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Abstract 

 

Tillfredsställande inomhusmiljö är idag mycket viktigt eftersom människor 

spenderar majoriteten av sin tid inomhus. För att fastställa och reglera 

inomhusmiljön måste denna mätas. Detta sker med olika sensorer och de vanligaste 

är koldioxid-, kolmonoxid-, temperatur- och luftfuktighetssensorer. Mätsystem som 

idag mäter inomhusmiljö är dyra att köpa in och att installera. Dessutom varierar de 

i svårighetgrad att konfigurera. Med hjälp av billig elektronik och trådlösa 

sensornätverk kan den totala kostnaden, inte minst installationskostnader, reduceras 

eftersom radiolänkar utnyttjas istället för kabelbunden kommunikation. Trådlösa 

sensornätverk kan även underlätta konfigurering av mätsystemet om ändringar 

behöver göras. Denna studie beskriver design och konstruktion av ett trådlöst 

sensornätverk för mätning av infraljud, koldioxidhalt, temperatur och relativ 

luftfuktighet. Bristen på mätsystem som mäter inomhusmiljö där infraljud är en av 

mätparametrarna gör det önskvärt att mäta infraljud istället för en av de andra 

vanliga mätparametrarna. I studien konstrueras en sensornod, en gateway och PC 

programvara. Utvärdering och test av konstruerat system utförs och resultaten 

jämförs mot ett referenssystem.  Resultaten visar att mätsystemet i jämförelse med 

ett referenssystem ger tillfredsställande resultat. Avvikelserna mellan systemen är 

liten. Resultat från infraljudsmätningarna visar att mätsystemet kan mäta 

infraljudnivå men behöver filtreras för att återge korrekta signalnivåer. 

Keyword: trådlösa sensornätverk, WSN, mätsystem, inomhusmiljö, 

infraljud 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stor del av befolkningen i industrialiserade länder spenderar mer än 90% av sin tid 

inomhus [1]. Tillfredsställande inomhusmiljö och reglering av denna är således 

mycket viktigt. Inomhusmiljö med till exempel för höga koldioxidhalter kan leda till 

huvudvärk och yrsel [1] eller koncentrationssvårigheter [2]. Några av de 

inomhusmiljöparametrar som visat sig påverka människors hälsa är: koldioxidhalt 

(CO2), kolmonoxid (CO), infraljud [3], ljusstyrka, luftfuktighet och temperatur [1], 

[2]. För att mäta dessa parametrar kan ett elektroniskt mätsystem designas och 

konstrueras där olika sensorer mäter de önskade parametrarna som sedan lagras eller 

uppdateras i realtid för vidare analys. Vidare kan denna information användas för 

reglering av inomhusmiljön. 

De mätsystem som finns tillgängliga idag för mätning av inomhusmiljö är ofta dyra 

[4] och kan variera i svårighet att konfigurera. Problem med kostnad är 

återkommande och studier [4], [5], [6], [7], visar att det är möjligt att designa och 

konstruera mätsystem med tillfredsställande funktion till rimligt pris för mätning av 

inomhusmiljö. De använder billiga och tillgängliga sensorer för att implementera 

trådlösa sensornätverk (eng. wireless sensor networks) så kallade WSN för att mäta 

olika parametrar i inomhusmiljö. De trådlösa sensornätverken består av sensornoder 

som kommunicerar trådlöst med varandra. Sensornoden består i sin tur av sensorer 

som är kopplade till en mikrokontroller som sedan kommunicerar med en 

radiomodul över ett seriellt gränssnitt ofta med protokollet universal asynchronous 

receiver/transmitter (UART). Radiomodulen sköter sedan den trådlösa 

överföringen mellan sig själv och en annan sensornods radiomodul.  

Med hjälp av billig elektronik och trådlösa sensornätverk kan den totala kostnaden, 

inte minst installationskostnader, för ett mätsystem reduceras eftersom radiolänkar 

utnyttjas istället för kabelbunden kommunikation. Dessutom kan WSN underlätta 

konfigurering av mätsystemet om ändringar behöver göras, exempelvis om mätning 

i fler byggnader eller fler rum i samma byggnad önskas göras med samma 

mätsystem. 

De tidigare studierna som behandlar WSN-mätsystem har olika fokus exempelvis 

kostnadseffektivisering [4], mätning av luftkvalitet [5], energieffektivisering [6], eller 

utveckling av mätsystem som har ett webb-gränssnitt [7]. De behandlar dock 

ungefär samma mätparametrar: koldioxid, farliga gaser, temperatur eller 

luftfuktighet. Ingen av studierna behandlar mätning av infraljud med WSN som kan 

vara önskvärt eftersom byggnationen av vindkraftverk, som är en källa till infraljud, 

nära bostadsområden har ökat [3]. 
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Inomhusmiljöparametrarna som mäts i studien [4] ligger till grund för denna studie 

det vill säga: CO2, temperatur och relativ luftfuktighet eftersom dessa är de 

mätparametrar som ofta återkommer i tidigare studier. Pitarma et al. [4] mäter även 

CO och ljusstyrka men istället för dessa mäts infraljud. Motiveringen till att mäta 

infraljud istället för ljusstyrka och CO beror på bristen av studier kring billiga WSN-

mätsystem som mäter inomhusmiljö där infraljud är en av mätparametrarna.  

Denna studie kommer att behandla design och konstruktion av ett WSN för 

realtidsmätning av CO2, infraljud, relativ luftfuktighet och temperatur i 

inomhusmiljö mer specifikt ett kontorsrum. Studiens fokus ligger på konstruktion av 

en sensornod med hänsyn tagen till pris och funktion. Dessutom skall WSN som 

enkelt kan konfigureras väljas med hänsyn tagen till kostnad och komponenters 

tillgänglighet. Målet är att studien ska bidra med ett trådlöst och billigt mätsystem 

för att mäta de angivna inomhusmiljöparametrarna i ett kontorsrum. 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med denna studie är att designa och konstruera ett mätsystem genom att 

implementera ett WSN för realtidsmätning av: koldioxidhalt (CO2), infraljudnivå, 

relativ luftfuktighet och temperatur i ett kontorsrum. Dessutom ska WSN 

implementationen vara lättkonfigurerad vilket i denna studie syftar på att 

radiomodulerna i det trådlösa sensornätverket enkelt ska kunna konfigureras för att 

upprätta ett nätverk. 

Studiens fokus ligger på sensornodkonstruktion med hänsyn tagen till kostnad och 

funktion. Det vill säga konstruktion och implementation av sensorer, förstärkare, 

filter, spänningsförsörjning (nätdel), upprättande av nätverk samt programmering av 

mikrokontroller. 

Målet är att studien ska bidra med ett billigt WSN-mätsystem: en sensornod, en 

gateway och en PC programvara för mätning av angivna parametrar i ett 

kontorsrum. 

1.3 Problemformulering 

För att uppnå det angivna målet ovan kan studien delas upp i ett antal delproblem: 

• Undersöka och kritiskt granska WSN topologier och finna lämplig 
radiomodul för trådlös kommunikation med fokus på pris och funktion 

• Identifiera och analysera sensorer med hänsyn tagen till pris och funktion 

• Konstruera, kalibrera och testa sensormodul 

• Konfigurera WSN samt programmera sensornod och gateway 

• Testa mätsystemet 
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att utveckla mätsystem för mätning av 

koldioxidhalt (CO2), infraljudnivå, relativ luftfuktighet och temperatur i ett 

kontorsrum. På grund av denna avgränsning och eventuella sensorkalibreringar 

gjorda för angiven inomhusmiljö kan mätsystemet inte anses vara optimalt med 

avseende på pris och funktion i andra inomhusmiljöer än den som ligger till grund 

för studien. Studien kommer inte att ta hänsyn till energiförbrukning eller koherent 

sampling. 

1.5 Översikt 

Studien är uppdelad i fyra kapitel: Teoretiskt bakgrund, Metod, Resultat samt 

Diskussion och slutsatser. Nedan beskrivs innehållet för respektive kapitel. 

Teoretisk bakgrund beskriver de teorier som använts i studien och motiverar de val 

av metoder och komponenter som gjorts i studien. 

Metod redovisar material och metoder som använts i studien. Kapitlet klargör vilka 

komponenter som använts, hur de konfigurerats och kalibrerats. Dessutom beskrivs 

det konstruerade mätsystemet med en systemöversikt och kopplingsscheman. 

Mjukvaran som ingår i mätsystemet beskrivs med flödesdiagram. Kapitlet avslutas 

med att redovisa testmiljö och testbädd. 

Resultat redovisar användargränssnittet till mätsystemet samt resultat från 

mätningarna av testmiljön med de olika sensorerna. 

Diskussion och slutsatser diskuterar resultaten från mätningarna, drar slutsatser och 

ger förslag på rekommenderat fortsatt arbete. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att lösa delproblemen i kapitel 1.3 ovan och för att styrka de val av 

komponenter och metoder som gjorts i studien har ett antal teorier studerats. 

Kapitlet är strukturerat enligt följande lista: 

2.1 Beskrivning av trådlösa sensornätverk så kallade WSN 
2.1.1 Undersökning och granskning av nätverkstopologier 
2.1.2 Undersökning av lämplig radiomodul och kommunikationsprotokoll 

2.2  Granskning av mikrokontroller och systembeskrivning av planerat system 
2.3 Identifiering och analys av mätparametrar och sensorer 
2.4 Undersökning av spänningsförsörjning med batteri och tillämpning av virtuell 
jord 
2.5 Beskrivning av filter – analoga aktiva filter och digitalt lågpassfilter 
2.6 Redovisning av använd mjukvara 

2.1 Trådlösa sensornätverk – WSN 

WSN består av ett antal sensorer eller sensormoduler som är kopplade till 

sensornoder. Sensornoderna kommunicerar trådlöst via en gateway som sedan 

kommunicerar med en PC eller annan hårdvara. Gatewayen ansvarar för att 

upprätta ett nätverk och tillhandahåller kommunikationsgränssnitt mot användaren.  

WSN arkitekturen kan ses i Figur 1 nedan. Sensormodulerna innehåller analoga 

anpassningar (filter och förstärkare) och sensorer. Sensornoderna innehåller 

radiomoduler för radiokommunikation, mikrokontroller och ibland även analoga 

anpassningar samt batteri eller annan spänningsförsörjning [8]. Gatewayen är 

uppbyggd på samma sätt som sensornoden men utan sensormodul. 

  

 

Figur 1: WSN arkitektur. 
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2.1.1 Nätverkstopologier 

Trådlösa sensornätverk kan implementeras med olika nätverkstopologier. 

Nätverkstopologin är en karta över vilka av de ingående sensornoderna som har 

kommunikationslänkar mellan varandra. De vanligast förekommande topologierna 

illustreras i Figur 2 nedan där de svarta prickarna visar gateways medan de gröna 

visar sensornoder. Topologierna är från vänster till höger: Stjärna, mesh och 

klusterträd. Stjärntopologin har en gateway som kan kommunicera direkt med alla 

sensornoder men sensornoderna kan inte kommunicera direkt med varandra. 

Meshtopologin har en gateway som kan kommunicera direkt med vissa av 

sensornoderna medan sensornoderna kan konfigureras att kommunicera direkt med 

gatewayen och andra sensornoder. Detta skapar redundans i nätverket vilket ökar 

pålitligheten för att data kommer fram till mottagaren eftersom sensornoderna kan 

välja den mest pålitliga kommunikationslänken. Sist finns klusterträdstopologin där 

gatewayen inte kan kommunicera direkt med alla sensornoder. Istället 

kommunicerar sensornoderna med en annan sensornod högre upp i trädet och till 

sist med gatewayen. Data transporteras alltså från den lägst belägna sensornoden i 

trädet upp till gatewayen [8]. 

 

Figur 2: WSN-topologier. Från vänster till höger: stjärntopologi, meshtopologi och 
klusterträdstopologi. Svart: gateway. Grön: sensornod. 

I tidigare studier [4], [5], används stjärntopologi som WSN-topologi. Fördelen är att 

det är enkelt att implementera. Nackdelen är att nätverket inte har någon redundans 

vilket kan vara problematiskt då någon kommunikationslänk blockeras eller 

försvagas av att ett fysiskt objekt placeras mellan sensornod och gateway. 

Preethichandra [5] löser dock detta genom att skapa multipla kommunikationslänkar 

till samma sensornod, ungefär som meshtopologin. Om gatewayen inte hittar 

sensornoden den söker efter skickar den information till den sökta sensornodens 

närliggande sensornod som sedan vidarebefordra datan till den sökta sensornoden. 

Stjärntopologin utan redundans används i denna studie eftersom det är en PC 

kopplad till en gateway som ska fråga sensornoderna om data, ungefär som Pitarmas 

et al. [4] mätsystem. Redundansen förfaras ta längre tid på grund av dess 

komplexitet och ligger därför utanför denna studie. 
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2.1.2 Radiomodul och Kommunikationsprotokoll 

Pitarma et al. [4] och Preethichandra [5] använder radiomodulen XBee [9] från Digi 

International för att kommunicera mellan sensornoder och gateway. Denna 

radiomodul tillhandahåller trådlös kommunikation med hjälp av 

kommunikationsstandarden IEEE 802.15.4 och nätverksprotokollet ZigBee[10]. 

ZigBee protokollet är paketbaserat och den största möjliga nyttolasten (eng. 

payload) som kan skickas är 116 bytes. Protokollet är användarvänligt, har hög 

säkerhet och är mycket pålitligt. XBee radiomodulen är energisnål och arbetar inom 

2,4GHz bandet och kan användas utan licens i Europa (inte XBee PRO modeller). 

Fördelen med att använda XBee som radiomodul är således att den är billig, har 

säker kommunikation och låg energiförbrukning. Denna studie använder därför 

XBee som radiomodul i sensornoden och gatewayen för att upprätta ett nätverk. 

2.2 Mikrokontroller och översikt av planerat mätsystem 

För att kommunicera med XBee används mikrokontrollers. Denna studie har valt 

utvecklingsplattformen Arduino [11] eftersom deras mikrokontrollers är billiga och 

enkla att använda. Studien använder två olika typer av Arduino mikrokontrollers: 

Arduino UNO [12] och Arduino Mega [13]. Båda består av en 8-bitars AVR 

mikrokontroller med en klockhastighet på 16MHz som är programmerad med 

Arduino programvara. Dessutom tillhandahåller båda mikrokontrollerna en 10-

bitars analog till digital konverterare (eng. analog to digital converter) eller ADC. 

Detta möjliggör en ADC upplösning på 4,9mV per bit. En sampel kommer därför 

bestå av 2 bytes för att rymma 10 bitar. Den maximala samplingsfrekvensen som 

finns tillgänglig är 10kHz. Spänningsförsörjningen sker via USB, batteri eller 

vägguttaget med hjälp av transformator och inbyggda spänningsregulatorer. 

Arduino UNO ingår i sensornoden medan Arduino Mega ingår i gatewayen. 

Arduino UNO samplar från sensorerna och kommunicerar med gatewayen via 

XBee. Arduino Mega kommunicerar med sensornoden via XBee samt med en PC 

via UART (serieporten) som användaren sitter vid. Det planerade mätsystemet 

illustreras i Figur 3 nedan. Sensornoden kan ses till vänster och består av en Arduino 

UNO, XBee, sensormodul och spänningsförsörjning, som anges som nätdel. I 

mitten illustreras gatewayen som består av en Arduino Mega, XBee och en nätdel. 

Till höger finns PC:n där användaren sitter. 
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Figur 3: Mätsystemet och dess ingående delar: Sensornod, Gateway och PC. 

 

Anledningen till att en Mega används i gatewayen är för att den tillhandahåller mer 

än en UART vilket krävs eftersom det finns UART-kommunikation till både XBee 

och PC. I sensornoden behövs inte mer än en UART vilket gör att ett billigare 

alternativ väljs; Arduino UNO. 

2.3 Sensormodul - Mätparametrar och sensorer 

Sensormodulen består av en infraljuds-, CO2-, temperatur- och luftfuktighetssensor. 

Dessutom ingår även de analoga anpassningarna så som filter och förstärkare i 

sensormodulen. För att välja passande sensorer har tidigare forskning och litteratur 

granskats. Nedan beskrivs vilken mätparameter som mäts och hur den mäts. 

2.3.1 Infraljud 

Infraljudet som mäts är ljudvågor med spektralkomponenter från 0 Hz till 20 Hz. 

Därför är ett lågpassfilter lämpligt som dessutom används som ett anti-alias filter för 

att undvika vikningsdistorsion vid sampling. Vikningsdistorsion uppstår då 

frekvenser i mätsignalen är större än halva samplingsfrekvensen, den så kallad 

nyquistfrekvensen. De frekvenser som är större än nyquistfrekvensen uppstår under 

falsk ”alias” efter samplingen eftersom de ”viks” ner till lägre frekvenser. Med andra 

ord uppstår frekvenserna efter samplingen med annan frekvens än vad de i 

verkligheten hade innan samplingen. Man definierar nyquistkriteriet som att vi 

måste sampla med dubbelt så hög frekvens som den högsta frekvensen i insignalen 

som vi önskar mäta. 
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För att mäta infraljud kan akustiska sensorer användas som man ofta kallar 

mikrofoner när man talar om mätningar i frekvensområdena: infraljud, ultraljud och 

det hörbara området 20 Hz till 20 kHz [14]. Mikrofonen omvandlar tryckvågor i 

luften, ljudvågor, till en spänning.  

Chilo och Lindblad [15] använder mikrofonelementet MCE-200[16] som är en 

kondensatormikrofon (eng. electret condenser microphone) för att mäta infraljud. 

Dessa är ofta billiga och tillgängliga men med ett ospecificerat frekvenssvar under 

frekvensen 20 Hz. Sugimoto et al. [17] använder också en kondensatormikrofon 

ME114 [18] som har ett ospecificerat frekvenssvar under frekvensen 20 Hz för att 

mäta infraljud. Mikrofonens bakdel är dock förseglad i en metalltub för att öka dess 

mätprestanda genom att trycket reduceras på ena sidan av mikrofonen. Båda 

studierna använder en förstärkare och ett filter eller anti-alias filter för att sedan 

sampla signalen med en ADC. För att öka ljudupptagningen ytterligare kan en 

högtalare kopplad som mikrofon användas. Membranet i högtalaren är större och 

därmed känsligare för ljudvågor med lägre frekvenser [19]. De Silva och de Zoyza 

[19] använder högtalaren som en mikrofon tillsammans med en förstärkare och anti-

alias filter. Nackdelen med högtalaren är dock dess storlek i jämförelse med en 

kondensatormikrofon. 

Infraljudet eller signalen kan sedan analyseras genom att använda fast fourier 

transform (FFT) eller diskret fourier transform (DFT) på de erhållna samplen för att 

se signalens frekvensspektra. 

Denna studie har valt en kondensatormikrofon på grund av priset, tillgängligheten 

och att den är enkel att använda. 
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2.3.2 Koldioxidhalt (CO2) 

För att mäta gaskoncentration används kemiska sensorer. Dessa reagerar på närvaro 

av specifika gaser och dess koncentration [14]. Sensorerna är konstruerade för 

angivna gaser oftast mer än en och måste därför kalibreras för mätning av önskad 

gas. 

Studierna [5], [6] använder sig av halvledarbaserade kemiska sensorer eftersom dessa 

är små, billiga och tillgängliga. Substratets resistans i halvledaren varierar beroende 

på närvaron av specifik gas och dess koncentration [5]. I Figur 4 nedan illustreras en 

tillämpningskrets för den halvledarbaserad kemisk sensor HS-135[20]. Kretsen 

består av två delar: en uppvärmare (eng. heater) markerad med H i figuren och 

sensorsubstratet markerad med A och B i figuren. Uppvärmningen ger en 

stabiliserad temperatur som krävs för att mätning ska kunna ske [5]. Substratet 

fungerar som en variabel serieresistans i serie med kalibreringsresistansen RL. 

Koldioxidhalten mäts i ppm (part per million) som ett absolutvärde och uppstår som 

en spänning på utgången vilken angivs som Vo i Figur 4. Fördelen med dessa 

sensorer är priset, storleken och tillgängligheten. Sensorns överföringsfunktion från 

volt till ppm specificeras i databladet för respektive tillverkare. Denna studie har 

därför valt att använda en halvledarbaserad kemisk sensor för mätning av 

koldioxidhalt. 

 

 

Figur 4: Tillämpningskrets med kalibrering för koldioxidsensorn HS-135. 

2.3.3 Temperatur 

Det finns två vanliga typer av sensorgrupper för temperaturmätning: termoresistiva 

sensorer och thermocouples. Denna studie har endast tittat på de termoresistiva 

sensorerna eftersom dessa är billiga, enkla att hantera, stabila och linjära [14]. 
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De termoresistiva sensorerna består av material med en känd elektrisk resistans som 

beror av omgivande temperatur. Dessa sensorer delas i sin tur upp i olika typer av 

sensorer och de vanligaste är: termistorer och kiselresistiva sensorer. Termistorn är 

en resistor konstruerad av ett material med en känd elektrisk resistans som beror av 

den omgivande temperaturen. Kiselresistiva sensorer fungerar ungefär som 

termistorer och är ofta halvledare med en temperaturberoende pn-övergång. För 

bättre linjäritet och stabilitet finns även diskreta kiselresistiva sensorer som i vissa 

fall inte behöver kalibreras vid användning. LM35[21] är ett exempel på en diskret 

kiselresistiv temperatursensor som lämpar sig för denna studie. 

2.3.4 Relativ luftfuktighet 

Den relativa luftfuktigheten mäts i procent relativt den maximala mängden 

vattenånga vid den nuvarande temperaturen. Relativ luftfuktighet har ett 

giltighetsområde för temperaturer < +100°𝐶 och mäts ofta med kapacitiva 

sensorer. Kapacitiva sensorer består av en kondensator fylld med ett ämne med 

passande dielektrisk konstant som varierar beroende på den relativa luftfuktigheten. 

Detta gör att kondensatorns kapacitans blir proportionell mot den relativa 

luftfuktigheten [14] och således kan mäta relativ luftfuktighet. Dessa sensorer är 

billiga, enkla att använda och kan konstrueras för att ha en nästan linjär karaktäristik 

vilket gör att denna typ av sensor är fördelaktig i denna studie. 

2.4 Sensornodens nätdel – batteridrift och virtuell jord 

För att mäta infraljud och förstärka signalen med en OP-förstärkare krävs negativa 

spänningar men med spänningsförsörjning från ett batteri kan endast positiva 

spänningar erhållas i förhållande till jord (batteriets negativa pol). Överst i Figur 5 

nedan visas en signal som oscillerar kring en 0V nivå. I ett batteridrivet system som 

drivs av exempelvis ett 9V batteri skulle detta resultera i att de negativa 

spänningarna går förlorade och felaktiga sampels erhålls. Istället kan en referensnivå 

skapas som blir signalens nya ”noll nivå” eller virtuella jord som den kan oscillera 

kring. Detta illustreras nederst i Figur 5 nedan. 
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Figur 5: Signal oscillerande kring 0V (överst), signal oscillerande kring 2,5V (nederst) 

Referenspunkten eller den virtuella jorden är i enklaste fallet en spänningsdelare och 

en buffert som ersätter jord (GND) [22], dock inte matningens jord, i en OP-

förstärkarkoppling enligt REF i Figur 6 nedan. Figuren visar en dubbelmatad 

inverterande förstärkare till vänster och en enkelmatad inverterande förstärkare till 

höger. I figuren sätts REF till en spänning mitt emellan V+ och GND för att erhålla 

oscillation likt nedersta grafen i Figur 5. 

 

Figur 6: Dubbelmatad inverterande förstärkare (vänster), enkelmatad inverterande förstärkare (höger). 
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2.5 Filter 

Filter används för att filtrera bort oönskade frekvenser från en signal. Det finns olika 

typer av filter och två exempel är; lågpassfilter som filtrerar bort höga frekvenser 

och högpassfilter som filterar bort låga frekvenser. Filter kan implementeras analogt 

eller digitalt men ett anti-alias filter måste dock implementeras analogt innan 

samplingen. 

Figur 7 nedan visar ett frekvenssvar på ett första ordningens lågpassfilter. Ordningen 

på filtret bestäms av dess lutning och ett första ordningens filter har lutningen -

20dB/dekad medan ett andra ordningens filter har lutningen -40dB/dekad. 

Frekvensen fc är gränsfrekvensen och markerar den frekvens då förstärkningen 

dämpats med 3dB. 

 

Figur 7 Frekvenssvar för ett första ordningens lågpassfilter. 

2.5.1 Analoga aktiva filter 

Analoga filter kan vara både passiva och aktiva. Passiva filter konstrueras med passiva 

komponenter: induktorer, kondensatorer och resistorer. Dessa filter är vanliga för 

höga frekvenser, över 1MHz. Aktiva filter konstrueras med: kondensatorer, 

resistorer och operationsförstärkare, förkortat OP-förstärkare. Dessa filter kan 

förstärka signaler till skillnad från passiva filter på grund av den aktiva 

komponenten: OP-förstärkaren. Aktiva filter är vanliga för lägre frekvenser, under 

1MHz, eftersom induktorerna ofta blir stora och tar upp för mycket plats vid låga 

gränsfrekvenser [22]. Till vänster i Figur 8 nedan illustreras ett passivt andra 

ordningens lågpassfilter och till höger i samma figur illustreras ett aktivt andra 

ordningens lågpassfilter. 
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Figur 8: Vänster: Passivt andra ordningens lågpassfilter. Höger: Aktivt andra ordningens lågpassfilter. 

2.5.1.1 Andra ordningens aktiva LP-filter 

De Silva och de Zoyza [19] implementerar ett andra ordningens aktivt Sallen-key 

LP-filter som anti-alias filter med förstärkningen ett. Detta filter beskrivs med sin 

överföringsfunktion enligt [22]: 

 𝐴(𝑠) =
1

1+𝑎1𝑠+𝑏1𝑠2
     (1) 

där 𝑎1 och 𝑏1är filterkoefficienter och anger värdena på de ingående 

komponenterna, 𝑠 =
𝑗𝜔

𝜔𝑐
 , 𝜔𝑐 = 2𝜋𝑓𝑐 och 𝑓𝑐  anger filtrets gränsfrekvens. 

Filterkoefficienterna definieras utifrån komponentvärdena enligt: 

 𝑎1 = 𝜔𝑐𝐶1(𝑅1 + 𝑅2) och 𝑏1 = 𝜔𝑐
2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2. 

Filtrets kopplingsschema kan ses till höger i Figur 8 ovan. 

Filterkoefficienterna avgör filtertypen och det finns tre fördefinierade filtertyper: 

• Besseltyp: linjär fasgång som resulterar i konstant grupplöptid vilket betyder 
att alla frekvenser fördröjs lika mycket och ingen vågformsdistorsion uppstår 
[22] 

• Tschebyschefftyp: Skarp övergång från passband till stoppband vilket 
resulterar i hög dämpning direkt efter gränsfrekvensen [22] 

• Butterworthtyp: maximalt flat i passbandet vilket betyder att signalnivåerna 
återges korrekt med eller utan förstärkning [22] 

De Silva och de Zoyza [19] har valt ett butterworth-filter som är ett vanligt val i 

ADC tillämpningar eftersom signalnivåerna återges korrekt [22]. Även i denna 

studie kommer ett butterworthfilter användas. Nackdelen med ett butterworth-

filtret är att det inte har någon skarp övergång från passband till stoppband. Detta 

kommer dock inte medföra några problem om samplingsfrekvensen väljs tillräckligt 

mycket högre än gränsfrekvensen eftersom oönskade frekvenser då kommer ha 

dämpats tillräckligt för att inte ge vikningsdistorsion. 
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2.5.2 Digitalt lågpassfilter 

Medelvärdesbildning kan användas för att implementera digitala lågpassfilter. 

Algoritmen kräver inte mycket minne om datamängden är kort och är enkel att 

implementera. Filtret beskrivs med en summa enligt [23]: 

𝑦 =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑁−1

0      (2) 

där y är utsignalen eller summan, x[n] är n:te sampeln och N är antal sampel. 

Filtret summerar alla sampels x[n] och dividerar med antal sampels M för att bilda 

ett medelvärde y. Antal sampels sätter gränsfrekvensen [23] och fördröjningen anges 

enligt [24]: 

 𝑡0 = 𝑁𝑇𝑠      (3) 

där 𝑡0 anger tiden att sampla N sampels med samplingsperioden Ts. 

 

2.6 Mjukvara 

Vid design och konstruktion användes följande mjukvaror och bibliotek så kallade 

API:er: 

• Arduino IDE [11]  -Utvecklingsmiljö för Arduino 
  mikrokontrollers 

• XCTU Digi international[25] -Konfigurationsplattform för XBee 

• MATLAB [26]   -Beräkningsverktyg, modellering och 
  grafik 

• Autodesk Eagle [27]  -PCB, schemaritning och kopplingsschema 

• draw.io [28]  -Flödesdiagramritning 

• API: XBee-Arduino [29] -Bibliotek för kommunikation mellan 
     XBee och Arduino mikrokontrollers 

• FTDI chip drivrutiner [30] -Drivrutiner för USB till seriell 
      omvandlare 

• API: TimerONE [31] -Timerbibliotek för Arduino  
  mikrokontrollers 
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3 Metod 

Studiens genomförande kan ses i Figur 9 nedan. Arbetet påbörjades med en 

litteraturstudie för att fastställa mål och syfte samt lägga fram den teoretiska 

bakgrunden som styrker de val av komponenter och metoder som gjorts. Därefter 

följde komponentval, konfigurering av XBee, design och konstruktion av 

infraljudssensor, implementering av koldioxid-, temperatur- och 

luftfuktighetssensor, MATLAB och Arduino programmering, 

kretskortskonstruktion samt test och utvärdering av utvecklat system. 

Programmering förekom även i test och utvärdering för att justera sampling och 

logiska fel. Detta kapitel är strukturerat enligt Figur 9 nedan med utgångspunkt i val 

av komponenter. Först följer dock en systemöversikt där systemet beskrivs i sin 

helhet. 

 

Figur 9: Flödesschema över studiens arbetsgång 
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3.1 Systemöversikt 

Det slutgiltiga mätsystemet beskrivs i Figur 10 nedan.   

 

Figur 10: Systemöversikt 

3.2 Val av komponenter 

Vid val av komponenter prioriterades tillgänglighet, pris och användarvänlighet. 

Användarvänlighet i det avseendet att komponenterna skulle vara enkla att 

konfigurera, kalibrera och implementera. Dessutom skulle systemet vara 

batteridrivet med reglerad 3,3- och 5V matningsspänningar vilket ställde krav på val 

av OP-förstärkare enligt nedan. I Bilaga 1 redovisas de mest relevanta 

komponenterna som ingår i systemet. Resistorer, kondensatorer, kopplingstråd och 

prototypkort redovisas inte. 

Radiomodulen som valdes var XBee® through-hole module 2.4 GHz 6.3 mW, med 

trådantenn [32] från Digi International. Motiveringen till att en XBee valdes var att 

tidigare studier [4], [5] visat att radiomodulen fungerat tillfredsställande. Dessutom 

är den billig och tillgänglig samt att det finns XBee-Arduino API för att upprätta 

kommunikation mellan XBee och Arduino. 
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Spänningsförsörjningen (Nätdelen) till sensornoden implementerades med en 5V 

regulator [33], en 3,3V regulator [34] och en virtuell jord [35]. 

Spänningsförsörjningen till gatewayen bestod av en USB-kabel mellan gatewayen 

och PC:n. 

För att mäta infraljud, koldioxidhalt, temperatur och relativ luftfuktighet valdes ett 

antal sensorer utifrån den teoretiska bakgrunden. Nedan följer valen av sensorer och 

analoga tillämpningar. 

3.2.1 Infraljudssensor 

Mikrofonen som valdes var MCE-200[16] från Panasonic och har ett specificerat 

frekvenssvar från 20Hz till 16kHz. Valet av mikrofon baserades på studierna från 

Chilo och Lindblad [15] samt Sugimoto et al. [17]. För att sampling skulle kunna 

utföras krävdes förstärkare och anti-alias filter. Förstärkaren och filtret 

implementerades båda med en OP-förstärkare och valet var MCP6002 [36] från 

Microchip. MCP6002 innehåller två OP-förstärkare som kan förses med 

matningsspänningen 5V och jord. OP-förstärkaren har 1MHz bandbredd, 112dB 

(≈398ggr) råförstärkning, är energisnål och kan arbeta nära matningsspänningen en 

så kallad rail-to-rail OP-förstärkare. Motiveringen till att MCP6002 valdes var att 

den är en rail-to-tail OP-förstärkare som är energisnål och därför lämpar sig för 

batteritillämpningar. Dessutom innehåller kapseln två OP-förstärkare och tar därför 

upp mindre plats på ett kretskort än två kapslar med en OP-förstärkare vardera. 

3.2.2 Koldioxidsensor 

Koldioxidsensorn som valdes var HS-135 [20] från Sencera CO Ltd. Sensorn mäter 

flera olika gaser och måste därför kalibreras för att mäta önskad gas. Sensorn måste 

även ”brännas in”, vara spänningssatt, i 24 timmar innan första användning samt 

värmas upp innan mätningarna om sensorn varit avstängd. Matningsspänningen är 

5V och jord. Sensorns överföringskaraktäristik är en potensfunktion där 

utspänningen beror av koldioxidhalten enligt: 

𝑉𝑜(𝑥) = 𝑎𝑥𝑏 + 𝑐     (4) 

där Vo(x) är spänningen över potentiometern i Figur 4 i kapitel 2.3.2, a, b och c är 

konstanter från överföringskaraktäristiken och x är uppmätt koldioxidhalt i ppm. 
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3.2.3 Temperatursensor 

Temperatursensorn som valdes var LM35 [21] från Texas Instruments. LM35 har 

valts på grund av dess pris, användarvänlighet, låga energiförbrukning och linjära 

överföringsfunktion. Temperaturen mäts inom området +2°C till +150°C och 

begränsningen beror på att mätningen sker inomhus där temperaturen kan förväntas 

ligga kring +20°C till +30°C. Dessutom innebär begränsningen också färre 

komponenter då LM35 inte behöver kringliggande komponenter för detta 

mätområde. Sensorn är kalibrerad i grader Celsius och har linjär överföringsfunktion 

enligt: +10mV/°C med 0V offset.  

3.2.4 Luftfuktighetssensor 

Luftfuktighetssensorn som valdes var HIH-4000-004 [37] från Honeywell. Sensorn 

har valts på grund av dess pris, användarvänlighet, låga energiförbrukning och linjära 

överföringsfunktion. Sensorn är kalibrerad av tillverkaren och överföringsfunktionen 

är enligt kalibreringsbladet som följde med sensorn: +29,705mV/%RH. Det vill 

säga +29,7mV per procentenhet relativ luftfuktighet. Dessutom har sensorn en 

zero-offset på 0,807876V vilket betyder att utspänningen från sensorn skall 

subtraheras med 0,807876V. 

3.2.5 Referenssystem - Kommersiellt mätsystem 

För att jämföra mätresultaten från det utvecklade systemet samt kalibrera 

koldioxidsensorn användes ett referenssystem [38] (kommersiellt system) från 

SenseAir. Referenssystemet mäter koldioxidhalt i ppm, temperatur i grader Celsius 

och relativ luftfuktighet i procent. 
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3.3 Konfigurering och test av XBee 

XBee konfigurerades med hjälp av en USB till seriell omvandlare [39], mjukvaran 

XCTU och användarguiden [40] till XBee. Mjukvaran på XBee radiomodulerna 

uppdaterades till ZigBee. Därefter gjordes en fabriksåterställning för Gatewayens- 

och sensornodens XBee. Radiomodulerna konfigurerades sedan enligt Tabell 1 

nedan där parametrarna representerar parametrar i mjukvaran XCTU. 

Parametrarna, förutom baudrate, anges som hexadecimala tal och har därför prefixet 

0x i tabellen. Baudrate valdes till 115200 bps istället för 9600 bps, som var 

standardvärdet, för att erhålla tillräckligt snabb seriell kommunikation mellan XBee 

och Arduino. Baudrate-inställningen experimenterades fram genom att testa olika 

baudrates för att finna en som gav tillräckligt låg fördröjning. API-mode valdes till 

0x02 eftersom XBee-Arduino API:t krävde denna inställning för att fungera. PAN-

ID anger radiomodulernas nätverks ID och valdes godtyckligt till 0x2015. CE valdes 

till 0x01 för gatewayens XBee vilket anger att denna XBee ska vara en så kallad 

Coordinator som upprättar ett nätverk med angivet PAN-ID på godtycklig kanal i 

2,4GHz bandet. JV valdes till 0x01 för sensornodens XBee vilket anger att denna 

XBee ska söka i de tillgängliga kanalerna efter en Coordinator med angivet PAN-ID. 

På detta sätt följer Sensornod XBee:n efter sin Coordinator om den byter kanal på 

grund av exempelvis en omstart av gatewayen. 

Tabell 1: XBee konfigurering för gateway och sensornod 

 Gateway XBee Sensornod XBee 

Parameter Värde Värde 

Baudrate 115200 (decimal) 115200 (decimal) 

API-mode 0x02 0x02 

ID (PAN-ID) 0x2015 0x2015 

CE (Coordinator enable) 0x01 0x00 

JV (Channel verification) 0x00 0x01 

 

Vid upprättande av nätverket söker Coordinatorn igenom de tillgängliga kanalerna 

och väljer den kanal som är ledig. Sökningen sker genom att söka av signalstyrkor på 

kanalerna. Coordinatorn upprättar nätverket med angivet PAN-ID på ledig kanal. 

Sensornodens XBee söker sedan efter en Coordinator som tillhandahåller angivet 

PAN-ID och går automatiskt med i nätverket som Coordinatorn skapat. 
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Test av XBee radiomodulerna kan ses i Figur 11 nedan. Testerna utfördes genom att 

skicka data, ett så kallat TransmitRequest paket, från XBee 1 till XBee 2 (vilken som 

var 1 eller 2 hade ingen betydelse så länge de fick behålla sina nummer under hela 

testet). XBee 2 skall då svara med ett TransmitResponse paket där status om paketet 

togs emot eller inte anges. Därefter bytte XBee 1 och XBee 2 plats och samma test 

utfördes igen. 

 

Figur 11: XBee kommunikationstest 

3.4 Design och konstruktion av infraljudssensor 

Infraljudssensorn består av en mikrofon, förstärkare och anti-alias filter som kopplats 

till Arduinons ADC som samplar med 200Hz enligt Figur 12 nedan. Sensorns 

kopplingsschema illustreras i Bilaga 2. 

 

Figur 12: Infraljudssensorns funktionsschema 

Förstärkaren som är den första OP-förstärkaren från vänster i Bilaga 1 är en 

inverterande förstärkare med 150 gångers förstärkning. Förstärkningen 

experimenterades fram genom att testa olika förstärkningar vid mätning och test av 

mätsystemet. Den inverterande förstärkarkopplingen valdes på grund av att den inte 

drar någon påtaglig ström från jorden, till skillnad från en icke inverterande 

förstärkarkoppling, vilket var av betydelse då förstärkaren kopplades till den 

virtuella jorden som inte kunde leverera mer än 20mA enligt dess datablad. 
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Anti-alias filtret valdes till ett andra ordningens aktivt butterworth LP-filter med 

gränsfrekvensen 40Hz. Filtrets komponentvärden beräknades med hjälp av Ekvation 

1 i kapitel 2.5.1.1. Komponentvärdena avrundades sedan till närmaste 

standardvärde för implementation. Valet av filter baserades på den teoretiska 

bakgrunden samt studien från De Silva och de Zoyza [19]. Gränsfrekvensen valdes 

till 40Hz utifrån samplingsfrekvensen som sattes till 200Hz. På detta sätt hinner 

oönskade frekvenser dämpas tillräckligt så att vikningsdistorsion inte uppstår. 

3.5 Implementering av koldioxidsensor 

Koldioxidsensorns kopplingsschema illustreras i Bilaga 3 och blockdiagram kan ses i 

Figur 13 nedan. Sensorn kalibrerades och kopplades till Arduino UNO:s ADC som 

samplar 5 sampels efter varandra för att sedan låta mikrokontrollern utföra digital 

filtrering. Den digitala filtreringen sker med ett medelvärdesbildande filter enligt 

Ekvation 2 i kapitel 2.5.2 som är inställt på 5 sampels (N=5). Antal sampels ansågs 

inte vara av stor vikt eftersom det digitala filtret endast skulle ta bort mycket 

högfrekventa störningar och signalförändringar. 

 

Figur 13: Blockdiagram för koldioxidsensor 

3.5.1 Kalibrering 

Koldioxidsensorn ”brändes in” i 24 timmar enligt databladet. Vilket betyder att 

sensorn matades med 5V och jord i 24 timmar. Därefter utfördes kalibrering med 

hjälp av kalibreringsmetodiken som Abderrahim et al. [41] beskriver samt Ekvation 

4 i kapitel 3.1.2. Kalibreringen gick till enligt följande lista: 

1. Fyra punkter, x-koordinater [ppm] och y-koordinater [volt], valdes ut i 
databladets graf över överföringsfunktionen 

2. Koldioxidhalten i ppm togs fram som funktion av utspänningen från sensorn 
med regressionsverktyget cftool i MATLAB (se Figur 14 nedan) 

3. Koldioxidhalten mättes med referenssystemet 
4. Spänningsnivån för uppmätt koldioxidhalt i punkt 3 beräknades med hjälp av 

regressionslinjen från punkt 2 
5. Potentiometern i kopplingsschemat i Bilaga 3 justerades tills spänningsnivån 

som avlästes i punkt 4 erhölls 
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I Figur 14 nedan kan den slutgiltiga regressionslinjen ses för koldioxidsensorns 

överföringsfunktion. Punkterna i grafen representerar databladets värden och linjen 

anger regressionslinjen. Anledningen till att regression användes var för att det var 

svårt att hämta punkter med precision från databladets angivna överföringsfunktion 

samt att en matematisk beskrivning av överföringsfunktionen, Ekvation 4, krävdes 

för att beräkna koldioxidhalten i realtid i MATLAB. Med andra ord användes 

regression för att finna värden på konstanterna i ekvationen. Regression med 

polynom testades också men utan tillfredsställande resultat. 

 

Figur 14: Uppskattad överföringsfunktion från MATLAB:s cftool 

3.6 Implementering av temperatur- och 

luftfuktighetssensor 

Temperatur- och luftfuktighetssensorn kopplades enligt Bilaga 4. Sensorernas 

blockdiagram kan ses i Figur 15 nedan. Sensorerna samplas som koldioxidsensorn 

ovan och den digitala filtreringen är ett medelvärdebildande filter som är inställt på 

5 sampels (N=5). Ingen av sensorerna behövde kalibreras eftersom de redan var 

kalibrerade från leverantören.  

 

Figur 15: Blockdiagram för temperatur- och luftfuktighetssensor 
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3.7 MATLAB och Arduino programmering 

Användargränssnittet som användaren ser skrevs i MATLAB och mjukvaran består 

av ett MATLAB-script. Mjukvaran på Arduino UNO och MEGA skrevs i Arduino 

IDE för att sedan laddas upp på mikrokontrollerna. 

3.7.1 MATLAB 

MATLAB-scriptets flödesdiagram illustreras i Bilaga 5. Scriptet innehåller även en 

try- catchsats som fångar eventuella fel som uppstår och städar upp och stänger 

serieporten för att undvika att den låses. 

MATLAB-scriptet och kommunikationen mellan PC, gateway och sensornod 

beskrivs kort i följande stycke. Scriptet sätter upp en seriell förbindelse mellan PC:n 

och gatewayen med baudrate 115200 bps. Därefter skickar scriptet en 

samplingsförfrågan till gatewayen via UART. Gatewayen skickar i sin tur en 

samplingsförfrågan till sensornoden via radiolänken (2,4GHz bandet). Sensornoden 

samplar infraljud från infraljudssensorn med samplingsfrekvensen 200Hz. Antal 

sampels valdes till 400 på grund av minnesbrist i sensornodens mikrokontroller samt 

att användaren inte skulle behöva vänta för länge innan resultatet visades. 

Användaren måste i detta fall vänta minst 2 sekunder enligt Ekvation 3. Därtill 

adderas även tiden det tar för paket att hämtas och skickas. Varje sampel består av 2 

bytes vilket resulterar i 800 bytes som måste skickas i paket som maximalt kan 

innehålla 100 bytes vardera. Genom test valdes då antal sampels till 400 för att 

erhålla kort fördröjning samt minimera antal paket som skickas. Sensornoden delar 

upp varje sampel i två bytes som läggs in i en array där varje position består av en 

byte. Sedan skickar sensornoden ett meddelande till Gatewayen som säger att 

samplingen är klar. Gatewayen meddelar PC:n och scriptet hämtar då 

infraljudssamplen som sedan databehandlas med FFT och plottas i tid- och 

frekvensdomän. Tids- och frekvensplotten uppdateras kontinuerligt. Figur 16 nedan 

illustrerar kommunikationen mellan PC, gateway och sensornod vid en infraljud: 

sampelförfrågan. 
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Figur 16: Kommunikation vid infraljudsdata hämtning 

När Tids- och frekvensplotten har uppdaterats skickar MATLAB-scriptet ännu en 

samplingsförfrågan till gatewayen. Denna gång frågar scriptet efter koldioxidhalt, 

temperatur och relativ luftfuktighet. Gatewayen skickar sampelförfrågan vidare till 

sensornoden som tar 5 sampels av CO2, temperatur och relativ luftfuktighet för att 

utföra den digitala filtreringen. Sensornoden skickar sedan de filtrerade sampeln till 

gatewayen som därefter vidarebefordrar det till PC:n och MATLAB-scriptet. Figur 

17 nedan illustrerar kommunikationen vid en CO2, temperatur och relativ 

luftfuktighet: sampelförfrågan. Kommunikationen är något enklare vid denna 

sampling eftersom samtliga parametrar får plats i ett paket medan infraljudssampels 

skickas i 8 olika paket som sedan måste databehandlas för att återskapa 

infraljudssignalen korrekt. MATLAB-scriptet avslutas genom att stänga den seriella 

kommunikationen och rensa det seriella objektet. 

 

Figur 17: Kommunikation vid CO2, temperatur och relativ luftfuktighet: sampelförfrågan 
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3.7.2 Arduino 

Flödesdiagram för gatewayens Arduino MEGA kan ses i Figur 18 nedan. Gatewayen 

läser data från serieporten som är kopplad till PC:n, anges som läs serieport i 

flödesdiagrammet. Denna data väljer sedan vilken kod gatewayen skall skicka till 

sensornoden. Dessutom läser gatewayen data från den andra serieporten som är 

kopplad till XBee:n som anges som Mottaget paket? I flödesdiagrammet. Det 

mottagna paketets datalängd avgör vad som skall skickas till PC:n.  

Kommunikationsprotokollet från PC:n till gatewayen och från gatewayen till 

sensornoden består av tre koder 1 byte vardera enligt listan nedan: 

• 0x01: Sampla infraljud 

• 0x02: Hämta infraljud sampels 

• 0x03: Sampla och hämta koldioxidhalt, temperatur och relativ luftfuktighet 
 
Kommunikationsprotokollet från gatewayen till PC:n består av en kod som är 0x01: 
infraljud sampels finns att hämta. Koden är 1 byte. 
 

 

Figur 18: Gatewayens Arduino MEGA flödesdiagram  
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Flödesdiagram för sensornodens Arduino UNO kan ses i Figur 19 nedan där data 

anger data i mottaget paket. Sampling av infraljudet sker med en timer som 

genererar interrupt varje 5:e millisekund vilket ger en samplingsfrekvens på 200Hz. 

I interrupt-rutinen samplar Arduino UNO infraljudet och sparar det i en array. 

Interrupt-rutinen är en rutin eller funktion som avbryter mikrokontrollerns 

exekvering för att direkt utföra det som finns i interrupt-rutinen. När interrupt-

rutinen har exekverats klart återgår mikrokontrollern till det ställe i exekveringen 

där den blev avbruten. 

 

 

Figur 19: Sensornodens Arduino UNO flödesdiagram 

3.8 Kretskortskonstruktion 

Kretskortkonstruktionen bestod av att konstruera ett adapterkort till gatewayens 

XBee och ett kretskort till sensornodens sensormodul, nätdel och XBee. 
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3.8.1 Adapterkort till gatewayens XBee 

Adapterkortet kan ses i Figur 20 nedan. Adapterkortet fungerar som en länk mellan 

2,5mm och 5mm kontakter. 5mm kontakter är vanliga i prototypkort och Arduino 

utvecklingskort. I mitten av kretskortet kopplas radiomodulen (XBee). Utförlig 

pintabell och tillhörande figur finns i Bilaga 6. 

 

Figur 20: Adapterkort tillgatewayens XBee 

3.8.2 Kretskort till sensornoden 

Kretskortet till sensornoden kan ses i Figur 21 nedan. På kretskortet sitter 

sensormodulen (högst upp till vänster och längst ner till vänster), nätdelen (längst 

upp till höger) och radiomodulen (längst ner till höger). Radiomodulen placerades 

avskilt och nära sin jord och matningsspänning för att inte störa ut andra 

komponenter. Koldioxidsensorn valdes att placeras utanför kretskortet på grund av 

att den blev mycket varm och skulle ha påverkat temperatur- och 

luftfuktighetssensorn. Pin 1 till 10 används för att koppla kretskortet till ADC och 

jord på sensornodens Arduino UNO. Pin 11 till 16 används för att koppla på 

koldioxidsensorn. Pin 17 till 26 används för spänningsförsörjning som måste ligga 

mellan 7V till 9V. Arduino UNO:n spänningsförsörjs inte från kreskortet. Utförlig 

pintabell och tillhörande figur kan ses i Bilaga 7. 

 

Figur 21: Kretskort till sensornoden. 
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3.9 Mätningar 

Mätningarna bestod av funktionstester för samtliga sensorer och systemmätningar 

för att utvärdera hela systemet. Funktionstesterna utfördes genom att koppla upp 

varje sensor enligt dess datablad och sedan mäta dess utspänning med multimeter 

och i vissa fall oscilloskop. Funktionstesterna visade att sensorerna fungerade 

tillfredsställande. 

Systemmätningarna gick ut på att mäta testmiljön, som anges nedan i kapitel 3.9.1, 

med det utvecklade systemet för att sedan jämföra erhållet resultat med 

referenssystemets mätningar. Mätningarna var av kvalitativ karaktär där ett bestämt 

antal sampels togs med båda systemen vid samma tillfälle och med samma 

förutsättningar för att sedan jämföras med varandra. 

Infraljudssensorn mättes genom att öppna och stänga en dörr. Resultatet skall ge 

frekvenser som ligger under 20Hz enligt Chilo och Lindblad [15]. 

3.9.1 Testmiljö och testbädd 

Mätningarna utfördes i ett kontorsrum som illustreras i Figur 22. Figuren visar ett 

kontorsrum sett ovanifrån och ner. PC:n och gatewayen placerades ungefär 3 meter 

från sensornoden och referenssystemet. Mellan PC:n och gatewayen är det 

trådbunden kommunikation och mellan sensornoden och gatewayen är det trådlös 

kommunikation. 

 

Figur 22: Testmiljö: kontorsrum 
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Testbädden såg ut enligt Figur 23 och 24 nedan. Till vänster i Figur 23 kan det 

utvecklade systemets sensornod ses och till höger (den vita lådan) kan 

referenssystemet ses. Det utvecklade systemet spänningssattes först med ett 9V 

batteri med kapacitet på 550mAh och sedan med externt reglerat lab-aggregat 

inställt på 9V. 

 

Figur 23: Testbädd: Utvecklat system: sensornod (till vänster) och referenssystem (till höger) 

Figur 24 nedan visas det utvecklade systemets gateway som spänningssattes med en 

USB-kabel till PC:n. 

 

Figur 24: Testbädd: Utvecklat system: gateway 
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4 Resultat 

Mätsystemet klarar av att mäta infraljud till viss del samt mäta koldioxidhalt, 

temperatur och relativ luftfuktighet. 

4.1 Mätningar 

Resultaten från mätningarna redovisas enligt följande: infraljudsmätning, 

koldioxidhalt, temperatur och relativ luftfuktighet samtliga med och utan batteri 

(med extern reglerad spänningsmatning). 

4.1.1 Infraljudsmätning 

Resultaten från infraljudsmätningarna presenteras med två figurer för varje mätning: 

en figur där mätningen kan ses i tidsdomän och en figur där mätningen kan ses i 

frekvensdomän. Mätningarna är utförda med batteri och inga väsentliga skillnader 

med eller utan batteri observerades. Övriga mätningar än de som illustreras nedan 

gav ungefär samma resultat. Vid vissa omständigheter, om exempelvis dörr stängdes 

för hårt och mycket nära mikrofonen, bottnade OP-förstärkaren i infraljudssensorn 

och klippning uppstod i mätningen. 

4.1.1.1 Infraljudsmätning 1 

I Figur 25 nedan illustreras en infraljudsmätning i tidsdomän vid dörröppning och 

stängning. Figuren visar tydligt utslag för frekvenser lägre än 40Hz (anti-alias filtrets 

gränsfrekvens). 

 

Figur 25: Infraljudsmätning 1: öppning och stängning av dörr i tidsdomän. 
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I Figur 26 nedan visas samma mätning som Figur 25 ovan men i frekvensdomän. 

Figuren visar utslag för infraljud (frekvenser lägre än 20Hz). Dessutom har spektralt 

läckage uppstått på grund av icke koherent sampling och DC-komponenten vid 0 

Hz. I figuren har frekvenserna 3Hz, 5,5Hz och 8Hz markerats. 

 

Figur 26: Infraljudsmätning 1: öppning och stängning av dörr i frekvensdomän 

4.1.1.2 Infraljudsmätning 2 

I Figur 27 nedan visas en ny mätning av infraljud. Figuren visar utslag för frekvenser 

lägre än 40Hz vid stängning av en dörr. 

 

Figur 27: Infraljudsmätning 2: stängning av dörr i tidsdomän 
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I Figur 28 nedan visas samma mätning som i Figur 27 ovan det vill säga vid stängning 

av en dörr men i frekvensdomän. Figuren visar tydligt infraljudsutslag men med 

spektralt läckage samt en DC-komponent. I figuren har frekvenserna 5Hz och 7Hz 

markerats. 

 

Figur 28: Infraljudsmätning 2: stängning av dörr i frekvensdomän 

 

4.1.2 Koldioxidhalt 

I Figur 29 nedan visas en mätning med batteri där det utvecklade eller konstruerade 

systemet anges i blått och referenssystemet anges i rött. Avvikelsen mellan det 

utvecklade systemet och referenssystemet uppskattas maximalt till ±20,2% vid 

upprepade mätningar. Denna avvikelse var vanlig med batteri vid början av en 

mätserie på 20 sampel. Figuren visar denna maximala felmarginal vid X:2 (markerad 

till vänster i figuren). Vid stabilisering X:17 i figuren erhålls en avvikelse med 9,5%. 

 

Figur 29: Koldioxidmätning med batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i blått och 
referenssystemet (Commercial system) i rött  
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I Figur 30 nedan visas en mätning utan batteri. Avvikelsen mellan systemen 

uppskattades till maximalt ±21,0% vid upprepade mätningar. Figuren visar denna 

maximala avvikelse. 

 

Figur 30: Koldioxidmätning utan batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i blått och 
referenssystemet (Commercial system) i rött 

I Figur 31 nedan visas en mätning utan batteri. Avvikelsen mellan systemen är 1,7%. 

Denna avvikelse var vanligare, utan batteri, än den maximala avvikelsen i Figur 30 

ovan. 

 

Figur 31: Koldioxidmätning utan batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i blått och 
referenssystemet (Commercial system) i rött 
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4.1.3 Temperatur 

I Figur 32 nedan visas en temperaturmätning med batteri. Maximal avvikelsen i 

figuren är 5,0%. Uppskattad maximal avvikelse mellan systemen var ±10,0% vid 

upprepade mätningar. Mätningarna varierade inte märkvärt med eller utan batteri. 

 

Figur 32: Temperaturmätning med batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i blått och 
referenssystemet (Commercial system) i rött 

4.1.4 Relativ luftfuktighet 

I Figur 33 nedan visas en relativ luftfuktighetsmätning med batteri. Maximala 

avvikelsen i figuren är 5,3%. Uppskattad maximal avvikelse mellan systemen var 

±6%. Mätningarna varierade inte märkvärt med eller utan batteri. Små 

fluktuationer kan förekomma enligt figuren. 

 

Figur 33: Relativ luftfuktighetsmätning med batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i 
blått och referenssystemet (Commercial system) i rött 
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4.2 Mätningar med låg batterinivå 

Mätningarna påverkades avsevärt när batteriets kapacitet började nås. Oregelbundna 

resultat erhölls och mätningarna blev opålitliga. Figur 34 nedan exemplifierar detta 

fenomen och illustrerar 10 sampels tagna med koldioxidsensorn och ett batteri med 

låg batterinivå. Denna typ av mätresultat observerades aldrig med externt lab-

aggregat. 

 

Figur 34: Koldioxidmätning med batteri. Det utvecklade systemet (Developed system) i blått och 
referenssystemet (Commercial system) i rött 

4.3 Användargränssnittet 

Det utvecklade mätsystemets användargränssnitt kan ses i Figur 35 och används på 

en PC med MATLAB [26]. Användaren klickar på Run markerat i rött högst upp i 

figuren. Därefter skrivs koldioxidhalt, temperatur och relativ luftfuktighet ut i det 

markerade fönstret längst ner i figuren. Programmet hämtar koldioxidhalt, 

temperatur och relativ luftfuktighet 20 gånger från gatewayen. Infraljudet samplas 

under 2 sekunder varje gång de andra sensorerna samplas. Figur 36 visar de plottar 

som användaren ser när programmet körs. De två plottarna markerade i rött 

uppdateras kontinuerligt under exekvering medan de resterande plottarna 

uppdateras eller öppnas när programmet samplat klart. De tre nedersta plottarna i 

Figur 36 anges också med tidsstämplar som anger när samplingen påbörjades och 

avslutades.  
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Figur 35: Det utvecklade mätsystemets användargränssnitt skrivet i MATLAB [26] 

 

 

Figur 36: Det utvecklade mätsystemets användargränssnitt skrivet i MATLAB [26]: plottar 

Programflödet som beskrivs ovan och som användaren ser illustreras i Figur 37 

nedan. 
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Figur 37: Programflödet som användaren ser 

4.3.1 Realtid och fördröjningar 

Mätsystemet samplar vid förfrågan och är paketbaserat vilket har resulterat i att ett 

antal fördröjningar förekommer. Den maximala uppskattade fördröjningen är 15 

sekunder om sensornod och gateway inte tappar kontakt med varandra. 

Fördröjningen har uppskattats genom mätning i MATLAB. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Mätsystemet anses mäta med tillräcklig precision i jämförelse med referenssystemet 

för mätning av koldioxidhalt, temperatur och relativ luftfuktighet i inomhusmiljö 

med hänsyn tagen till priset. Tillräckligt precision syftar på att avvikelserna i 

mätresultaten mellan systemen är liten. Mätsystemet återger dock inte infraljudets 

signalnivåer på ett korrekt sätt. Detta beror med största sannolikhet på DC-

komponenten 2,5V från den virtuella jorden som sprider sin energi till de andra 

frekvenserna i FFT:n. Högpass- eller bandpassfiltrering innan FFT:n skulle således 

kunna utföras för att bli av med DC-komponenten och erhålla bättre precision i 

frekvensdomän. Detta utfördes inte på grund av tidsfrist.  

Användargränssnittet kan bytas ut om hänsyn tas till kommunikationsprotokollet i 

kapitel 3.7.2.  

Nuvarande källkod tar inte hänsyn till om kommunikationen till en sensornod går 

förlorad. Gateway och sensornod kommer automatiskt att upprätta en nätverkslänk 

mellan varandra när de är inom räckhåll men den utvecklade mjukvaran kommer att 

fastna i exekvering och utföra en timeout som avbryter den seriella 

kommunikationen. 

5.1 Infraljud 

Infraljudsmätningen visar inte korrekta signalnivåer i frekvensdomän på grund av 

spektralt läckage. De olika frekvensernas energi sprids över flera olika frekvenser i 

spektrumet. Den stora DC-komponenten med mycket energi påverkar de andra 

frekvenserna avsevärt. 

Den inverterade förstärkarens förstärkning kan möjligtvis reduceras något om 

mätning nära infraljudssensorn önskas utan klippning. 

5.2 Koldioxidhalt, temperatur och relativluftfuktighet 

Mätsystemet anses mäta koldioxidhalt, temperatur och relativluftfuktighet med 

tillfredsställande precision med hänsyn tagen till de ingående komponenternas pris. 

Mätningarna fluktuerar inte avsevärt och anses hålla sig inom rimliga gränser. 

Luftfuktighetssensorn skulle möjligtvis kunna LP-filtreras för att minimera 

fluktuationerna. 

Viss skillnad mellan mätningar med batteridrift och extern spänningskälla 

observerades. Extern spänningskälla gav bättre precision än med batteri och beror 

möjligtvis på för stor belastning för batteriet. Detta kan verifieras med annat batteri 

än ett alkaliskt 9V, 550mAh, batteri. På grund av tidsbrist utfördes inte denna 

verifiering. 
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Kalibrering av koldioxidsensorn skulle möjligtvis kunna göras mer noggrann för att 

erhålla mindre avvikelser mellan systemen. 

5.3 Konfigurering av WSN 

Det trådlösa sensornätverket anses vara enkelt att konfigurera eftersom användaren 

endast behöver konfigurera en ny radiomodul enligt kapitel 3.3. Upprättande och 

anslutning till nätverk sker automatiskt av konfigurerad gateway (Coordinator). 

Denna studie har endast behandlat kommunikation med en gateway och en 

sensornod. För anslutning av fler sensornoder måste källkoden i MATLAB och på 

Arduino UNO samt MEGA konfigureras. På grund av tidsbrist implementerades 

inte detta men källkoden utformades i den mån det var möjligt för att anslutning av 

flera sensornoder skulle vara möjlig. 

5.4 Användargränssnittet 

Kommunikationsprotokollet i kapitel 3.7.2 designades för att göra 

användargränssnittet utbytbart. Protokollet använder sig av UART-protokollet och 

koder som är 1 byte vardera. 

5.5 Svårigheter 

Under studiens gång har den största svårigheten varit timing eller synkronisering av 

PC:n, gatewayen och sensornoden. Stort fokus lades på att analysera 

kommunikationsflödet: vid vilken tidpunkt något skickas, fördröjning, vad som 

förväntas tas emot och hur mycket data som skickas. På grund av detta tog 

realtidsprogrammeringen mycket längre tid än förväntat. Vid tidigt stadie var 

fördröjningarna minimala men detta orsakade stabilitetsproblem i den trådlösa 

kommunikationen. Programmen stabiliserades genom att lägga in fördröjningar 

innan vissa rutiner exempelvis vid Arduino till XBee kommunikationen som krävde 

fördröjning för att inte skapa oväntade fel och överskrivning av paket. 

Minneskapaciteten på Arduino UNO nåddes snabbt med infraljudssampels och satte 

gränsen för frekvensupplösningen. Antal sampels orsakade också extra fördröjning i 

systemet. 

5.6 Förslag på fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att implementera möjligheten att iterera 

igenom flera sensornodsadresser för anslutning av flera sensornoder. Gatewayen 

skulle kunna fråga varje enskild sensornod om data eller göra detta genom en 

broadcast. Broadcast betyder att ett meddelande skickas till alla anslutna 

sensornoder. 
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Programmen på PC:n, gatewayen och sensornoden skulle kunna optimeras och 

använda fler interrupts istället för delay. På detta sätt kan kanske fördröjningarna 

kortas ner. 

MATLAB-scriptet (användargränssnittet) skulle kunna bytas ut mot något snabbare 

eller mer användarvänligt genom att följa kommunikationsprotokollen i kapitel 

3.7.2. 

Mätsystemet skulle kunna energieffektiviseras genom att låta gateway och sensornod 

använda sina inbyggda sov-funktioner samt slå på spänningsförsörjningen vid behov 

till koldioxidsensorn eftersom denna förbrukar mest energi. Dessutom kan nätdelen 

energieffektiviseras med icke linjära spänningsregulatorer eller med linjära 

spänningsregulatorer som har lägre dropout voltage, det vill säga den spänning som 

krävs utöver den reglerade spänningsnivån för att reglering ska kunna utföras. 

Exempel: 5V reglerad spänning önskas. Dropout voltage anges i databladet som 2V. 

Regulatorn måste därmed spänningssättas med 7V för att 5V reglerad spänning ska 

erhållas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Komponentlista över systemets ingående komponenter. Resistorer, kondensatorer, 

kopplingstråd och prototypkort redovisas inte. 

Typ Komponentnamn Pris (inkl. moms) 

[SEK] 

Mikrokontroller Arduino UNO 

Arduino MEGA 

237,50 

437,50 

Radiomodul XBee® through-hole module 2.4 GHz 6.3 mW, wire 

antenna, XB24CAWIT-001, Digi International 

413,75 

Koldioxidsensor Gas sensor, HS-135, Sencera Co Ltd 121,50 

Temperatursensor Temperature sensor TO-92, LM35, LM35CAZ/NOPB, 

Texas Instruments 

74,75 

Luftfuktighetssensor Humidity sensor, HIH-4000-004, Honeywell 176,25 

Mikrofon MCE-200 - High-quality electret microphone cartridge by 

PANASONIC 

(likvärdigt alternativ: Microphone element, PVM-4530-

2P423, Veco Vansonic) 

? 

 

(39,75) 

OP-förstärkare Operational Amplifier Dual 1 MHz DIL-8, MCP6002-I/P, 

Microchip 

3,95 

Spänningsregulator 

5V 

Linear voltage regulator 5 V TO-220, L7805ABV, ST 6,30 

Spänningsregulator 

3,3V 

Linear voltage regulator 3.3 V TO-220, LF33CV, ST 12,23 

Virtuell jord Virtual ground reference 2...20 V TO-92, TLE2426, 

TLE2426CLP, Texas Instruments 

47,00 
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Bilaga 2 

Infraljudssensorns kopplingsschema. 
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Bilaga 3 

Koldioxidsensorns kopplingsschema. 
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Bilaga 4 

Temperatursensorns kopplingsschema. 

 

 

Luftfuktighetssensorns kopplingsschema. 
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Bilaga 5 

MATLAB-scriptets flödesdiagram. 
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Bilaga 6 

Adapterkort till gatewayens XBee samt pintabell för anslutning till Arduino MEGA. 

 

Pin-nummer Kopplas till (på Arduino MEGA) 

1 +3,3V 

2 RX1 

3 TX1 

4-9 Ansluts inte 

10 GND 
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Bilaga 7 

Kretskort till sensornoden samt pintabell för anslutning till Arduino UNO 

 

Pin-nummer Kopplas till (på Arduino UNO) 

1 A0 

2 A1 

3 A4 

4 A3 

5 Anslut inte 

6 Anslut inte 

7 TX 

8 RX 

9 Ansluts inte 

10 GND 
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Fortsättning på Bilaga 7: pintabell till sensornodens kretskort. 

Pin-nummer Kopplas till 

11 H på CO2-sensor 

12 H på CO2-sensor 

13 A1 på CO2-sensor 

14 A2 på CO2-sensor 

15 B1 på CO2-sensor 

16 B2 på CO2-sensor 

17-24 Ansluts inte 

25 (-) GND på batteri 

26 (+) 7 till 9V (9V MAX) på batteri 

 


