	  priset	  är	  ultraljudet	  den	  bästa	  tekniken.	  
	  
(4)	  Det	  går	  att	  utföra	  både	  en	  kontinuerlig	  och	  en	  direkt	  mätning	  förutsatt	  att	  kravet	  på	  
noggrannhet	  inte	  är	  stor.	  I	  den	  utvalda	  filtreringsmetoden	  fick	  mätvärdena	  en	  
noggrannhet	  på	  ca	  4	  cm	  från	  den	  riktiga	  fyllnaden	  i	  systemet.	  
	  
(5)	  Enligt	  test	  6	  och	  7,	  i	  testrapporten,	  så	  finns	  de	  två	  faktorer	  som	  påverkar	  mätningen.	  
Den	  ena	  är	  vinkeln	  på	  mätobjektet	  och	  den	  andra	  är	  objektets	  placering	  i	  förhållande	  till	  
behållarens	  väggar.	  Enligt	  testerna	  som	  utförts	  kan	  objektets	  yta	  luta	  mellan	  15°	  -‐	  20°	  
utan	  att	  det	  påverkar	  mätningen	  nämnvärt.	  Vid	  25°	  så	  får	  mätningen	  ett	  felaktigt	  värde	  
på	  över	  sju	  cm	  för	  att	  sedan	  avvika	  med	  över	  20	  cm	  vid	  30°.	  Testerna	  visar	  också	  på	  att	  om	  
mätobjektet	  placeras	  med	  vinkeln	  mot	  en	  närliggande	  vägg	  nås	  ett	  noggrannare	  resultat	  
än	  om	  objektet	  är	  vinklat	  bort	  ifrån	  väggen.	  Vid	  de	  testerna	  som	  finns	  i	  denna	  rapport	  
riktades	  sensorerna	  inte	  i	  några	  särskilda	  vinklar	  baserad	  på	  mätobjektets	  yta.	  Detta	  
gjordes	  för	  att	  utöka	  tillämpningsområde	  av	  det	  framtagna	  systemet	  för	  olika	  underlag.	  
I	  många	  fall	  är	  det	  ett	  måste	  att	  rikta	  sensorerna,	  beroende	  på	  ytans	  utformning,	  för	  att	  få	  
ett	  noggrannare	  resultat.	  	  
	  
(6)	  Behållarens	  utformning	  påverkar	  mätningen,	  då	  ljudvågorna	  kan	  studsa	  i	  flera	  
riktningar	  än	  den	  korrekta	  innan	  den	  når	  tillbaks	  till	  sensorn.	  En	  annan	  faktor	  som	  har	  
stor	  inverkan	  på	  resultatet	  är	  avståndet	  mellan	  sensorerna	  och	  mätobjektet.	  Enligt	  
testerna(1-‐4)	  finns	  en	  tydlig	  försämring	  i	  sensorernas	  noggrannhet	  från	  80	  cm	  och	  uppåt.	  	  
Temperaturen	  påverkar	  också	  noggrannheten	  då	  den	  förändrar	  ljudets	  hastighet.	  
Det	  finns	  andra	  störkällor,	  så	  som	  fukt,	  tryck	  och	  dam	  men	  på	  grund	  av	  projektets	  
omfattning	  hanterades	  endast	  behållarens	  utformning	  och	  temperatur.	  
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(7)	  Samverkan	  mellan	  sensorer	  kan	  påverka	  mätningens	  noggrannhet	  till	  det	  bättre,	  
främst	  där	  ytorna	  är	  ojämna.	  Antalet	  sensorer	  och	  placeringen	  är	  beroende	  av	  
mätobjektets	  yta,	  samt	  behållarens	  utformning.	  Detta	  medför	  att	  det	  inte	  går	  att	  
specificera	  antalet	  sensorer	  eller	  dess	  placering	  utan	  att	  ha	  kännedom	  om	  systemet(se	  
bilaga	  1).	  	  
	  
Den	  totala	  kostnaden	  för	  det	  framtagna	  systemet	  var	  ca	  1050	  kr	  vilket	  var	  inom	  de	  
budgetramar(3000	  kr)	  som	  fanns	  i	  projektet.	  

5.2	  Kommunikation	  
Det	  går	  att	  skicka	  de	  framtagna	  mätvärdena	  till	  servern.	  
	  
Den	  GSM-‐shield	  som	  valdes	  klarar	  av	  att	  skicka	  den	  mängden	  data	  som	  systemet	  tar	  
fram.	  

5.3	  Hemsida	  
Hemsidan	  finns	  upplagd	  på	  en	  server	  som	  har	  skapats	  med	  hjälp	  av	  Xampp.	  Det	  är	  ett	  
program	  som	  tillhandahåller	  olika	  tjänster	  som	  en	  server	  består	  av,	  till	  exempel	  en	  
mySQL	  databas	  och	  en	  apache	  http	  server.	  Den	  är	  skapad	  på	  en	  persondator.	  	  
	  
Förstasidan(figur	  9)	  innehåller	  information	  om	  projektet.	  Nere	  till	  vänster	  på	  sidan	  visas	  
det	  ett	  bildspel.	  Ovanför	  den	  rutan	  så	  är	  kan	  användaren	  komma	  åt	  grafer	  och	  tabeller	  
över	  mätvärden	  för	  olika	  behållare.	  Till	  höger	  visas	  information	  angående	  projektet.	  
	  

	  
Figur	  9	  Huvudsidan	  där	  användaren	  kan	  se	  intressant	  information	  och	  länka	  sig	  vidare	  för	  att	  se	  mätvärden.	  
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I	  figur	  10	  ser	  vi	  en	  graf,	  i	  det	  här	  fallet,	  container	  1.	  De	  10	  senaste	  mätvärdena	  är	  de	  som	  
visas.	  Om	  en	  mätning	  skulle	  ske	  så	  uppdateras	  hemsidan	  automatiskt.	  
	  

	  
Figur	  10	  Grafen	  visar	  de	  tio	  senaste	  uppmätta	  värdena,	  där	  den	  blåa	  stapeln	  är	  nivån	  och	  den	  gröna	  
temperaturen.	  

I	  tabellen	  nedan(figur	  11)	  visas	  de	  10	  senaste	  mätningarna	  som	  är	  gjorda.	  Om	  en	  ny	  
mätning	  skulle	  ske	  uppdateras	  sidan,	  precis	  som	  hos	  grafen,	  automatiskt.	  	  

	  
Figur	  11	  Tabellen	  ovan	  visar	  det	  tio	  senaste	  mätningarna	  

I	  bilaga	  3	  finns	  koden	  för	  nivåmätarsystemet.	  
I	  bilaga	  5	  finns	  koden	  som	  användes	  för	  att	  välja	  filtreringsmetod.	  
I	  bilaga	  4	  finns	  koden	  för	  hemsidan.	  
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6	  Diskussion	  
Projektgruppen	  vill	  börja	  med	  att	  betona	  att	  behållarens	  dimensioner,	  ytans	  ojämnheter	  
och	  temperaturen	  är	  faktorer	  som	  har	  mycket	  stor	  inverkan	  på	  mätningens	  
noggrannhet.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  undersöka	  de	  två	  första	  faktorer	  noggrant	  samt	  
kompensera	  för	  den	  tredje	  för	  att	  uppnå	  ett	  lyckat	  mätsystem.	  Dessutom	  är	  det	  
väsentligt,	  när	  systemet	  testas,	  att	  jämföra	  med	  en	  korrekt	  referenspunkt.	  Detta	  kan	  
göras	  genom	  att	  använda	  en	  referenspunkt	  i	  form	  av	  en	  annan	  givare/instrument	  som	  
har	  kalibrerats/kontrollerats	  av	  ett	  auktoriserat	  labb.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  är	  SP	  -‐	  
Sveriges	  Tekniska	  Forskningsinstitut.	  Ett	  billigare	  alternativ	  kunde	  vara	  att	  använda	  en	  
dyrare	  sensor	  med	  en	  beprövad	  teknik.	  
	  
Projektgruppen	  är	  väldigt	  nöjda	  med	  den	  noggrannhet	  som	  systemet	  resulterade	  i	  med	  
tanke	  på	  budgeten	  i	  projektet.	  Ytorna	  i	  sig	  är	  svåra	  att	  bestämma	  och	  en	  noggrannhet	  på	  
ca	  4	  cm	  är	  fullt	  godkänt	  i	  många	  situationer.	  Dock	  spelar	  avståndet	  stor	  roll	  i	  mätningen	  
där	  större	  avvikelser	  börjar	  synas	  redan	  vid	  80	  cm.	  Det	  medför	  att	  mätningen	  inte	  är	  lika	  
effektiv	  då	  den	  avser	  ett	  system	  där	  den	  lägsta	  nivån	  är	  den	  som	  söks.	  Däremot	  är	  
mätningen	  användningsbar	  då	  fyllnadsgraden	  börjar	  närma	  sig	  sitt	  maximum.	  Ett	  
exempel	  på	  en	  möjlig	  tillämpning	  är	  i	  miljöstationer	  där	  man	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  
en	  detta	  sker	  i	  en	  container.	  	  
	  
En	  annan	  aspekt	  som	  påverkar	  mätningen	  utöver	  avståndet	  är	  ytans	  utformning.	  Vid	  
testerna	  blev	  det	  en	  skillnad	  i	  noggrannheten	  då	  en	  fyllning	  simulerades	  jämfört	  med	  då	  
en	  tömning	  simulerades.	  Vid	  simulerad	  fyllning	  blev	  resultatet	  närmare	  verkligheten	  
både	  för	  sensorerna	  och	  systemet.	  Det	  förväntade	  projektmedlemmarna	  sig	  tack	  vare	  att	  
ljudvågornas	  färd	  tillbaka	  till	  mottagaren	  blir	  kortare.	  
	  
Före	  testningen	  trodde	  projektgruppen	  att	  filtreringsmetoden	  
medianvärde/medelvärde	  skulle	  ge	  bäst	  resultat.	  Det	  gjorde	  den	  också	  för	  en	  yta	  som	  
simulerar	  fyllnad	  men	  vid	  simulerad	  tömning	  så	  blev	  resultatet	  sämre.	  Detta	  gjorde	  att	  
metoden	  överlag	  var	  nästbäst,	  då	  den	  som	  vann	  var	  medelvärde/medelvärde	  som	  hade	  
minst	  avvikelse.	  
	  
Något	  som	  projektgruppen	  har	  gjort	  bra	  är	  hur	  planeringen	  skapats	  och	  följts.	  Som	  ett	  
exempel	  började	  projektet	  med	  åtta	  veckors	  förstudier	  vilket	  gav	  medlemmarna	  en	  bra	  
grund	  för	  att	  fullfölja	  arbetet.	  Projektmedlemmarnas	  kunskaper	  och	  intressen	  har	  varit	  
avgörande	  för	  projektets	  framfart	  och	  resultat.	  
	  
Något	  som	  projektmedlemmarna	  skulle	  ha	  gjort	  annorlunda	  om	  projektet	  började	  om	  är	  
att	  samarbeta	  med	  ett	  företag	  och	  på	  så	  vis	  använda	  en	  mer	  realistisk	  behållare	  för	  att	  
utföra	  mätningen.	  
	  
Med	  tanke	  på	  de	  omständigheter	  som	  fanns	  i	  projektet	  anser	  projektgruppen	  att	  de	  
lyckats	  behålla	  relevansen	  i	  projektet	  och	  komma	  fram	  till	  slutsatser	  som	  kan	  vara	  till	  
nytta	  för	  läsare	  av	  rapporten.	  
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7	  Slutsats	  
Det	  går	  att	  utföra	  en	  nivåmätning	  med	  en	  begränsad	  budget,	  då	  noggrannheten	  inte	  är	  
en	  viktig	  faktor.	  Inom	  industriella	  sammanhang	  är	  det	  framtagna	  systemet	  otillräckligt	  i	  
de	  flesta	  fallen.	  Däremot	  fungerar	  systemet	  då	  endast	  en	  indikation	  söks	  när	  en	  
behållare	  börjar	  bli	  full	  förutsatt	  att	  förstudier	  har	  gjorts	  där	  viktiga	  faktorer	  runt	  
mätobjektet	  tagits	  fram,	  så	  som	  ytans	  lutning	  vid	  fyllning/tömning,	  behållarens	  
dimensioner	  osv.	  Dessutom	  måste	  antalet	  sensorer	  och	  dess	  placering	  anpassas	  vid	  
varje	  enskild	  mätning.	  
	  
Om	  varje	  miljöstation	  installerade	  utrustningen	  i	  sina	  containrar	  så	  skulle	  tömningen	  av	  
dessa	  effektiviseras	  med	  mindre	  miljöpåverkan	  och	  en	  hållbar	  utveckling	  som	  vinst.	  

7.1	  Framtiden	  
Ett	  förslag	  på	  utveckling	  av	  systemet	  är	  att	  samarbeta	  med	  ett	  företag(till	  exempel	  Hem	  i	  
Halmstad)	  för	  att	  ta	  fram	  en	  prototyp	  som	  skulle	  kunna	  användas	  i	  en	  riktig	  container.	  
Kostnaden	  för	  prototypen	  skulle	  kunna	  minskas	  avsevärt	  om	  istället	  för	  Arduino	  och	  
GSM-‐shielden	  används	  en	  mikrokontroller,	  till	  exempel	  ATmega328,	  tillsammans	  med	  
en	  GSM-‐modul(sim900).	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  få	  ner	  kostnaden	  och	  effektivisera	  systemet	  skulle	  vara	  att	  använda	  ett	  
styrkort(huvudkort)	  för	  flera	  containrar.	  Kommunikationen	  mellan	  mätkorten(en	  i	  varje	  
container)	  och	  huvudkortet	  skulle	  kunna	  ske	  med	  hjälp	  av	  WiFi,	  Bluetooth	  eller	  med	  
kablar.	  På	  så	  sätt	  styr	  huvudkortet	  flödet	  av	  informationen	  från	  varje	  mätkort,	  för	  att	  
sedan	  skicka	  data	  trådlöst	  med	  hjälp	  av	  en	  enda	  GSM-‐shield.	  Systemet	  skulle	  även	  kunna	  
strömförsörjas	  med	  batterier.	  

7.2	  Kunskapsläge	  efter	  projektet	  

7.2.1	  Nivåmätning	  
Projektmedlemmarna	  har	  inhämtat	  en	  bred	  teoretisk	  grund	  inom	  nivåmätning.	  De	  
vanligaste	  mätteknikerna	  har	  studerats	  och	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  en	  praktisk	  
mätning	  har	  införskaffats.	  

7.2.2	  Server	  och	  Hemsida	  
Projektgruppen	  kan	  driftsätta	  en	  enklare	  server	  med	  både	  en	  databas	  och	  en	  hemsida.	  
En	  funktionell	  hemsida	  kan	  skapas	  med	  hjälp	  av	  HTML,	  CSS,	  JAVASCRIPT	  och	  PHP.	  

7.2.3	  Mätkort	  och	  Kommunikation	  
Projektmedlemmarna	  har	  utökat	  sina	  kunskaper	  i	  området	  Mätkort	  och	  fått	  en	  
introduktion	  inom	  trådlös	  kommunikation.	  
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9	  Bilagor	  

9.1	  Bilaga	  1	  –	  Inför	  en	  nivåmätning	  
När	  man	  står	  inför	  ett	  projekt	  där	  en	  nivåmätning	  ska	  realiseras	  är	  det	  väsentligt	  att	  gå	  
till	  väga	  strukturerat	  och	  metodiskt,	  framför	  allt	  i	  förstudiefasen	  av	  projektet,	  så	  att	  
projektet	  blir	  både	  kostnads-‐	  och	  tidseffektivt.	  Detta	  strukturerade	  och	  metodiska	  
arbetssätt	  sammanfattas	  väldigt	  väl	  av	  den	  amerikanska	  tillverkaren	  av	  
nivåmätningslösningar	  Monitor	  Technologies	  LLC(2004,	  3-‐4).	  Enligt	  detta	  företag	  bör	  
ett	  projekt	  påbörjas	  genom	  att	  svara	  på	  frågorna	  nedan:	  
	  

1-‐ Behövs	  det	  en	  kontinuerlig	  eller	  en	  periodisk	  nivåmätning?	  Om	  svaret	  är	  
periodisk,	  vad	  är	  intervallet	  mellan	  avläsningarna?	  

2-‐ Måste	  nivån	  mätas	  även	  under	  den	  tiden	  behållaren	  där	  mätobjektet	  finns	  fylls	  
upp?	  

3-‐ Är	  det	  bara	  nivån	  av	  mätobjektet	  som	  är	  intressant	  att	  mäta	  eller	  är	  volym	  
alternativt	  tyngd	  också	  viktiga	  aspekter	  i	  mätningen?	  

4-‐ Vilken	  noggrannhet	  förväntas	  finnas	  i	  nivåmätningen?	  Om	  fler	  än	  en	  storhet	  ska	  
mätas	  hur	  noggrann	  måste	  respektive	  mätning	  vara?	  	  

5-‐ Vad	  är	  måtten	  på	  den	  behållare,	  silo	  eller	  tank	  som	  mätobjektet	  befinner	  sig	  i?	  
Vilka	  material	  har	  använts	  i	  konstruktionen	  av	  den?	  Hur	  säker	  är	  man	  på	  de	  
uppgifter	  man	  har	  och	  hur	  noga	  kan	  man	  räkna	  fram	  t.ex.	  volymen	  av	  den?	  

6-‐ Vilka	  fysiska	  egenskaper	  har	  mätobjektet?	  Är	  dessa	  egenskaper	  konstanta	  eller	  
kan	  de	  ändras?	  

7-‐ I	  vilken	  miljö	  befinner	  sig	  mätobjektet?	  På	  vilken	  nivå	  är	  exempelvis	  temperatur,	  
fukt	  och	  tryck	  och	  kommer	  de	  att	  varieras?	  

8-‐ Hur	  fylls	  och	  töms	  behållaren	  som	  mätobjektet	  befinner	  sig	  i?	  Hur	  ofta?	  
9-‐ Hur	  förhåller	  sig	  ytan	  på	  mätobjektet	  då	  behållarens	  fylls/töms?	  Kan	  man	  förutse	  

hur	  ytan	  ska	  påverkas?	  	  
10-‐ Finns	  det	  några	  krav	  på	  placeringen	  av	  givaren?	  Ställer	  mätmiljön	  eller	  

mätobjektet	  särskilda	  krav	  som	  måste	  beaktas	  vid	  val	  av	  teknik?	  
11-‐ Vilken	  sorts	  interaktion	  förväntas	  det	  att	  finnas	  mellan	  de	  som	  arbetar	  med	  

mätobjektet	  och	  mätinstrumentet?	  Finns	  det	  parametrar	  som	  ska	  ställas	  in	  
manuellt?	  Ska	  mätresultatet	  bli	  en	  parameter	  som	  ska	  användas	  i	  en	  
processkedja	  av	  inputs/outputs?	  Hur	  ska	  kommunikationen	  mellan	  dessa	  
signaler	  ske?	  	  

12-‐ Hur	  mycket	  är	  kunden	  villig	  att	  spendera	  på	  projektet?	  
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9.2	  Bilaga	  2	  –	  Testrapport	  

Testrapport	  
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Innehåll	  
Denna	  testrapport	  innehåller	  de	  olika	  tester	  som	  har	  gjorts	  i	  projektet.	  För	  varje	  test	  
som	  genomförts	  så	  har	  ett	  testprotokoll	  upprättats	  där	  in	  information	  om	  tests	  
tillvägagångsätt	  och	  utfall	  finns	  med.	  Det	  verkliga	  avståndet	  från	  sensorerna	  togs	  fram	  
genom	  att	  mäta,	  med	  måttband,	  en	  plan	  yta	  och	  sedan	  visuellt	  avläsa	  dess	  värde.	  Samma	  
mängd	  material	  användes	  för	  att	  skapa	  de	  olika	  ytorna	  i	  testerna.	  
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Test	  nr:	  1	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Mätvärdena från sensorerna samt systemet filtreras med 
medelvärdesfilter. 
 
Tillvägagångssätt: 
10 mätningar utförs för varje sensor där ett medelvärde sedan beräknas. Det sker för 
samtliga sensorer. 
 
När de individuella beräkningarna är utförda tas det fram ett medelvärde för hela 
systemet. 
 
Testet utförs på två olika ytor, fem gånger per yta. Resultatet dokumenteras. 
3 olika avstånd ska testas, 50/80/133 cm från sensorerna. 
 
I bifogade bilder finns ytornas utformning med mått. 
 
Referens för total fyllnad ses i bifogad bild 1. 
 
Sensorernas placering ses i bifogad bild 2. 
 
Hypotes: 
Projektgruppen tror att detta är den näst (2:a) noggrannaste metoden för mätningen 
förutsatt att sensorernas mätvärden är rimliga (+- 3cm). Extremvärden kan påverka 
utfallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-05-06 
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Testets utfall: 
Yta: Fyllning(Se bifogad bild 3, 4, 5) 

 
Yta: Tömning(Se bifogad bild 6, 7, 8) 
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Test	  nr:	  2	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Mätvärdena från sensorerna filtreras med medelvärdesfilter, systemet 
filtreras med medianfilter. 
 
Tillvägagångssätt: 
10 mätningar utförs för varje sensor där ett medelvärde sedan beräknas. Det sker för 
samtliga sensorer. 
 
När de individuella beräkningarna är utförda tas det fram ett medianvärde för hela 
systemet. 
 
Testet utförs på två olika ytor, fem gånger per yta. Resultatet dokumenteras.  
3 olika avstånd ska testas, 50/80/133 cm från sensorerna. 
 
I bifogade bilder finns ytornas utformning med mått. 
 
Referens för total fyllnad ses i bifogad bild 1. 
 
Sensorernas placering ses i bifogad bild 2. 
 
Hypotes: 
Projektgruppen tror att kommer att ge extremvärden. Alltså att resultatet kommer att 
vara för nära botten eller toppen(beroende på ytan). Det medför att fyllnadsgraden 
blir missvisande med risk för överfyllnad eller outnyttjad volym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-05-06 
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Testets utfall: 
Yta: Fyllning(Se bifogad bild 3, 4, 5) 

 
Yta: Tömning(Se bifogad bild 6, 7, 8) 
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Test	  nr:	  3	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Mätvärdena från sensorerna filtreras med medianfilter, systemet 
filtreras med medelvärdesfilter. 
 
Tillvägagångssätt: 
10 mätningar utförs för varje sensor där ett medianvärde sedan beräknas. Det sker 
för samtliga sensorer. 
 
När de individuella beräkningarna är utförda tas det fram ett medelvärde för hela 
systemet. 
 
Testet utförs på två olika ytor, fem gånger per yta. Resultatet dokumenteras.  
3 olika avstånd ska testas, 50/80/133 cm från sensorerna. 
 
I bifogade bilder finns ytornas utformning med mått. 
 
Referens för total fyllnad ses i bifogad bild 1. 
 
Sensorernas placering ses i bifogad bild 2. 
 
Hypotes: 
Projektgruppen tror att detta är den noggrannaste metoden för mätningen för att 
eventuella extremvärden för sensorerna filtreras bort. Det medför att mätningen 
återger den verkliga fyllnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-05-06 
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Testets utfall: 
Yta: Fyllning(Se bifogad bild 3, 4, 5) 

 
Yta: Tömning(Se bifogad bild 6, 7, 8) 
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Test	  nr:	  4	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Mätvärdena från sensorerna filtreras med medianfilter, systemet 
filtreras med medianfilter. 
 
Tillvägagångssätt: 
10 mätningar utförs för varje sensor där ett medianvärde sedan beräknas. Det sker 
för samtliga sensorer. 
 
När de individuella beräkningarna är utförda tas det fram ett medianvärde för hela 
systemet. 
 
Testet utförs på två olika ytor, fem gånger per yta. Resultatet dokumenteras. 
3 olika avstånd ska testas, 50/80/133 cm från sensorerna. 
 
I bifogade bilder finns ytornas utformning med mått.  
 
Referens för total fyllnad ses i bifogad bild 1. 
 
Sensorernas placering ses i bifogad bild 2. 
 
Hypotes: 
Projektgruppen tror att denna metod ger sämst noggrannhet i jämförelse med 
verkligheten pga. medianfiltreringens utformning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-05-06 
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Testets utfall: 
Yta: Fyllning(Se bifogad bild 3, 4, 5) 

 
Yta: Tömning(Se bifogad bild 6, 7, 8) 
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Sammanfattning	  för	  test	  1	  -‐	  4	  
Tabellen	  nedan	  visar	  avvikelsen	  för	  systemet	  och	  sensorerna	  vid	  de	  utförda	  testerna.	  

	  

Slutsats	  
Den	  första	  vi	  ser	  i	  tabellen	  ovan	  är	  att	  noggrannheten	  för	  systemet	  och	  sensorerna	  blir	  
sämst	  vid	  tömning.	  
I	  tabellen	  ovan	  kan	  vi	  se	  att	  test	  1	  ger	  den	  lägsta	  positiva	  avvikelsen(4.08).	  Den	  lägsta	  
negativa	  avvikelsen	  ges	  av	  test	  2,	  vilket	  gav	  en	  negativ	  avvikelse	  på	  0.74.	  Om	  man	  ser	  det	  
ur	  ett	  helhetsperspektiv	  så	  är	  test	  1	  den	  filtreringsmetoden	  som	  ger	  högst	  noggrannhet	  
för	  att	  den	  största	  avvikelsen	  (absolutbelopp)	  är	  det	  lägsta	  av	  de	  undersökta	  metoderna.	  	  
Därför	  väljs	  metoden	  som	  användes	  i	  test	  1,	  d.v.s.	  medelvärdesfilter	  för	  sensorerna	  och	  
medelvärdesfilter	  för	  systemet	  där	  noggrannheten	  ligger	  mellan	  -‐1.7	  cm	  till	  4.1	  cm.	  
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Test	  nr:	  5	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Testar om hemsidan fungerar med grafer och tabeller med lagrade 
värden från databasen. 
 
Tillvägagångssätt: 
Jämför	  värdena	  på	  hemsidan	  med	  de	  i	  databasen.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkänt [ X ] Icke Godkänt [   ] 
 
Datum: 2014-05-09 
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Test	  nr:	  6	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
Beskrivning: Mätobjektets position i förhållande till behållaren påverkar mätningen. 
Tillvägagångssätt: 
Placerar ett objekt nära en vägg i behållaren med en vinkel på 15°(se bild 9). 
Mätningen utförs och sedan vinklas mätobjektet med samma vinkel fast 
spegelvänt(se bild 10). 
Hypotes: 
Om objektet är vinklat mot väggen ger det ett bättre resultat i jämförelse med om inte 
gör det. 
Resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2014-05-09 
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Test	  nr:	  7	  
Testansvarig: Bruno, Oscar 
 
Beskrivning: Vid vilken vinkel ger sensorn orimliga värden. 
 
Tillvägagångsätt: 
En sensor mäter avståndet till en yta som ändrar vinkel. Ytan placeras 70 cm från 
sensorn och är en plan yta.  
 
Se bilder (11-14) 
 
Hypotes: 
Vid 15° kommer mätvärdet avvika med +-5 cm av det verkliga värdet. 
 
Resultat 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Datum: 2014-05-09 
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Bifogade	  bilder	  

Bild	  1	  

	  

Bild	  2	  
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Bild	  3	  

	  

Bild	  4	  
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Bild	  5	  
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Bild	  6	  

	  

Bild	  7	  
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Bild	  8	  
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Bild	  9	  

	  

Bild	  10	  
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Bild	  11	  

	  

Bild	  12	  
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Bild	  13	  

	  

Bild	  14	  
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9.3	  Bilaga	  3	  -‐	  Kod	  för	  nivåmätning	  
#include	  <GSM.h>	  
#include	  <OneWire.h>	  
#include	  <DallasTemperature.h>	  
#include	  <stdio.h>	  
	  
#define	  PINNUMBER	  ""	  
#define	  GPRS_APN	  	  	  	  	  	  	  "internet.tele2.se"	  
#define	  GPRS_LOGIN	  	  	  	  	  ""	  	  
#define	  GPRS_PASSWORD	  	  ""	  
	  
#define	  ONE_WIRE_BUS	  11	  
	  
GSMClient	  client;	  
GPRS	  gprs;	  
GSM	  gsmAccess;	  
	  
	  
char	  server[]	  =	  "levelmeasurement.no-‐ip.biz";	  
char	  path[40];	  
int	  port	  =	  80;	  
	  
OneWire	  oneWire(ONE_WIRE_BUS);	  
	  
DallasTemperature	  sensors(&oneWire);	  
	  	  
int	  inputPin1=4;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin1=5;	  //TRIG	  pin	  	  	  
int	  inputPin2=6;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin2=8;	  //TRIG	  pin	  	  	  
int	  inputPin3=9;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin3=10;	  //TRIG	  pin	  
double	  level_total	  =	  0;	  //Contains	  the	  measured	  level	  
double	  tempSensor	  =	  0;	  
	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
	  
void	  sendData(){	  
	  	  Serial.println("Starting	  Levelmeasurement	  Web	  Client.");	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  Serial.println("connecting...");	  
	  	  	  
//	  	  Serial.println(server);	  
//	  	  Serial.println(port);	  
	  	  if	  (client.connect(server,	  port))	  
	  	  {	  
	  	  	  	  Serial.println("connected");	  
	  	  	  	  client.print("GET	  ");	  
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	  	  	  	  client.print(path);	  
	  	  	  	  client.println("	  HTTP/1.1");	  
	  	  	  	  client.print("Host:	  ");	  
	  	  	  	  client.println(server);	  
	  	  	  	  client.println("Connection:	  close");	  
	  	  	  	  client.println();	  
	  	  }	  	  
	  	  else	  
	  	  {	  
	  	  	  	  Serial.println("connection	  failed");	  
	  	  	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  	  return;	  
	  	  }	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐\n");	  
	  	  delay(1000);	  
	  	  while(!client.available()	  ||	  !client.connected());	  
	  	  while(client.available()){	  
	  	  	  	  if	  (client.available())	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  char	  c	  =	  client.read();	  
	  	  	  	  	  	  Serial.print(c);	  
	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  if	  (!client.available()	  &&	  !client.connected())	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  Serial.println();	  
	  	  	  	  	  	  Serial.println("disconnecting.");	  
	  	  	  	  	  	  client.stop();	  
	  	  	  	  }	  
	  	  }	  
	  	  level_total	  =	  0;	  
}	  
	  
void	  makePath(){	  
	  	  level_total	  =	  ((75	  -‐	  level_total)/75)	  *	  100;	  
	  	  String	  pathStr	  =	  "/insert.php?flevel=";	  
	  	  char	  c[10]	  =	  "123456780";	  
	  	  int	  temp	  =	  (tempSensor	  -‐	  (int)tempSensor)	  *	  100;	  
	  	  sprintf(c,	  "%0d%s%d",	  (int)tempSensor,	  "%2C",	  temp);	  
	  	  String	  tempStr	  =	  String(c);	  
	  	  int	  lev	  =	  (level_total	  -‐	  (int)level_total)	  *	  100;	  
	  	  sprintf(c,	  "%0d%s%d",	  (int)level_total,	  "%2C",	  lev);	  
	  	  String	  levelStr	  =	  String(c);	  
	  	  pathStr	  =	  pathStr	  +	  levelStr	  +	  "&ftemp="	  +	  tempStr;	  
	  	  pathStr.toCharArray(path,40);	  
}	  
void	  makeLevelMeasurement(){	  
	  	  level_total	  =	  0;	  
	  	  double	  sensor1	  =	  0;	  
	  	  double	  sensor2	  =	  0;	  
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	  	  double	  sensor3	  =	  0;	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor1	  +=	  read_level(inputPin1,	  outputPin1);	  
	  	  	  	  delay(100);	  	  
	  	  }	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor2	  +=	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
	  	  	  	  delay(100);	  
	  	  }	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor3	  +=	  read_level(inputPin3,	  outputPin3);	  	  
	  	  	  	  delay(100);	  
	  	  }	  	  	  
	  	  //	  Calculates	  the	  meanvalue	  for	  each	  sensor	  
	  	  sensor1	  =	  sensor1/10;	  
	  	  sensor2	  =	  sensor2/10;	  
	  	  sensor3	  =	  sensor3/10;	  
	  	  //	  Calculates	  the	  meanvalue	  for	  the	  entire	  system	  
	  	  level_total	  =	  (sensor1	  +	  sensor2	  +	  sensor3)/3;	  
	  	  Serial.print("Level_total:	  ");	  
	  	  Serial.print((75	  -‐	  level_total)/75	  *	  100);	  
	  	  Serial.println("	  %");	  
	  	  	  
}	  
	  
int	  read_level(int	  inputPin,int	  outputPin){	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  HIGH);	  //Trigger	  ultrasonic	  detection	  	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  LOW);	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  double	  time	  =	  pulseIn(inputPin,	  HIGH);	  
	  	  	  	  time	  =	  time/10000;	  
	  	  	  	  double	  hastighet	  =	  331.4	  +	  0.6	  *	  tempSensor;	  
	  	  	  	  double	  distance	  =	  (hastighet	  *	  time)/2;	  
	  	  return	  distance;	  
}	  	  
int	  readTemp(){	  
	  	  sensors.requestTemperatures();	  //	  Send	  the	  command	  to	  get	  temperatures	  
	  	  Serial.print("Temperature:	  ");	  
	  	  tempSensor	  =	  	  sensors.getTempCByIndex(0);	  
	  	  Serial.println(tempSensor);	  
}	  
void	  init2(){	  
	  	  Serial.begin(9600);	  
	  	  delay(1000);;	  
	  	  //	  Starts	  up	  the	  needed	  functions	  for	  the	  temp.	  sensor	  
	  	  sensors.begin();	  
	  	  //	  Set	  the	  pins	  to	  input	  and	  output	  for	  the	  levelmeasurement	  
	  	  pinMode(inputPin1,	  INPUT);	  	  
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	  	  pinMode(outputPin1,	  OUTPUT);	  	  
	  	  pinMode(inputPin2,	  INPUT);	  	  
	  	  pinMode(outputPin2,	  OUTPUT);	  	  
	  	  pinMode(inputPin3,	  INPUT);	  	  
	  	  pinMode(outputPin3,	  OUTPUT);	  	  	  	  
}	  
int	  startGSM(){	  
	  	  int	  test	  =	  0;	  
	  	  Serial.println("Try	  to	  connect");	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY){	  
	  	  	  	  Serial.println("Connected	  GSM");	  
	  	  	  	  test++;	  
	  	  }else{	  
	  	  	  	  Serial.println("Not	  connected	  GSM");	  
	  	  }	  
	  	  	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  
	  	  if((gprs.attachGPRS(GPRS_APN,	  GPRS_LOGIN,	  GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)){	  
	  	  	  	  Serial.println("Connected	  GPRS");	  
	  	  	  	  test++;	  
	  	  }else{	  
	  	  	  	  Serial.println("Not	  connected	  GPRS");	  
	  	  }	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  return	  test;	  
}	  
	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
void	  setup(){	  
	  	  init2();	  
	  	  	  
	  	  while(startGSM()	  !=	  2)	  Serial.println("Not	  connnected");	  
	  	  Serial.println("Connnected");	  
	  
}	  
	  
void	  loop(){	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  Serial.println("New	  measurment");	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  readTemp();	  
	  	  makeLevelMeasurement();	  
	  	  	  
	  	  makePath();	  
	  	  sendData();	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
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	  	  delay(30000);	  
}	  
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9.4	  Bilaga	  4	  -‐	  Kod	  för	  hemsida	  

Förstasidan	   -‐	  php/html	  
<html>	  
	   <head>	  
	   <title>MEKATRONIK	  UTEXPO	  2014</title>	  
	   <!-‐-‐	  Add	  style	  file	  -‐-‐>	  
	   	   <link	  rel="stylesheet"	  type="text/css"	  href="indexStyle.css">	  
	   <!-‐-‐-‐-‐>	  
	  	  	  	  <div	  id="header">	  
	   <a	  href=""><img	  id='logo'	  src="logo.png"></img></a>	  
	   <h1	  id='examensarbete'>Examensarbete	  Mekatronik	  2014</h1>	  
	   </div>	  
	   </head>	  
	   <body>	  
	   <div	  id='informationBox'>	  
	   	   <img	  src='text.png'	  id='textBild'></img>	  
	   </div>	  
	   <div	  id='SelectBox'>	  
	   	   <h1	  id='SelectBoxTitle'>Select	  a	  container</h1>	  
	   	   <form	  id="tableOrGraph"	  action="table.php"	  method="get">	  
	   	   <select	  id='containerSelect'	  	  name="fContainer">	  
	   	  <option	  id='diffValue'	  value="Demo">Demo</option>	  
	   <option	  id='diffValue'	  value="Utexpo">Utexpo</option>	  
	   </select>	  
	   <input	  type="submit"	  text	  ="Submit"	  value="SHOW	  VALUES"/>	  
	   </form>	  
	   <br>	  
	   <lable	  id='optionName'>Table</lable><input	  id='option'	  type="radio"	  
name="type"	  value="Table"	  checked	  onclick="setTable()">	  
	   <lable	  id='optionName'>Graph</lable><input	  id='option'	  type="radio"	  
name="type"	  value="Graph"	  onclick='setGraph()'>	  
	   </div>	  
	   <div	  id='pictureFrame'>	  
	   <img	  id='pic'	  src="ultraljud.jpg"></img>	  
	   </div>	  
	   <script>	  
	   function	  setTable(){	  
	   document.getElementById('tableOrGraph').action	  =	  "table.php";	  
	   }	  
	   function	  setGraph(){	   	  
	   document.getElementById('tableOrGraph').action	  =	  "graph.php";	  
	   }	  
	   var	  picture	  =	  0;	  
	   setInterval(function(){picFunc()},10000);	  
	   document.getElementById('type').innerHTML	  =	  url;	  
	   	   	   function	  picFunc(){	  
	   switch(picture){	  
	   	   case	  0:	  
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	   	   document.getElementById('pic').src	  =	  "ultraljudSystem.jpg";	  
	   	   picture	  =	  1;	  
	   	   break;	  
	   	   case	  1:	  
	   	   document.getElementById('pic').src	  =	  "givare.jpg";	  
	   	   picture	  =	  2;	  
	   	   break;	  
	   	   default:	  
	   	   document.getElementById('pic').src	  =	  "ultraljud.jpg";	  
	   	   picture	  =	  0;	  
	   	   break;	  
	   	   }	  
	   }	  
	   </script>	  
	   </body>	  
</html>	  

Förstasidan	   -‐	  css	  
#header{	  
	   background:	  url("header.png")	  repeat-‐x;	  
	   background-‐color:	  white;	  
	   height:	  100px;	  
	   width:	  100%;	  
	  	  	  	  position:	  absolute;	  
	  	  	  	  text-‐transform:	  uppercase;	  
	  	  	  	  left:	  0px;	  
	  	  	  	  top:	  0px;	  
	  	  	  	  right	  0px;	  
	  
}	  
#SelectBox{	  
	   height:	  30%;	  
	   width:	  48.5%;	  
	  	  	  	  position:	  absolute;	  
	   float:	  left;	  
	   top:	  110px;	  
	   left:	  10px;	  
	  	  	  	  background-‐color:	  rgb(67,148,248);	  
	  	  	  	  text-‐transform:	  uppercase;	  
	  	  	  	  color:	  white;	  
}	  
#informationBox{	  
	   top:	  110px;	  
	   bottom:	  10px;	  
	   width:	  49%;	  
	   position:	  absolute;	  
	  	  	  	  float:	  right;	  
	  	  	  	  right:	  10px;	  
	  	  	  	  top:	  110px;	  
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	  	  	  	  border:	  3px	  dashed	  rgb(67,148,248);	  
	  	  	  	  background-‐color:	  white;	  
}	  
#pictureFrame{	  
	   height:	  50%;	  
	   width:	  40%;	  
	  	  	  	  position:	  absolute;	  
	   float:	  bottom;	  
	   bottom:	  10px;	  
	  	  	  	  left:	  60px;	  	  
	  	  	  	  border:	  3px	  dashed	  rgb(67,148,248);	  
	  	  	  	  background-‐color:	  white;	  
	  	  	  	  text-‐transform:	  uppercase;	  
}	  
#logo{	  
	   position:	  fixed;	  
	   width:	  240px;	  
	   height:	  50px;	  
	   top:	  5px;	  
	   left:	  5px;	  
}	  
#containerSelect{	  
	   width:	  400px;	  
	   height:	  20px;	  
}	  
#pic{	  
	   width:	  100%;	  
	   height:	  100%;	  
}	  
#option{	  
	   position:	  relative;	  
	   left:	  20px;	  
	   margin-‐right:	  20px;	  
}	  
#optionName{	  
	   position:	  relative;	  
	   margin-‐left:	  20px;	  
	   margin-‐right:	  10px;	  
}	  
#diffValue{	  
	   text-‐transform:	  uppercase;	  
}	  
#selectBoxTitle{	  
	   text-‐transform:	  uppercase;	  
	   position:	  relative;	  
	   left:	  10px;	  
}	  
#informationBoxTitle{	  
	   font-‐family:	  "Times	  New	  Roman",	  Times,	  serif;	  
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	   text-‐align:center;	  
	   text-‐decoration:	  underline;	  
	   position:	  relative;	  
	   color:	  darkblue;	  
}	  
#examensarbete{	  
	   font-‐family:	  "Times	  New	  Roman",	  Times,	  serif;	  
	   position:	  fixed;	  
	   color:	  rgb(67,148,248);	  
	   font-‐size:	  30px;	  
	   right:	  10px;	  
}	  
#textBild{	  
	   height:	  100%;	  
}	  
h2{	  
	   font-‐family:	  "Times	  New	  Roman",	  Times,	  serif;	  
	   position:	  relativ;	  
	   left:	  10px;	  
	   color:	  rgb(67,148,248);	  
}	  
p{	  
	   font-‐family:	  "Times	  New	  Roman",	  Times,	  serif;	  
	   position:	  relative;	  
	   left:	  20px;	  
	   color:	  black;	  
}	  

Graf	   -‐	  	  php/html	  
<html>	  
	   <head>	  
	   <title>MEKATRONIK	  UTEXPO	  2014</title>	  
	   <!-‐-‐	  Add	  style	  file	  -‐-‐>	  
	   	   <link	  rel="stylesheet"	  type="text/css"	  href="graphStyle.css">	  
	   <!-‐-‐-‐-‐>	  
	  	  	  	  	   <div	  id="header">	  
	   <a	  	  href="index.html"><img	  id='logo'	  src="logo.png"></img></a>	  
	   <h2><?php	  echo	  $_GET['fContainer'];	  ?></h2>	  
	   </div>	  
	   </head>	  
	   <body>	  
	   <div	  id='graphBox'>	  
	   	   <img	  src="picGraph.php"	  id='graph'></img>	  
	   <script>	  
	   	   var	  temp	  =	  0;	  
	   	   setInterval(function(){uppdate()},1000);	   	  
	   	   function	  uppdate(){	  
	   	   document.getElementById("graph").src	  =	  "picGraph.php";	  
	   	   }	  
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	   </script>	  
	   </div>	  
	   </body>	  
</html>	  

Graf	   -‐	  	  css	  
#header{	  
	   background:	  url("header.png")	  repeat-‐x;	  
	   background-‐color:	  white;	  
	   height:	  100px;	  
	   width:	  100%;	  
	  	  	  	  position:absolute;	  
	  	  	  	  text-‐transform:	  uppercase;	  
	  	  	  	  left:	  0px;	  
	  	  	  	  top:	  0px;	  
	  	  	  	  right	  0px;	  
	  
}	  
	  
#logo{	  
	   position:	  fixed;	  
	   width:	  240px;	  
	   height:	  50px;	  
	   top:	  5px;	  
	   left:	  5px;	  
}	  
	  
#graph{	  
	   width:	  100%;	  
	   height:	  100%;	  
}	  
	  
#graphBox{	  
	  
	   right:	  10px;	  
	   left:	  10px;	  
	   top:	  110px;	  
	   bottom:	  10px;	  
	  	  	  	  position:	  fixed;	  
	  	  	  	  border:	  1px	  solid	  blue;	  
	  	  	  	  background-‐color:	  rgb(120,177,235);	  
}	  
h2{	  
	   position:	  fixed;	  
	   left:	  500px;	  
	   top:10px;	  
	   color:	  rgb(67,148,248);	  
}	  
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Tabell	   -‐	  	  php/html	  
<html>	  
	   <head>	  
	   <title>MEKATRONIK	  UTEXPO	  2014</title>	  
	   <!-‐-‐	  Add	  style	  file	  -‐-‐>	  
	   	   <link	  rel="stylesheet"	  type="text/css"	  href="tableStyle.css">	  
	   <!-‐-‐-‐-‐>	  
	  	  	  	  <div	  id="header">	  
	   <a	  	  href="index.html"><img	  id='logo'	  src="logo.png"></img></a>	  
	   <h2><?php	  echo	  $_GET['fContainer'];	  ?></h2>	  
	   </div>	  
	   </head>	  
	   <body>	  
	   <div	  id="tableBox">	  
	   <table	  id='Names'>	  
	   	   <tr>	  
	  	  	   	   	   <th>Date</th>	  
	  	  	   	   	   <th>Time</th>	  
	  	  	   	   	   <th>Level(%)</th>	  
	  	  	   	   	   <th>Temp(Celsius)</th>	  
	   	   </tr>	   	  
	   </table>	  
	   <?php	  
	   $con=mysqli_connect("localhost","root","robotArm","test");	  
	   //	  Check	  connection	  
	   if	  (mysqli_connect_errno())	  
	  	   	  {	  
	  	   	  echo	  "Failed	  to	  connect	  to	  MySQL:	  "	  .	  mysqli_connect_error();	  
	  	  	   }	  
$result	  =	  mysqli_query($con,"SELECT	  *	  FROM	  leveltable	  ORDER	  BY	  date	  DESC");	  
	   echo	  "<table	  id='data'>";	  
	   $i	  =	  0;	  
	   while(($row	  =	  mysqli_fetch_array($result))	  &&	  ($i	  <	  10))	  
	  	   	  {	  
	  	  	   	   $var_time	  =	  $row['time'];	  
	  	  	   	   $var_level	  =	  $row['level'];	  
	  	   	   	  $var_date	  =	  $row['date'];	  
	  	  	   	   $var_temp	  =	  $row['temp'];	  
	   	   echo	  "<tr>";	  
	   	   echo	  "<th>".$var_date."</th>";	  
	   	   echo	  "<th>".$var_time."</th>";	  
	   	   echo	  "<th>".$var_level."</th>";	  
	   	   echo	  "<th>".$var_temp."</th>";	  
	   	   echo	  "</tr>";	  
	   	   $i++;	  
	  	  	   }	  
	  	   	  echo	  "</table>";	  
	   ?>	   	   	  
	   <!-‐-‐	   </table>-‐-‐>	  
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	   	   </div>	  
	   </body>	  
</html>	  

Tabell	   -‐	  	  css	  
#header{	  
	   background:	  url("header.png")	  repeat-‐x;	  
	   background-‐color:	  white;	  
	   height:	  100px;	  
	   width:	  100%;	  
	  	  	  	  position:absolute;	  
	  	  	  	  text-‐transform:	  uppercase;	  
	  	  	  	  left:	  0px;	  
	  	  	  	  top:	  0px;	  
	  	  	  	  right	  0px;	  
	  
}	  
#logo{	  
	   position:	  fixed;	  
	   width:	  240px;	  
	   height:	  50px;	  
	   top:	  5px;	  
	   left:	  5px;	  
}	  
#tableBox{	  
	   right:	  10px;	  
	   left:	  10px;	  
	   top:	  110px;	  
	   bottom:	  10px;	  
	  	  	  	  position:	  fixed;	  
	  	  	  	  border:	  2px	  dashed	  blue;	  
	  	  	  	  background-‐color:	  white;	  
}	  
	  
#Names{	  
	   font-‐family:"Trebuchet	  MS",	  Arial,	  Helvetica,	  sans-‐serif;	  
	   border-‐collapse:collapse;	  
	   width:	  100%;	  
	   height:40px;	  
	   background-‐color:	  rgb(67,148,248);	  
	   color:	  white;	  
	   font-‐size:	  24;	  
}	  
#Names	  th{	  
	   width:	  25%;	  
	   	  
}	  
#data{	  
	   font-‐family:"Trebuchet	  MS",	  Arial,	  Helvetica,	  sans-‐serif;	  
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	   border-‐collapse:collapse;	  
	   width:	  100%;	  
}	  
#data	  th{	  
	   width:	  25%;	  
	   height:30px;	  
	   border-‐bottom:	  2px	  solid	  rgb(67,148,248);	  
}	  
h2{	  
	   position:	  fixed;	  
	   left:	  500px;	  
	   top:10px;	  
	   color:	  rgb(67,148,248);	  
}	  
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9.5	  Bilaga	  5	  -‐	  Kod	  för	  testning	  av	  nivåmätning	  
double	  sensor1	  =	  0;	  
double	  sensor2	  =	  0;	  
double	  sensor3	  =	  0;	  
double	  tempSensor	  =	  0;	  
double	  medianSystem[3];	  
double	  medianSensor[10];	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
double	  medianFilter(int	  nr){	  
	  	  if(nr	  ==	  3){	  
	  	  	  	  double	  temp;	  
	  	  	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  nr;	  i++){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  for(int	  j	  =	  i	  +	  1;	  j	  <	  nr;	  j++){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if(medianSystem[i]	  >	  medianSystem[j]){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  temp	  =	  medianSystem[i];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medianSystem[i]	  =	  medianSystem[j];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medianSystem[j]	  =	  temp;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  if(nr%2	  ==	  0){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  if(medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2]	  ==	  medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2	  +	  1]){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }else{	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2]	  +	  (medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2	  +	  1]	  -‐	  
medianSystem[(nr	  -‐	  1)/2])/2;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  }else{	  
	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSystem[nr/2];	  
	  	  	  	  }	  
	  	  }else{	  
	  	  	  	  	  	  double	  temp;	  
	  	  	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  nr;	  i++){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  for(int	  j	  =	  i	  +	  1;	  j	  <	  nr;	  j++){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if(medianSensor[i]	  >	  medianSensor[j]){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  temp	  =	  medianSensor[i];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  medianSensor[j];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medianSensor[j]	  =	  temp;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  if(nr%2	  ==	  0){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  if(medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2]	  ==	  medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2	  +	  1]){	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }else{	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2]	  +	  (medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2	  +	  1]	  -‐	  
medianSensor[(nr	  -‐	  1)/2])/2;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
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	  	  	  	  }else{	  
	  	  	  	  	  	  	  	  return	  medianSensor[nr/2];	  
	  	  	  	  }	  
	  	  }	  
}	  
	  	  
int	  inputPin1=4;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin1=5;	  //TRIG	  pin	  
	  
int	  inputPin2=6;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin2=8;	  //TRIG	  pin	  	  	  
	  
int	  inputPin3=9;	  //ECHO	  pin	  	  
int	  outputPin3=10;	  //TRIG	  pin	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
double	  testMeanMean(){	  
	  	  sensor1	  =	  0;	  
	  	  sensor2	  =	  0;	  
	  	  sensor3	  =	  0;	  
	  	  double	  sum	  =	  0;	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor1	  +=	  read_level(inputPin1,	  outputPin1);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor1	  =	  sensor1/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  1:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor1);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor2	  +=	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor2	  =	  sensor2/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  2:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor2);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor3	  +=	  read_level(inputPin3,	  outputPin3);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor3	  =	  sensor3/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  3:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor3);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  sum	  =	  sensor1	  +	  sensor2	  +	  sensor3;	  
	  	  sum	  =	  sum/3;	  
	  	  Serial.print("Medel	  System:	  ");	  
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	  	  Serial.println(sum);	  
	  	  return	  sum;	  
}	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
double	  testMeanMedian(){	  
	  	  sensor1	  =	  0;	  
	  	  sensor2	  =	  0;	  
	  	  sensor3	  =	  0;	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor1	  +=	  read_level(inputPin1,	  outputPin1);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor1	  =	  sensor1/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  1:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor1);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor2	  +=	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor2	  =	  sensor2/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  2:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor2);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  sensor3	  +=	  read_level(inputPin3,	  outputPin3);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor3	  =	  sensor3/10;	  
	  	  Serial.print("Medel	  sensor	  3:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor3);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  
medianSystem[0]	  =	  sensor1;	  
medianSystem[1]	  =	  sensor2;	  
medianSystem[2]	  =	  sensor3;	  
double	  sum	  =	  medianFilter(3);	  
Serial.print("Median	  system:	  ");	  
Serial.println(sum);	  
return	  sum;	  
}	  
	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
double	  testMedianMean(){	  
	  	  sensor1	  =	  0;	  
	  	  sensor2	  =	  0;	  
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	  	  sensor3	  =	  0;	  
	  	  double	  sum	  =	  0;	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin1,	  outputPin1);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  	  	  sensor1	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  1:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor1);	  
	  	  	  	  	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor2	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  2:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor2);	  
	  	  	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin3,	  outputPin3);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor3	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  3:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor3);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  
	  	  sum	  =	  sensor1	  +	  sensor2	  +	  sensor3;	  
	  	  sum	  =	  sum/3;	  
	  	  Serial.print("Medel	  system:	  ");	  
	  	  Serial.println(sum);	  
	  	  return	  sum;	  
}	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
double	  testMedianMedian(){	  
	  	  sensor1	  =	  0;	  
	  	  sensor2	  =	  0;	  
	  	  sensor3	  =	  0;	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin1,	  outputPin1);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  	  	  sensor1	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  1:	  ");	  
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	  	  Serial.println(sensor1);	  
	  	  	  	  	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor2	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  2:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor2);	  
	  	  	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  10;	  i++){	  
	  	  	  	  medianSensor[i]	  =	  read_level(inputPin3,	  outputPin3);	  
	  	  	  	  delay(500);	  
	  	  }	  
	  	  sensor3	  =	  medianFilter(10);	  
	  	  Serial.print("Median	  sensor	  3:	  ");	  
	  	  Serial.println(sensor3);	  
	  	  Serial.println("-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  medianSystem[0]	  =	  sensor1;	  
	  	  medianSystem[1]	  =	  sensor2;	  
	  	  medianSystem[2]	  =	  sensor3;	  
	  	  double	  sum	  =	  medianFilter(3);	  
	  	  	  
	  	  Serial.print("Median	  system:	  ");	  
	  	  Serial.println(sum);	  
	  	  return	  sum;	  
}	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
int	  read_level(int	  inputPin,int	  outputPin){	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  HIGH);	  //Trigger	  ultrasonic	  detection	  	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  LOW);	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  double	  time	  =	  pulseIn(inputPin,	  HIGH);	  
	  	  	  	  time	  =	  time/10000;	  
	  	  	  	  double	  hastighet	  =	  331.4	  +	  0.6	  *	  tempSensor;	  
	  	  	  	  double	  distance	  =	  (hastighet	  *	  time)/2;	  
	  	  return	  distance;	  
}	  	  
	  
	  
double	  read_level(int	  inputPin,int	  outputPin){	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  HIGH);	  //Trigger	  ultrasonic	  detection	  	  
	  	  delayMicroseconds(10);	  	  
	  	  digitalWrite(outputPin,	  LOW);	  
	  	  double	  time	  =	  pulseIn(inputPin,	  HIGH);	  



	   78	  

	  	  time	  =	  time/10000;	  
	  	  double	  hastighet	  =	  331.4	  +	  0.6	  *	  tempSensor;	  
	  	  double	  distance	  =	  (hastighet	  *	  time)/2;	  
	  	  
	  	  if(inputPin	  ==	  4){	  
	  	  	  	  	  Serial.print("Sensor	  1:	  ");	  
	  	  }else	  if(inputPin	  ==	  6){	  
	  	  	  	  Serial.print("Sensor	  2:	  ");	  
	  	  }else	  
	  	  	  Serial.print("Sensor	  3:	  ");	  
	  	  Serial.println(distance);	  //Print	  distance	  	  
	  	  return	  distance;	  
}	  
	  
	  
void	  readTemp(){	  
	  	  sensors.requestTemperatures();	  //	  Send	  the	  command	  to	  get	  temperatures	  
	  	  Serial.print("Temperature:	  ");	  
	  	  tempSensor	  =	  	  sensors.getTempCByIndex(0);	  
	  	  Serial.println(tempSensor);	  
}	  
	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
void	  init2(){	  
	  	  Serial.begin(9600);	  
	  	  delay(1000);	  
	  	  pinMode(inputPin1,	  INPUT);	  	  
	  	  pinMode(outputPin1,	  OUTPUT);	  	  
	  	  pinMode(inputPin2,	  INPUT);	  	  
	  	  pinMode(outputPin2,	  OUTPUT);	  	  
	  	  pinMode(inputPin3,	  INPUT);	  	  
	  	  pinMode(outputPin3,	  OUTPUT);	  	  	  	  
	  	  read_level(inputPin2,	  outputPin2);	  
}	  
	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
	  	  int	  nr	  =	  0;	  
void	  setup(){	  
	  	  init2();	  
}	  
/*-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐*/	  
void	  loop(){	  
readTemp();	  
	  	  if(nr	  <	  5){	  
	  	  	  	  Serial.println("MeanMean	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  	  Serial.print("test	  nr:	  ");	  
	  	  	  	  Serial.println(nr);	  
	  	  	  	  testMeanMean();	  
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	  	  	  	  nr++;	  
	  	  	  	  delay(7000);	  
	  	  }else	  if(nr	  <	  10){	  
	  	  	  	  Serial.println("MeanMedian	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  	  Serial.print("test	  nr:	  ");	  
	  	  	  	  Serial.println(nr);	  
	  	  	  	  testMeanMedian();	  
	  	  	  	  nr++;	  
	  	  	  	  delay(7000);	  
	  	  }else	  if(nr	  <	  15){	  
	  	  	  	  Serial.println("MedianMean	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  	  Serial.print("test	  nr:	  ");	  
	  	  	  	  Serial.println(nr);	  
	  	  	  	  testMedianMean();	  
	  	  	  	  nr++;	  
	  	  	  	  delay(7000);	  
	  	  }else	  if(nr	  <	  20){	  
	  	  	  	  Serial.println("MedianMedian	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐");	  
	  	  	  	  Serial.print("test	  nr:	  ");	  
	  	  	  	  Serial.println(nr);	  
	  	  	  	  testMedianMedian();	  
	  	  	  	  nr++;	  
	  	  	  	  delay(7000);	  
	  	  }	  
}	  
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