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Sammanfattning  
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka tekniker för trådlös överföring av 
styr- och mätsignaler som finns på marknaden och vilka av dessa som är lämpliga att 
användas i industrimiljö. Rapporten belyser även vilka möjligheter som finns med 
trådlös överföring samt vilka problem och osäkerheter som är förknippade med den 
trådlösa tekniken.  
 
De tekniker som tas upp i rapporten är Bluetooth, ZigBee, WLAN och GSM/GPRS. 
Av dessa tekniker är det bara ZigBee som är utvecklad för att överföra signaler från 
sensorer och givare. De andra teknikerna är utvecklad för andra ändamål men de kan 
även användas till överföring av styr- och mätsignaler.     

 



 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine which techniques of wireless transmission of 
signals that are available at the market and which of these techniques that are 
appropriate to use in heavy industrial environment. The report also illustrates the 
possibilities with wireless transmission and which problems and insecurities that are 
associated with the wireless transmission.  
 
The techniques that are studied in this report are Bluetooth, ZigBee, WLAN and 
GSM/GPRS. By these techniques it is only ZigBee that is developed to transmit 
signals from sensors. The other techniques are developed for different purposes but 
they can also be used to transmit measurement signals.  
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Beskrivning av förkortningar  
 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers  
 
 IEEE är en ideell organisation med över 365 000 medlemmar i över 150 länder (januari 

2005) som utvecklar standarder inom elektronik och telekommunikation. 
 Inom organisationen finns ett flertal arbetsgrupper som arbetar med att ta fram och 

utveckla nya eller befintliga tekniker.     
 

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum  
 
 Som namnet antyder så hoppar denna teknik mellan ett spektrum i frekvensbandet och 

använder sig endast av en del av bandvidden i taget för att sprida sina signaler. Denna 
modulationsmetod användes från början av militären för att göra meddelandena svårare 
att tyda för obehöriga. Kort beskrivet fungerar denna teknik så att man delar in 
frekvensområdet i 79 kanaler och hopp sker mellan dessa kanaler 1 600 gånger per 
sekund. Mönstret som används för hoppen mellan de olika kanalerna är slumpmässigt 
utvalt och måste vara känd av både mottagaren och sändaren. Även tiden som man sänder 
under på varje kanal måste vara känd av båda. Denna metod möjliggör att flera sändare 
kan använda sig av samma frekvensband samtidigt utan att störa varandra. 
Förutsättningarna för det är att de olika sändarna och mottagarna inte följer samma 
hoppsekvens.      

 
DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum  

 
  Till skillnad mot FHSS som är en vanligare modulationsmetod använder DSSS alltid den 

totala bandvidden. Denna modulationsmetod bygger på två steg, första steget går ut på att 
originalmeddelandet moduleras av sändaren med en spridningskod (även kallad chip). 
Vid moduleringen används en logisk XOR-operation mellan meddelandet och 
spridningskoden (även kallad chipping). Detta görs för att man i andra steget ska kunna 
återskapa originalmeddelandet även om en bit av meddelandet blir förstört av brus. Här 
krävs att de mottagare som tar emot meddelandet känner till den spridningskod som 
användes vid sändaren. Om inte spridningskoden är känd så blir dessa signaler svårare att 
upptäcka jämfört med signalerna från modulationsmetoden FHSS.     

 
RS-standarderna  

  
 Det finns ett antal olika standarder för seriell dataöverföring, den äldsta av dessa tekniker 

är RS232 som blev antagen 1969. RS232 har en maximal överföringshastighet på 20 
kbit/s över transmissionsledningen och dess längd kan max vara 15 meter.  
Efterhand har nya standarder utvecklats som RS422 och RS485 där den maximala 
överföringshastigheten uppgår till 10 Mbit/s och längden på transmissionsledning kan 
max vara 1 200 meter. RS232 kan endast användas mellan en sändare och en mottagare 
(point to point) till skillnad mot RS422 där varje sändare kan ha 10 mottagare och med 
tekniken RS485 kan 32 sändare och 32 mottagare kommunicera över ett par 
transmissionsledningar (multidrop). 
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Kapitel 1 
 
1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 

LKAB har cirka 3 500 medarbetare och är en internationell högteknologisk 
mineralkoncern som är världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för 
ståltillverkning. LKAB:s järnmalmsgruvor finns i Kiruna, Malmberget och Svappavaara, 
utskeppningshamnar finns i Narvik och Luleå. Merparten av leveranserna sker till 
europeiska stålverk men viktiga kunder finns även i Nordafrika, Mellanöstern och 
Sydostasien.   

 
LKAB har brutit den järnrika malm som finns i Malmfälten i mer än hundra år och hittills 
har mer än en miljard ton malm brutits i Kiruna. När utvinningen av malmen startades så 
bröts malmen ovanjord i så kallade dagbrott, idag bryts malmen nästan en kilometer 
under marknivån. LKAB har tidigt satsat på avancerad modern teknik, idag så används 
egenutvecklade it-lösningar för att bl.a. fjärrstyra borrning, lastning och transport.  

 
I malmförädlingsverken omvandlas råmalmen till produkter i form av fines och pellets. 
Fines är en sandliknande produkt som framställs genom att den krossade malda råmalmen 
(slig) rensas från oönskade ämnen. Pellets är LKAB:s huvudprodukt och är den mest 
förädlade av dessa två produkter. Pellets framställs genom att blanda sligen med 
tillsatsämnen och bindemedel innan den rullas till kulor i rulltrummor. Därefter så torkas 
kulorna, förvärms och sintras (bränns) i pelletsugnen i 1 250 grader.   

 
LKAB är ett företag som planerar stora investeringar inom den närmaste framtiden och 
satsar mycket på utveckling och forskning.  

 
1.2 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka utrustningar/tekniker för trådlös 
överföring av styr- och mätsignaler som finns på marknaden och som är lämpliga att 
användas i industrimiljö. Rapporten ska även belysa vilka möjligheter som finns med 
trådlös överföring samt vilka problem/osäkerheter som är förknippade med den trådlösa 
tekniken. 

 
1.3 Metod 
 
 Examensarbetet börjar med att ta fram en kravspecifikation (bilaga 1) och en beskrivning 

av industrimiljön vid LKAB:s malmförädlingsverk i Kiruna. Information om de trådlösa 
teknikerna har i huvudsak hämtats från böcker, Internet och via intervjuer med olika 
utvecklare och leverantörer av trådlösa produkter.      
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1.4 Struktur  
 

Rapporten börjar med en beskrivning av industrimiljön vid LKAB:s malmförädlingsverk 
i Kiruna. Därefter ges en beskrivning av de trådlösa teknikerna och vad de kan vara 
lämpliga att användas till för applikationer. De jämförs sedan i en teknisk jämförelse för 
att man lättare ska kunna se skillnaderna mellan teknikerna. Avslutningsvis så 
kontrolleras om teknikerna uppfyller de ställda kraven och för- och nackdelar med trådlös 
överföring tas upp.      

 
1.5 Avgränsningar 
 

Denna rapport tar endast upp några av de trådlösa tekniker som finns tillgängliga idag. 
Målet med denna rapport är inte att beskriva varje teknik genomgående utan att ta med 
det som kan vara till hjälp för att vid ett senare tillfälle använda sig av trådlös överföring.    
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Kapitel 2 

 
 

2. Beskrivning av industrimiljön 
 

Beroende på vilken utrustning och teknik man använder sig av för trådlös överföring av 
styr- och mätsignaler så kommer de i vissa fall att arbeta i en krävande industrimiljö. 
Miljön vid LKAB:s malmförädlingsverk och inne vid olika processer kan skilja sig 
mycket åt. Vissa processer t.ex. där malmen krossas och transporteras vidare via 
transportbanden så bildas det damm som lägger sig över apparater och maskiner. 
Vibrationer är något som förekommer överallt där roterande maskiner/motorer finns, 
dessa vibrationer kan leda till att livslängden minskar för kringliggande utrustning. 
Temperaturen kan variera mycket beroende på var i anläggningen man befinner sig, vid 
t.ex. ugnar, värmepannor och avgaspannor kan omgivningstemperaturen och 
temperaturen på anläggningsytor bli mycket hög. Under vinterhalvåret däremot kan vissa 
delar av anläggningens omgivning utsättas för minusgrader. Detta gör att utrustningen 
som används måste ha ett stort temperaturområde som den kan arbeta i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Kapitel 3 

 
 
3. Bluetooth 
 
3.1 Bakgrund 
 

Namnet Bluetooth kommer från vikingakungen Harald Blåtand som förenade Norge och 
Danmark under 900-talet. Tanken med namnet var att tele- och datakommunikationen 
skulle förenas på samma sätt.   
Grundidén med utvecklingen av Bluetooth var att kunna ersätta kablar mellan olika 
produkter. Telekomindustrin var den drivande kraften av utvecklingen för att kunna 
kommunicera trådlöst på korta avstånd mellan olika produkter.  
 

3.2 Protokoll  
 
 För att Bluetooth ska kunna fungera när den används mellan produkter som har olika 

tillverkare så behövs en mjukvarustack. Mjukvarustacken talar bland annat om hur 
överföringen mellan olika produkter går till. Varje lager är beroende av lagren som ligger 
under gällande lager. 

      
 

 
 

 
Figur 1: Bluetooth stack  

 
Det finns 5 lager som är så kallade kärnprotokoll vilka beskrivs kortfattat nedan:   

 
• Bluetooth Radio – Används för att modulera och demodulera data som sänds 

genom luften, specificerar även användandet av frekvenshoppning (FHSS) och 
sändningseffekt. 

 
• Baseband – Har hand om bestämmelser vid uppkoppling, adressering, timing och 

paketformat. 
 

• LMP (Link Manager Protocol) – Har hand om upprättande av fysiska kanaler 
mellan enheter, säkerhet i form av kryptering och godkännande av nya enheter. 
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• HCI (Host Controller Interface) – Tar hand om kommunikationen mellan en 
Bluetoothenhet och exempelvis en värddator.  

 
• L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) – Detta lager anpassar 

protokoll från högre lager till ”Baseband”-lagrets protokoll.     
 

Ovanför dessa 5 lager så finns ett antal protokoll som hanterar tjänster som: 
 
• RFCOMM – Är ett protokoll för kabelersättning som fungerar som en virtuell 

serieport.   
 

• TCS BIN – Tar hand om röstsamtal och datasamtal mellan Bluetoothenheter.  
 

• PPP (Point to point) – En Internet standard för att sända data med en punkt till 
punkt länk. 

 
• TCP/UDP/IP – Är samling protokoll som definieras som Internet protokoll.  

 
• OBEX – Används för att kunna synkronisera t.ex. sin mobiltelefon med en PC. 

Tjänster som stöds är vCard och vCalender.  
 
3.3 Överföring  

 
Bluetooth är en standardiserad teknik för radiokommunikation och använder sig av det 
licensfria frekvensbandet ISM (Industrial Scientific Medical) vars frekvensområde är från 
2 400 MHz upp till 2 483,5 MHz. För att minska risken att kommunikationen blir störd 
av andra apparater som använder samma frekvensområde så använder sig Bluetooth av en 
teknik som kallas för FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Då denna teknik 
använder sig av 79 stycken kanaler som är 1 MHz breda blir frekvensområdet som 
Bluetooth sänder på från 2 402 MHz upp till 2 480 MHz. I tabell 1 nedan så visas det hur 
man räknar fram vilka frekvenser som används.  
 

 
 
 
 
 

Tabell 1: Frekvensområde  
 

Vid användningen av FHSS som modulationsmetod så är risken för att kollisioner 
inträffar mellan olika sändare och mottagare liten. Varje datapaket som sänds och inte 
kommer fram till mottagaren kommer att sändas om igen tills det att datapaketet kommit 
fram, detta leder till att överföringshastigheten blir lidande. Även om risken är liten för 
att det blir krockar och att omsändningar måste ske så finns ändå möjligheten att vissa 
kanaler är upptagna av andra enheter vilket i sin tur ledet till att krockar sker. Detta skulle 
leda till många onödiga omsändningar och överföringshastigheten blir lägre. I nyare 
specifikationer av Bluetooth har man infört en metod som kallas för AFH (Adaptive 
Frequency Hopping). Denna teknik arbetar så att den känner av vilka kanaler som är 
utsatta för störningar och utesluter dessa kanaler från den hoppsekvens de använder för 
tillfället.  
 

Frekvensområde 
[MHz] 

Kanaler som används
[k] 

Frekvenser
[MHz] 

2 400 – 2 483,5 
ISM-bandet 

0,1,2,3…78  2 402 + k 
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Datahastigheten som Bluetooth kan uppnå är 1Mbit/s men den maximala tillgängliga 
datahastigheten är ungefär 720 kbit/s i en riktning efter att man har räknat bort 
protokolltrafiken.   
 
Bluetooth är designat för att sända över korta avstånd. Det finns 3 olika definierade 
effektklasser: 

 
• Klass 1: Kommunikation på upp till 100 m avstånd med en effekt av max 100 mW 

(20dBm) 
 

•  Κlass 2: Kommunikation på upp till 25 m avstånd med en effekt av max 2,5 mW 
(4dBm) 

 
• Klass 3: Kommunikation på upp till 10 m avstånd med en effekt av max 1 mW 

(0dBm) 
 

Med speciella antenner och vid optimala förhållanden kan längre avstånd uppnås än de 
specificerade. Sändaren får inte ha en högre uteffekt än 100 mW vilket motsvarar 20dBm. 
Decibel används som mått för att ange förstärkningen i en logaritmisk skala. Nedan visas 
hur man räknar ut dBm, man använder sig av en fast referens på 1 mW därav namnet 
decibelmilli (dBm).  
  

[ ]
[ ] 








= − W

WEffektdBm 310 10
log10

 
 

Bluetooth ska enligt specifikationen kunna uppfylla följande ungefärliga tidskrav:  
 

• 10 s – den tid det tar för en ny enhet att bli medlem i ett nätverk. 
 

• 3 s – Den tid det tar för en inaktiv enhet att bli aktiv och kunna sända data. 
 

• 2 ms – Den tid det tar för en aktiv enhet för att få tillgång till en ledig kanal. 
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3.4 Nätverksstruktur  
 

Bluetooth stödjer 2 olika typer av nätverkstopologier som Star (piconet) och Stars of stars 
(scatternet).  
 

3.4.1 Star (piconet) 
 

En piconet består av en masterenhet och en slavenhet. Masterenheten kan ha upp till 256 
slavenheter. Av dessa 256 slavar kan endast 7 vara aktiva samtidigt, resterande är 
inaktiva men är synkroniserade med masterenheten och kan väckas upp när de behövs. 
Om en slavenhet vill sända information till en annan slavenhet så måste informationen gå 
via en masterenhet först innan den sänder vidare informationen till den aktuella 
slavenenheten. Masterenheten uppgift är att synkronisera slavenheterna och tala om 
vilken kanal som ska användas för tillfället, alla enheter i nätet använder då samma kanal 
(hoppsekvens).     

 
 

 
Figur 2: Star (piconet) 

Master 
 
 
Slave 
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3.4.2 Star of stars (scatternet) 
 

Om två eller flera piconet’s överlappar varandra dvs. om någon av Bluetoothenheterna 
har kontakt med någon annan enhet i ett annat nät så bildas ett scatternet.  I verkligheten 
så används inte den här typen av nätverk. Anledningen till det är att specifikationen för 
hur Bluetooth ska implementera denna funktion är väldigt dålig. Det som blir ett problem 
om man implementerar denna funktion är att andra implementationer inte kommer att 
vara kompatibla med varandra. Detta leder till att det inte finns någon bra lösning på hur 
man ska bestämma var data ska sändas om en enhet ligger mellan två piconet.    

 
 

 
 Figur 3: Star of stars (scatternet) 
 

Master 
 
 
Slave 
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3.5 Säkerhet  
 
Säkerheten är en viktig del när man konstruerar trådlösa nätverk. I princip kan alla med 
en mobiltelefon som stödjer Bluetooth koppla upp sig mot en enhet och ta del av 
informationen om den inte är ordentligt skyddad. 
  
Varje Bluetoothenhet har en unik 48-bits adress som kan jämföras med en så kallad 
MAC-adress på Ethernet nätverksprodukter. När en kommunikation ska upprätthållas 
mellan två enheter så börjar de med att utbyta denna adressinformation. Nästa steg är ofta 
kontroll av en så kallad PIN-kod för att se om det finns giltiga rättigheter att etablera 
kommunikationen. Är rättigheterna uppfyllda så utbyter enheterna informationen. Med 
PIN-koden kan man spärra alla obehöriga från att få tillgång till nätverket.   
 
Det finns 3 olika säkerhetsnivåer för Bluetooth access mellan två enheter. 
 
• Nivå 1 (Non-secure) 

Ingen säkerhet används.   
 
• Nivå 2 (Service level enforced security)  

Här kan man lägga in i programmet vilken säkerhet som behövs för olika tjänster.  
Exempel på tjänster kan vara att kryptera trafiken, titta i en lista med godkända 
enheter och se om den anslutande enheten är godkänd att vara med i nätverket eller att 
fråga efter en PIN-kod.  
 

• Nivå 3 (Link level enforced security)   
Ger en säker trafik på länknivå. Vid varje uppkoppling så kommer säkerhetsåtgärder 
att vidtas. Om inte säkerhetskraven uppfylls kommer inte uppkopplingen att tillåtas. 
För att skydda enheter som inte används för tillfället kan dessa enheter sättas i ett läge 
där inga nya enheter kan ansluta sig till dem.   
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3.6 Applikationer 
 
 Bluetooth är som sagt utvecklad av telekomindustrin som kabelersättare mellan enheter 

på korta avstånd från varandra. På markanden finns idag att flertal olika leverantörer av 
moduler för seriell kabelersättning av typen RS232/RS422 och RS485.  

 
 Upp till 7 enheter kan kommunicera med Bluetoothenheten samtidigt. Data som sänds via 

den seriella kabeln från controllern till Bluetoothenheten överförs vidare trådlöst till alla 
anslutna enheter (Wireless Multidrop). Antingen så används samma data i alla enheter 
eller så svarar endast den 
adresserade enheten på data som 
mottagits.  

 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 4: Data till enheterna 
 
 

Data som sänds från anslutna enheter överförs 
trådlöst till Bluetoothenheten och vidare 
därifrån via den seriella kabeln till controllern. 
Informationen som mottagits från en ansluten 
enhet kommer inte att sändas vidare till andra 
enheter.  
 
 
  
 
 

  Figur 5: Data från enheterna  
 

Andra tillämpningar kan vara att använda sig av en bärbar PC eller en handdator PDA för 
att konfigurera controllers eller att använda Bluetooth som uppkoppling mot interna eller 
externa nätverk.     

 
3.7 Uppgraderingar  
 

För att öka intresset att använda sig av Bluetooth i industrin så kommer antalet enheter 
som kan kommunicera med varandra att öka från nuvarande 7 till 256 noder i ett nät, 
även strömförbrukningen kommer att minska med den nya standarden.  
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Kapitel 4 

 
4. ZigBee IEEE 802.15.4  
     
4.1 Bakgrund 
  

Namnet ZigBee kommer från det lilla honungsbiet som dansar i ett zick-zack mönster för 
att kommunicera med andra bin i bikupan. Det var denna dans som man ville återskapa 
genom att låta enkla enheter samarbeta för att utföra komplicerade uppgifter när man 
utvecklade protokollet för ZigBee. Bakom ZigBee Alliance står bland annat företag som 
Philips, Motorola och Mitsubishi.  
 
Målet som IEEE hade när de utvecklade IEEE 802.15.4 som är namnet på standaren som 
ZigBee använder var att tillhandahålla en standard för låg komplexitet, låg kostnad, låg 
överföringshastighet och en låg strömförbrukning. Den maximala överföringshastigheten 
är 250 kb/s och det räcker väl till för att överföra data från sensorer och givare. Tack vare 
den låga strömförbrukningen så räcker ett vanligt AA batteri till för att driva en enhet från 
några månader upp till över ett år.   

 
4.2 Protokoll  
 

Vid framtagandet av en ny standard så brukar man dela upp alla funktioner som ska ingå i 
olika protokollager. De lager som ingår i referensmodellen för ZigBee ses nedan, förutom 
dessa lager så finns det ett antal som har hand om t.ex. trafik för Internet.   
 

LAGER 
ZigBee Application 
ZigBee Network and 

Security (NWK) 
Medium Access Control 

(MAC) 
Physical 
(PHY) 

Tabell 2: Protokollager 
  

Physical Layer (PHY) 
 
Detta lager specificerar 3 olika frekvensband för användning av tekniken i olika länder. 
Även modulation och effektanpassning av signalen sköts via detta lager. 
 
Medium Access Control Layer (MAC) 
 
Har till uppgift att säkerställa överföringen via radiolänken.  
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Network and Security Layers (NWK) 
 
Dessa lager ansvarar för att etablera ett nytt nätverk, ta hand om adressering av en enhet 
som ansluter och lämnar ett nätverk. Synkronisering med andra enheter och att 
transportera vidare datapaketen till deras destination. Säkerhetsdelen ansvarar för att 
lägga till den säkerhet som har valts. 
 
ZigBee Application  
 
Detta lager har hand om programmet för ZigBee applikationen. Här finns det även 
möjlighet för utvecklaren att skräddarsy applikationen för att den ska passa för 
användarens önskemål.   

 
4.3 Överföring 
 
 I specifikationen för IEEE 802.15.4 definieras tre olika frekvensband för användning i 

Europa, USA och det licensfria ISM-bandet. Den maximala överföringshastigheten på  
2 400 MHz-bandet uppgår till 250 kb/s utan felkodning.      

  
Frequency band 

[MHz] 
Chip rate 
[kchips/s] 

Modulation Bit rate
[kb/s] 

Symbol rate 
[ksymbol/s] 

Symbols 

868-868,6 300 BPSK 20 20 Binary 
902-928 600 BPSK 40 40 Binary 

2400-2483,5 
ISM-bandet 

2000 O-QPSK 250 62,5 16-aray 
Orthogonal

Tabell 3: Frekvensband   
 

BPSK (Binary Phase Shift Keying) är en digital bandpassmodulation där symbolerna 0 
och 1 representeras av en sinusformad bärvåg. Vid övergång från en ”nolla” till en ”etta” 
så fasvrider sig bärvågen 180°, samma fasvridning sker vid övergången från en ”etta” till 
en ”nolla”. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) använder sig av fyra faslägen på 
bärvågen, dessa faslägen har en förskjutning på 0°, 90°, 180° och 270°. BPSK och QPSK 
behåller samma frekvens och har konstant amplitud på signalen hela tiden men ändrar på 
fasens läge för att tolka övergången mellan 0 och 1. 

 
Totalt finns det 27 olika kanaler tillgängliga över de olika frekvensbanden. Det licensfria 
frekvensområdet ISM som ligger mellan området 2 400-2 483,5 MHz har 16 olika kanaler 
att använda sig av.  

  
Center frequency 

[MHz] 
Number of channels

[N] 
Channel

[k] 
Channel center frequency

[MHz] 
868 1 0 868,3 
915 10 1 – 10 906+(k-1) 
2450 16 11 – 26 2405+5(k-11) 

 Tabell 4: Beräkning av kanaler  
 



 13

ZigBee är definierad för tre olika trafiktyper av data: 
 

• Periodisk data – Data som ska skickas vid bestämda tidpunkter. 
 

• Direktdata – Data som ska skickas omedelbart vid någon inträffad händelse. 
 

• Repetitiv data med krav på en låg tidsfördröjning – Data som skall skickas 
kontinuerligt i jämna intervall.   

 
4.4 Nätverksstruktur  
 
 I ett nätverk som använder sig av tekniken ZigBee kan det finnas tre typer av enheter: 

 
• PAN (Nätverkskoordinator) som upprätthåller nätverkets struktur. Det är den som 

kräver mest minne och datorkraft.  
 

• FFD (Full Function Device) som innehåller alla funktioner som är specificerade av 
standarden IEEE 802.15.4. Fungerar även som nätverkskoordinator och 
nätverksrouter om man bygger på med mer minne.   

  
• RFD (Reduced Function Device) har begränsade funktioner för att minska 

strömförbrukningen och få lägre kostnader på enheten.  
 

Det måste alltid finnas en enhet i nätverket med full funktionalitet en så kallad 
nätverkskoordinator (PAN) som har i uppgift att konfigurera nätverket.  
Enheter med begränsad funktionalitet är de som är främst lämpliga att drivas med batteri. 
Dessa enheter kan designas så att när dessa inte sänder eller mottar data så går de i ett så 
kallat ”sovläge” för att spara ström. En enhet som bara har begränsad funktionalitet kan 
enbart prata med en enhet med full funktionalitet. En enhet med full funktionalitet är mer 
lämplig att ha nätansluten eftersom den kan fungera som nätverkskoordinator och 
behöver prata med ett antal noder. Enheter med full funktionalitet kan prata med båda 
typerna av noder och även upptäcka andra enheter i närheten och upprätta en 
kommunikation med dessa.  
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ZigBee stödjer olika typer av nätverkstopologier som: 
 

4.4.1 Star network 
 

Detta nät är uppbyggt så att i ”mitten” sitter en enhet med full funktionalitet som är 
nätverkets koordinator (PAN). Till den är alla andra noder anslutna, dessa kan vara av 
typen av Full-/Reduced Function Device.  
 
   

 
  Figur 6: Star network 
 
4.4.2 Mesh network 

 
Med denna uppbyggnad på nätverket kan data ta flera alternativa vägar mellan två 
punkter. Noderna fungerar som routrar och kan välja vilken väg som är lämpligast att 
sända data. Meshnätverk är mer komplicerade än stjärnätverk men har den fördelen att 
om en nod går sönder eller råkar ut för avbrott så kan data skickas via andra alternativa 
vägar. Denna metod kan bara använda noder med full funktionalitet förutom i 
ändpunkterna där noder med begränsad funktionalitet kan användas.   
 

 
Figur 7: Mesh network 

PAN Coordinator  
 
Full Function 
Device (FFD) 
 
End Device 
(FFD/RFD) 

PAN Coordinator  
 
Full Function 
Device (FFD) 
 
Reduced Function 
Device (RFD) 
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PAN Coordinator  
 
Full Function 
Device (FFD) 
 
End Device 
(FFD/RFD) 

4.4.3 Cluster Tree 
 
Denna uppbyggnad av nätverk gör det möjligt att koppla samman flera stjärnnät till ett 
stort nät. Här finns inga alternativa vägar för att sända data om någon nod ligger nere som 
det finns i mechnätverk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8: Cluster Tree 
 
För att spara ström så kan enheten gå i ett lågenergiläge och väckas upp av en s.k. 
”Beacon” signal. Uppvakningstiden är ca 15 ms, detta gör att mycket av batteriets 
kapacitet sparas.  
Nedan visas två olika överföringar, vänstra bilden där enheterna är vakna hela tiden och 
högra där de kan inta sömnläge.  

 

  
Figur 9: Överföring utan/med ”Beacon” 

 
  
 En ny enhet som ansluter sig i ett nätverk måste identifieras och kan bli medlem av 

nätverket på ungefär 30 ms. För att sända data eller få tillgång till en kanal av en enhet 
som är aktiv tar det ungefär 15 ms. Antalet aktiva noder som kan kommunicera med en 
nätverkskoordinator är 256 stycken och antalet noder som teoretiskt kan befinna sig i ett 
nätverk samtidigt är 64 000.    

 
 

PAN 
Coordinator 

Network 
device 

PAN
Coordinator

Network 
device 

   Data 

Acknowledgement

Beacon 

Data

Acknowledgement 
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4.5 Säkerhet 
 
 Det finns 3 typer av säkerhetslägen: unsecured mode, access control list och secured 

mode.  
 

• Unsecured mode 
 

Ingen säkerhet används. 
 

• Access control list 
 

Ingen kryptering används, men nätverket avvisar data från okända enheter genom att 
se efter om enheternas unika adress finns med i en lista med godkända adresser.  
 

• Secured mode 
 

I detta läge kan enheten använda olika säkerhets inställningar för att:  
 
– Se om enheten finns med i den giltiga listan över enheter som har rättighet 

att sända data. (Access control list) 
 
– Använda sig av data kryptering med hjälp av AES (Advanced Encryption 

Standard) som är en 128 bitars krypterings algoritm.  
 
– Försäkra sig om att data kommer från en enhet med krypterings nyckel. 

Detta görs med hjälp av MIC (Message Intergrity Code) och leder till att 
data inte kan modifieras av en annan enhet. 

 
– Försäkra sig om att ett datapaket inte redan har sänts och mottagits genom 

att jämföra ett värde mot det sista kända värdet.  
  
  
4.6 Applikationer 
 

ZigBee är en relativt ny teknik på marknaden och därmed finns det inte många 
utvecklade produkter till försäljning ännu. Idag så utvecklas produkterna efter kundernas 
önskemål och användningsområden men denna teknik kommer säkerligen att byggas in i 
givare och sensorer för att underlätta installationen för kunderna. ZigBee har en relativt 
låg överföringshastighet om man jämför mot andra trådlösa tekniker. Applikationer som 
den passar till är att överföra data till och från sensorer och givare eller att användas vid 
tillfälliga mätningar då det är lätt att upprätta en förbindelse mellan enheterna.     
Har man ett behov att överföra stora mängder data kan andra tekniker vara mer lämpliga 
för detta ändamål. 



 17

 
Kapitel 5 

 
5. WLAN 
 
5.1 Bakgrund  
  
 WLAN som står för Wireless Local Area Network och är baserad på standarder från 

IEEE 802.11. I slutet av 80-talet började en arbetsgrupp inom IEEE att utveckla en 
standard för trådlösa LAN (Local Area Network). Resultatet av deras arbete blev 802.11b 
som använder sig av frekvensbandet 2 400 MHz. Standarden godkändes 1997. För att 
kunna sätta upp en trådlös överföringslänk behövs en AP (Access Point) och ett 
nätverkskort av någon modell.  

 
5.2 OSI-modellen  
 
 OSI-modellen (Open System Interconnect) är en referensmodell som togs fram av ISO-

organisationen (International Standard Organisation) som ett regelverk för hur 
datakommunikationen ska användas. Denna modell använder sig av 7 lager och all data 
som sänds vidare i ett nätverk passerar alltid dessa 7 lager. De lagren som skiljer sig åt 
mellan ett trådburet nätverk och ett trådlöst nätverk är det två understa lagren, fysiska och 
länklagret.   

 
  

Nivå Lager 
7 Applikation 
6 Presentation 
5 Session 
4 Transport 
3 Nät 
2 Länk 
1 Fysisk 

            Tabell 5: OSI-modellen 
  

Nedan finns en kort beskrivning med några av lagrens uppgifter. 
 
Fysiska lagret 

 
 Detta lager ligger närmast den fysiska överföringen och ansvarar för att databitarna 

kommer fram till mottagaren i den ordning som de skickades. Det finns olika standarder 
för hur kommunikationen ska ske beroende på vilken överföringsmetod man använder sig 
av t.ex. TP-kabel, koaxialkabel eller trådlösa överföringstekniker.   
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Länklagret  

 
 Länklagret fungerar som en länk till det fysiska lagret och sköter om övervakning och 

kontroll av datatrafiken så att förbindelsen är felfri. Informationen som sänds delas upp i 
paket och omsluts av en kort kod som talar om vad som finns i paketet (annat ord för 
paket är frame/ram). Mottagaren använder sig av denna ram för att kontrollera att allt 
gick bra vid överföringen.  

 
Nätlagret  

 
 Nätlagret ansvarar för att packa upp och ihop data i paketen som sänds via nätverket. Här 

definieras också standarder för hantering av upp-/och nedkoppling av förbindelser, 
adressering samt val av väg till mottagaren.  

 
Transportlagret  

 
Detta lager fungerar som en länk mellan de underliggande lagren och de överliggande 
lagren som är såkallade nätoberoende lager. Här så kontrolleras att dataöverföringen 
mellan användarna är felfri, att paketen överförs i rätt ordning och när hela sändningen är 
avklarad. 
 
Sessionslagret  

 
Lagret har till uppgift att hålla reda på alla paket och se efter vilken riktning 
kommunikationen har, om paketen ska uppåt eller nedåt i OSI-modellen.  Sessionslagret 
informerar rätt applikation och tjänst om vilken typ av paket som är på väg.  
 
Presentationslagret  

 
Vid detta lager så hanteras kryptering, översättning och komprimering av data som ska 
sändas vidare till lagren ovanför eller nedanför.  

 
Applikationslagret  

 
Applikationslagret symboliserar den aktiva programvaran man för tillfället arbetar med 
t.ex. Internet Explorer, Word, Excel m.m.  
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5.3 Överföring 
  
 De vanligaste teknikerna för trådlösa nätverk inom WLAN är 802.11b och 802.11g. Det 

som gör att dessa två tekniker har blivit de som är vanligast på marknaden idag är först 
och främst att de använder sig av det fria ISM-bandet.  

   
5.3.1 802.11b 
 
 Med denna standard är överföringshastigheten 11 Mbit/s men kan även användas med 

lägre överföringshastigheter. 802.11b arbetar i 2 400 MHz området. Om överföringen blir 
störd av annan utrustning så sänks överföringshastigheten till 5,5 Mbit/s, om störningar 
fortfarande förekommer så sänks överföringshastigheten ytterligare ner till 2 Mbit/s och 
sen slutligen till 1 Mbit/s. Att denna metod används för att sänka överföringshastigheten 
bidrar till att förbindelsen blir mer störtålig.  

 
5.3.2 802.11g 
 
 Målet med utvecklingen av 802.11g var att öka överföringshastigheten men samtidigt 

använda fördelarna att sända över det fria ISM-bandet. Resultatet blev en 
överföringshastighet på 54 Mbit/s och frekvensområdet som används är 2 400 MHz. 
802.11g är bakåtkompatibel med 802.11b och kan användas i samma nätverk samtidigt.   

 

Tabell 6: Frekvensområde och överföringshastighet 
 
 
5.4 Nätverksstruktur 
 

Precis som trådburna nätverk kan WLAN använda sig av flera olika strukturer på 
nätverket som t.ex. bussnät, stjärnnät, ringnät, meshnät och även så kallad Ad-Hoc 
nätverk (Ad-Hoc kommer från latin och betyder ”för ändamålet”). Ad-Hoc nätverk 
fungerar så att en grupp (minst två) datorer trådlöst kommunicerar med varandra utan att 
vara anslutna till ett yttre nätverk. Nya medlemmar kan ansluta sig till nätverket om 
rättigheter finns för det. Detta är en metod för att göra nätverken ”självständiga” dvs. nya 
medlemmar kan ansluta sig till nätverket och medlemmar som inte är kvar inom 
täckningsområdet tas bort från nätverket allt detta görs automatiskt. När man använder 
sig av denna nätverkskonfiguration behöver man inte någon AP, det räcker med 
nätverkskort för att förbinda datorerna med varandra. Totalt kan 32 noder (kan variera 
mellan olika produkter) ingå i ett nätverk vid användandet av WLAN som 
överföringsmetod.     

 
 

Teknik  Frekvensområde 
[MHz] 

Överföringshastighet 
[Mbit/s] 

802.11b 2 400 – 2 483,5  1, 2, 5,5, 11 
802.11g 2 400 – 2 483,5  54 
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5.5 Säkerhet 
 

Säkerheten är ett omdiskuterat område för trådlösa nätverk. Det finns flertal olika 
åtgärder man kan använda sig av för att göra det trådlösa nätverket säkrare. Vilka 
åtgärder man använder sig av beror på vilka produkter man använder sig av och vilken 
teknik som används. Nedan tas några saker upp man kan göra för att nätverket ska bli 
mindre sårbart för attacker från obehöriga. 

 
• Filtrera MAC adresser: Vid mindre nätverk kan man filtrera MAC adresser och 

endast tillåtna adresser får ansluta till nätverket. Detta alternativ lämpar sig bäst i 
mindre nätverk där man vet vilka som behöver ha tillgång till nätverket.  

 
• Osynligt nätverk: Genom att använda en funktion som kallas ”Closed System” så 

svarar inte accesspunkten med någon nätverksinformation. Detta leder till att 
nätverket blir osynligt för obehöriga.  

 
• Använda sig av WEP (Wired Equivalent Privacy): WEP är en kryptering som är ett 

försök till att skapa en säkerhet som är likvärdig ett normalt nätverk där kablar 
används. Denna krypteringsform har fått mycket kritik för att den är lätt att knäcka 
och därmed ge tillgång till nätverket för obehöriga.  

 
5.6 Applikationer  
 
 Användningsområdena för denna teknik är många men först och främst i kontor och 

byggnader där man vill arbeta mot en central dator för att dela på nätverksresurser. 
Teknikerna som går under namnet WLAN har en relativt hög överföringshastighet och 
lämpar sig för att överföra ljud, bild och tal och IP-telefoni är några exempel på områden 
som kräver en hög överföringshastighet. WLAN kan även den vara lämplig att använda 
sig av ute i industrier, då som överföringsmetod till att få en grafisk övervakning av 
processer till handdatorer eller som kabelersättare för seriella kablar. I dagsläget finns 
endast ett fåtal leverantörer av enheter som stödjer seriell överföring av typen RS-
232/422/485. 
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Kapitel 6 

 
6. Mobiltelefonnätet 
 
6.1 Bakgrund 
 
6.1.1 GSM – Global Service for Mobile transmission  
 

GSM har en dataöverföringshastighet mellan 9,6 kbit/s upp till 14,4 kbit/s. Frekvenserna 
som tilldelats i Sverige är 900 MHz (890 - 960) och 1800 MHz (1710 – 1880). 
Vid användning av GSM-tekniken delar användarna som befinner sig i samma område 
som täcks av en sändare/mottagare på den tillgängliga bandbredden.  

 
6.1.2 GPRS – General Packet Radio Service  
 

GPRS är en mjukvaruuppgradering som gör det befintliga GSM-nätet snabbare för 
dataöverföring. Till skillnad mot GSM så sänder GPRS med en paketbaserad 
datakommunikation enligt samma principer som Internet (TCP/IP).  
Med GPRS kan dataöverföringshastigheten uppgå till mellan 60 kbit/s och 115 kbit/s. 
I praktiken är hastigheten lägre på grund av hur många användare som befinner sig i 
samma område och hur bra radiomottagningen är vid platsen.  
En stor fördel med GPRS jämfört med GSM är att man kan vara uppkopplad ständigt och 
därmed slippa uppkopplingstiden och kostnaderna för denna, man betalar endast den 
mängd data som man överför.     
   

6.2 Säkerhet 
 

Som användare av mobiltelefonnätet kan man inte själv anpassa säkerheten i någon större 
grad utan den styrs av vilka säkerhetstjänster som tillverkarna tillämpar och den säkerhet 
som mobiltelefonoperatören erbjuder. För att säkerhetsställa att alla databitar kommer 
fram brukar ett så kallat ”icke transparent” förbindelse användas. Säkerheten anses idag 
vara bra och för att avlyssna trafiken krävs speciell utrustning som operatören enbart 
tillhandahåller.   
  

6.3 Applikationer 
 

Vid användandet av GSM/GPRS som överföringsmetod finns det många möjligheter att 
få mätdata eller larm presenterade. Mätdata kan antingen sändas kontinuerligt, periodiskt 
eller samlas in i en ”logger” för att sedan presenteras via SMS, E-post eller direkt till en 
PC när man begär det. Larm för ett flertal olika nivåer kan programmeras för att sedan 
sändas som SMS till valda mobiltelefonnummer. Antalet givare som kan anslutas till en 
GSM-mätstation är beroende på vilket märke man använder sig av, men ett exempel på 
hur många det kan röra sig om kan vara upp mot 10 stycken givare/mätstation.          
Mobiltelefonnätet kan vara lämpligt att använda sig av på platser där det är långt till 
mätpunkterna eller besvärligt med kabelvägar. 
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Kapitel 7 

 
7. Jämförelse mellan teknikerna 
 
7.1 Bakgrund 
 

Utvecklingen av dessa olika tekniker har skett för att användas till olika ändamål, så att 
göra en jämförelse med teknikerna mot varandra är kanske inte rättvist. ZigBee är den 
enda av dessa tekniker som är utvecklad för att sända data från sensorer och givare från 
början. Bluetooth utvecklades för att ersätta kablar mellan t.ex. mobiltelefon och ett 
headset. Utvecklingen av WLAN skedde främst för att kunna ansluta datorer i ett nätverk 
trådlöst och därmed kunna dela på resurserna. GSM är en utveckling av det analoga nätet 
NMT, vid övergång till det digitala nätet kunde man också börja sända ”data” över GSM-
nätet.        

 
7.2 Överföring 
 

Alla överföringstekniker som tas upp i denna rapport använder sig av det licensfria 
frekvensbandet vars frekvensområde är från 2 400 MHz upp till 2 483,5 MHz. 
Överföringshastigheten skiljer sig åt mellan dessa olika tekniker, men det beror på att de 
är utvecklade för olika ändamål. Mobiltelefonnätet med överföringsmetoden GSM/GPRS 
har den lägsta överföringshastigheten och WLAN 802.11g har den högsta 
överföringshastigheten. För att sända styr-, mät-, och larmsignaler krävs inga höga 
överföringshastigheter utan oftast kan man klara sig med den hastighet som GSM/GPRS 
kan uppnå. Den maximala räckvidden som dessa tekniker kan sända över kan skilja sig i 
verkligheten mot det uppgifter som finns i respektive specifikation. Vilken effekt man 
sänder med påverkar hur lång räckvidden blir, i Sverige får man inte sända med en högre 
effekt än 100 mW utan tillstånd från PTS (Post och Telestyrelsen). Bluetooth har 3 olika 
definierade effektklasser där den med lägst sändningseffekt har en räckvidd på upp till 10 
meter och den högsta sändningseffekten når upp till 100 meter. Vid användandet av 
mobiltelefonnätet finns ingen maximal räckvidd, här krävs det att enheterna är inom 
täckningsområdet som mobiltelefonoperatören tillhandahåller.         
 
Tabell 7 nedan visar en sammanställning på den teoretiskt högsta möjliga 
överföringshastighet som de olika teknikerna kan leverera och vilken ungefärlig räckvidd 
som de har vid fri sikt.  
 
     

Teknik Överföringshastighet Räckvidd  
Bluetooth 1 Mbit/s Upp till 10/25/100 m 
ZigBee 0,250 Mbit/s Upp till 100 m 
WLAN 802.11b 1/2/5,5/11 Mbit/s Upp till 300 m 
WLAN 802.11g 54 Mbit/s Upp till 300 m 
GSM/GPRS 9,6-14,4/60-115 kbit/s  
Tabell 7: Överföringshastighet och räckvidd 
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Ett sätt att ta reda på hur olika tekniker klarar sig där det är dåliga mottagnings-
förhållanden är att mäta upp BER (Bit Error Rate) och SNR (Signal to Noise Ratio). BER 
används för att tala om vad sannolikheten är att en överförd bit tolkas fel i mottagaren. 
Detta går till så att man sänder ett givet mönster med bitar och sedan avläser vad som 
kommit fram till mottagaren. På så sätt kan man jämföra de sända bitarna mot de 
mottagna och se hur många av dessa som tolkats fel. Vad sannolikhetsvärdet på BER bör 
vara råder det delade meningar om och det skiljer sig från applikation till applikation.  
SNR är förhållandet mellan signalens effekt och brusets effekt. 
 







=

Brus
SignalSNR log10  

 
I figur 10 nedan så visas förhållandet mellan SNR och BER för olika trådlösa tekniker. 
Tittar man då SNR är 0 dB, dvs. då signalens effekt är lika med brusets effekt kan man se 
att ZigBee 802.15.4 har en BER på just under 1.0E-04 (1 fel på 10 000 mottagna tecken). 
Övriga tekniker ligger på en högre felsannolikhet vid samma SNR. För att de andra 
teknikerna ska kunna ha en likvärdig BER som ZigBee 802.15.4 så måste antingen 
signalen vara starkare eller så måste bruset minskas vid deras sändningar. Vid ett SNR 
större än noll så har signalen en högre effekt än bruset och vid ett SNR mindre än noll så 
är brusets effekt högre än signalens.     
 

 
Figur 10:  “Designing with 802.15.4 and ZigBee” 
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7.3 Nätverksstruktur 
 

De tekniker som klarar av större nätverk och som själva kan avgöra vilken väg som 
informationen ska ta fram till mottagaren (meshnätverk) är ZigBee och WLAN. Vid 
användandet av Bluetooth och mobiltelefonnätet så begränsas överföringen till endast en 
specifik mottagare. ZigBee är även den tekniken där man teoretiskt sett kan använda sig 
av flest enheter i ett nätverk. För att minska strömförbrukningen vid batteridrift använder 
sig Bluetooth och ZigBee av en teknik där enheter kan försättas i ett lågenergiläge.  

 
7.4 Säkerhet 
 

Innan en kommunikation mellan två eller flera enheter sker så sker ett utbyte av 
enheternas unika adress för att säkerhetsställa att de får ingå i nätverket. Teknikerna som 
använder denna metod är Bluetooth, ZigBee och WLAN. Mobiltelefonnätet använder sig 
av ett SIM-kort (Subscriber Identity Module card) för att varje enhet ska ha en unik 
adress. Bluetooth använder sig därefter av en PIN-kod och har dessutom 3 olika 
säkerhetsnivåer. ZigBee använder sig även den av 3 olika säkerhetsnivåer där man i den 
högsta nivån (secured mode) ytterligare kan välja mellan flera alternativ. WLAN har ett 
antal olika inställningar man kan använda sig av för att göra nätverket mindre sårbart. 
Olika märken och utvecklare har i många fall egna säkerhetslösningar men oftast finns 
möjligheten att använda sig av WEP kryptering och filtrering av MAC adresser. Vid 
användandet av mobiltelefonnätet och GSM/GPRS tekniken finns det inte så mycket man 
själv kan göra åt säkerheten, utan här får man lita på operatörens säkerhetslösningar.             

 
7.5 Applikationer 
 

För att sända styr- eller mätsignaler trådlöst måste signalen från givaren vara digital, vissa 
givare har en inbyggd A/D-omvandlare (Analog/Digital-omvandlare). Om inte det finns 
så måste en extern sådan användas. Användningsområdena och till vilka applikationer 
man utnyttjar den trådlösa tekniken utvecklas hela tiden. Många av leverantörerna 
utvecklar sina produkter efter kundernas behov och önskemål, men det finns färdiga 
produkter på markanden för att ersätta seriella kablar av typen RS-232/422/485 till alla de 
tekniker som tas upp i denna rapport.            
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Kapitel 8 
 
8. Uppfyller teknikerna de ställda kraven 
 
8.1 Säkerhet mot intrång 
 
 Alla trådlösa tekniker som tas upp i denna rapport har sina egna säkerhetslösningar. Det 

som är gemensamt med de är att de ska undvika att obehöriga ska kunna se datatrafiken, 
logga in på nätverket och att förhindra att data blir manipulerad innan den når 
mottagaren. Generellt sett har alla dessa tekniker bra säkerhetslösningar, använder man 
sig av WLAN så kan man dessutom använda extra program för att ytterligare höja 
säkerheten.       

 
8.3 Räckvidd 
 
 Räckvidden är svår att säga något om innan man gjort ett verkligt test ute i anläggningen. 

De olika teknikerna som tas upp har en räckvidd upp till ca 100 meter vid fri sikt men 
under gynnsamma förhållanden och om man använder speciella antenner kan denna 
sträcka bli längre. För att verkligen säga hur många enheter som behövs för att täcka ett 
område så måste mätningar och tester genomföras.  

 
8.4 Driftsäkerhet, underhåll och felsökning 
 

De tekniker som kan använda sig av alternativa vägar för att överföringen inte ska brytas 
om en enhet är nere (meshnätverk) är ZigBee och WLAN. Bluetooth har också den 
möjligheten men används sällan då det är problematiskt att implementera denna funktion. 
För att få en indikering om en enhet är nere och underlätta vid en eventuell felsökning 
kan leverantören tillhandahålla programvara för detta. Larm vid låg batterinivå kan alla 
tekniker konfigureras så att ett sådant aktiveras vid den nivå man själv vill ha det.            

 
 
8.5 Miljöfaktorer  

 
För att komponenterna ska klara av de ställda kraven att kunna motstå smuts, damm, fukt, 
vattenstänk och vibrationer bör en högre IP-klass (International Protection) väljas på 
skyddshöljet. Vissa leverantörer har redan kapslat in elektroniken i en skyddande låda, 
andra leverantörer har ett antal olika skyddshöljen med varierande IP-klass på att välja 
bland.   
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8.6 Kapacitet  
 

I tabell 8 nedan så visas en sammanställning över teknikernas kapacitet som antal noder, 
överföringshastighet och batterikapacitet.  

 
Teknik Max  

antal noder
Max 

överföringshastighet
Batterikapacitet 

 
Bluetooth 7 1 Mbit/s Upp till 6 månader 
ZigBee 64 000 250 kbit/s Över 6 månader 
802.11b 32 11 Mbit/s Några dagar 
802.11g 32 54 Mbit/s Några dagar 
GSM/GPRS  Ungefär 8 9,6-14,4/60-115 kbit/s Upp till 6 månader 
Tabell 8: Kapacitet 

 
Den viktigaste punkten här är kanske batterikapaciteten, om man inte använder sig av 
batterier utan strömförsörjningen sker via kablar så förlorar man mycket av de trådlösa 
fördelarna. Batterikapaciteten bör vara längre än ett halvår för att byte av dessa ska kunna 
ske vid underhållsarbeten. Här kan man se att det är endast Bluetooth, ZigBee och 
GSM/GPRS som kan klara upp mot eller mer än ett halvår utan batteribyte. 
Överföringshastigheten som dessa tekniker kan erbjuda räcker till för att överföra data 
från styr- och mätsignaler utan att tidsfördröjningar ska bli ett problem.          
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Kapitel 9 
 
9. Fördelar och nackdelar med tekniken 
 

Som alla andra tekniker så har den trådlösa tekniken för- och nackdelar. Den största 
fördelen är att man slipper dra kablar men samtidigt blir det en nackdel också ur 
säkerhetssynpunkt. Nedan så tas både för- och nackdelar upp, givetvis kan man göra 
denna lista hur lång som helst beroende på vilka aspekter man tar upp.  

 
Förenklad installation: Den trådlösa tekniken gör att installationen blir enklare och 
snabbare jämfört mot att använda sig av traditionella signalkablar. Utvecklingen för att 
göra strömsnåla och små enheter leder till att enheterna kan drivas av batteri och även 
implementeras i mätgivarna. Detta leder till att inga matningskablar och inga externa 
enheter för överföringen behövs.  

 
Underhåll: Om det trådlösa nätverket blir stort med många enheter, mottagare och om 
data kan ta flera alternativa vägar finns risken att underhåll och felsökning försvåras. 
Service- och driftpersonal kan behöva ha specialkunskaper för att underhålla nätverket.  

 
Mobilitet: Det blir enklare att göra provisoriska mätningar då inga kablar behöver 
användas, vidare så blir flyttning och utbyggnad av mätpunkter enklare. Personal som 
befinner sig i processverken kan använda sig av en liten handdator för övervakning av 
processer, motorer, pumpar och fläktar och få tillgång till larmlistor och arbetsordrar.    

 
Kostnad: Produkterna kan vara relativt dyra i inköp men den kostnaden tjänas ofta in 
snabbt då kostnaden för kablar, kabeldragning och kabelreparation försvinner samt att 
utrustningen lätt kan flyttas till andra ställen.  

 
Säkerhet och störningar: Den stora nackdelen med trådlösa nätverk är att man inte kan 
göra ett lika säkert nätverk som man får med trådburna nätverk. Vilken teknik man än 
använder sig av för trådlös överföring så finns det flera olika nämnda åtgärder man kan 
använda sig av för att minska risken för intrång. Om trådlös överföring används för styr- 
och mätsignaler kan man också fråga sig om vem som har intresse av att avlyssna och 
göra intrång i ett sådant nätverk. Signaler som är ”livsviktiga” bör man undvika att 
överföra trådlöst. Dessa signaler kan också vara svåra att få godkända så att man 
uppfyller säkerhetskrav och certifieringskrav om de sänds trådlöst.  
De tekniker som tas upp i denna rapport använder sig av samma frekvensband och risken 
finns att de kan störa varandra om flera olika nätverk befinner sig i samma område. 
Magnetiska och inducerade störningar som kan uppstå när signalkablar är dåligt 
avskärmade och ligger för nära varandra eller vid matningskablar försvinner dock vid 
trådlös överföring.  
 
Ytterliga aspekter: Det finns en risk med att använda sig av standardprodukter då 
stöldbegärligheten ökar när användningsområdena inte bara finns i industrin utan även i 
hemmen. Trådlös överföring av styr- och mätsignaler ska ses som ett komplement till 
trådburen överföring och inte som att all överföring ska ske trådlöst. För att se var det kan 
vara lämpligt att använda sig av tekniken kan man se var de är problematiskt med 
kabelvägar eller där kablage ofta skadas. Det är på sådana platser som den trådlösa 
tekniken speciellt lönar sig.  
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Mobila handdatorer: Om man samtidigt använder sig av trådlös överföring till 
handdatorer för övervakning och larmlistor så kan det underlätta och effektivisera arbetet 
för personalen då de kan få information där de befinner sig och inte enbart då de är i 
kontrollrummen eller via telefon. Det finns handdatorer på markanden idag som kan 
ansluta sig till nätverk via teknikerna Bluetooth, WLAN och via mobiltelefonnätet. Det 
finns ett flertal olika modeller av handdatorer som klarar av yttre påfrestningar som 
damm och stötar vilket är ett krav om de ska användas i industrimiljö.              
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Kapitel 10 
 
10. Slutsats  
 

Vid en eventuell installation av ett trådlöst överföringsmedia för styr- och mätsignaler så 
bör man göra en undersökning först av vad det är för signaler man vill överföra via den 
trådlösa förbindelsen. Utifrån denna undersökning så kan man säga om det är möjligt att 
genomföra installationen utan att bryta mot några säkerhetsbestämmelser eller att få 
anläggningen certifierad. Har man redan en trådburen förbindelse som fungerar så finns 
det ingen anledning att byta ut den mot en trådlös. Men vid nyinstallation eller vid 
provisoriska mätningar där man flyttar runt mätenheterna är denna lösning ett 
kostnadseffektivt alternativ.   
 
För att överföra mindre mängder data som det oftast handlar om när man sänder styr- och 
mätsignaler så räcker den hastighet som ZigBee kan leverera. ZigBee är även den som är 
utvecklad för detta ändamål och den klarar även av att många enheter är aktiva samtidigt. 
Tittar man igenom kravspecifikationen som ställdes i början av arbetet så ser man att 
ZigBee är den teknik som uppfyller dessa krav bäst av de jämförda teknikerna.  
 
Är däremot avståndet längre än vad Bluetooth, ZigBee och WLAN klarar av så är 
mobilnätet ett bra överföringsmedia. Vilken av teknikerna GSM eller GPRS man väljer 
beror på hur ofta man behöver sända data och vilken överföringshastighet som krävs.  
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Kapitel 11 
 
11. Förslag på vidare arbete 
 

Då inte denna rapport innefattar några verkliga tester ute i anläggningarna kan ett förslag 
på vidare arbete vara att undersöka var man ska placera enheter som tar emot signaler 
från givare för att få den bästa mottagningen. Till detta så behövs det minst en sändare 
och en mottagare och kanske en programvara (beror på teknik och leverantör). Dessa 
hjälpmedel gör att man kan mäta upp var en mottagare ska placeras i förhållande till tak, 
väggar, dörrar och andra föremål som kan störa signalens utbredning. Efter att man gjort 
ett antal mätningar och fört in resultaten på en ritning över området så är det lätt att se hur 
man ska placera enheterna vid en eventuell installation. 



 31

  Källförteckning  
 

Internet 
 

Adress Datum 
  

1 - www.abb.se 2005-05-24 
2 - www.atop.com.tw/e/product/GW21W-MAXI.htm 2005-09-21 
3 - www.bluetooth.com 2005-05-23 
4 - www.bluetooth.org   2005-05-23 
5 - www.communica.se/bluetooth/introduktion.htm 2005-05-27 
6 - www.connectblue.se  2005-05-27 
7 - www.connectblue.se/fileadmin/Connectblue/PDF/White_papers/Dist_control_systems.pdf  2005-05-27 
8 - www.connectblue.se/fileadmin/Connectblue/PDF/White_papers/ver1.0.PDF 2005-05-27 
9 - www.edtnscandinavia.com/showArticle.jhtml?articleID=22101248 2005-06-01 
10 - www.free2move.se  2005-06-22 
11 - www.idg.se/ArticlePages/200409 2005-05-27 
12 - www.ieee.org 2005-05-23 
13 - www.moxa.com/product/NPort_W2004.htm 2005-09-21 
14 - www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=40081 2005-06-01 
15 - www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39424 2005-06-01 
16 - www.promera.se 2005-06-08 
17 - www.wireless.industrial-networking.com/articles/articledisplay.asp?id=6 2005-06-22 
18 - www.zigbee.org 2005-05-23 
 

Litteratur 
 
Titel - författare ISBN 
  
1 - Computer Networking – A top Down Approach Featuring the Internet -  
James F. Kurose & Keith W. Ross 

0-321-7644-8 

2 – Telekomminkation – Informationsöverföring & Överföringssystem - Christer 
Frank 

91-44-04286-8 

3 - Trådlösa Nätverk WLAN i praktiken - Fredrik Olsson 91-636-0739-5 
4 – Mobile Communication – Jochen Schiller  0-321-12381-6 

 



 32

Bilaga 1 - Kravspecifikation  
 
 
 

Säkerhet mot intrång 
 

• Inga obehöriga ska kunna se datatrafiken. 
• Inga obehöriga ska kunna logga in på nätverket. 
• Trafiken ska vara säker på så vis att den inte kan bli manipulerad innan den når 

mottagaren.  
 

Räckvidd 
 

• Räckvidden är beroende på var tekniken används men önskvärt är att använda 
sig av ett fåtal enheter för att få en godtagbar täckning av området.   

 
Driftsäkerhet, underhåll och felsökning 

 
• I vissa fall bör trafiken kunna ta alternativa vägar om en enhet är nere/ur- 

funktion. Om denna metod används så bör det finnas en sorts indikering om 
någon enhet inte fungerar, detta för att felsökningen ska vara lätt och 
överskådlig.  

• Om den trådlösa enheten drivs med batteri så bör ett larm vid låg batterinivå 
aktiveras.     

 
Miljöfaktorer  

 
• Utrustningen ska klara av miljöer som:  

- Smuts  
- Damm 
- Fukt 
- Vattenstänk  
- Värme 
- Kyla  
- Vibrationer 

 
Kapacitet 

 
• Ett flertal enheter/noder ska kunna ingå i ett nätverk samtidigt.  
• Överföringshastigheten ska vara så hög att problem inte uppstår pga. 

tidsfördröjningar.    
• Vid batteridrift bör intervallet mellan batteribyten vara minst 6 månader. 
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Bilaga 2 - Tidsplanering 
 
 
Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Veckonummer 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
           
Identifiering av uppdraget/vilka krav ställs           
Ta reda på vilka tekniker som finns på marknaden/se om 
man kan få fram utrustning för en testinstallation  

          

Undersöka om utrustningen klarar av kraven           
Undersöka framtida möjligheter samt problem/osäkerheter 
med tekniken 

          

Ta fram ett förslag på en testinstallation (om tiden räcker till)           
Dokumentation/rapport            
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