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Abstract 
This report describes an ultrasound anemometer and its evaluation. This anemometer is a 

possible alternative for the automated weather stations which will be built in Africa as a part 

of WIMEA-ICT project. The project is done in cooperation with Norad and different 

universities in Africa and Norway. 

The report covers the assembly of the ultrasound anemometer and evaluation of both software 

and hardware in this embedded system. Two different type of the anemometer are assembled. 

The hardware and the software of the anemometers and the whole systems as embedded 

systems are tested. In addition, the whole system is analyzed and suggestions to increase the 

energy efficiency of the systems are given. 
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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver en ultraljudsanemometer och en utvärdering av den. Denna 

anemometer är ett tänkbar alternativ för automatiserade väderstationer som ska upprättas i 

Afrika som en del av WIMEA-ICT projektet. Projektet sker i samarbete med Norad och olika 

universitet i Afrika och i Norden.  

Rapporten avhandlar hopsättningen av ultraljudsanemometern och utvärderingen av både 

hårdvara och mjukvara i detta inbyggda system. Två olika prototyper av anemometern 

monterades. Dessa testades ur aspekter som hårdvara, mjukvara samt i helhet som ett inbyggt 

system. Vidare gjordes en analys av hela systemet och förslag till energieffektivisering för 

systemet gavs.  
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1 Introduktion 

Det här kapitlet beskriver det specifika problemet som examensarbetet avhandlar, innebörden 
av problemet, målen med arbetet och dokumentets struktur. 

1.1 Bakgrund 
Flera väderstationer av typen AWS (Automatic Weather Stations) ska upprättas i Afrika som 

en del av WIMEA-ICT projektet. Projektet grundades av Norad i samarbete med Universitet 

i Bergen (UiB), Makerere University i Uganda, Dar es Salaam Institute of Technology (DIT) 

i Tanzania och University of Juba in Sydsudan[1]. 

Dessa AWS s.k. automatstationer på svenska är ca 10m höga och är delad i fyra noder vid 

olika höjder. 

• På 10m noden finns sensorer för vind, solinstrålning, lufttemperatur och fuktighet. 

• På 2m noden mäts lufttemperatur och fuktighet. 

• På marknoden finns sensorer för nederbörd, jordtemperatur och jordfuktighet 

• På bottennoden mäts temperatur och lufttryck och här finns även en gateway som 

skickar upp all data från sensorerna till Internet[2]. 

I nuläget används två olika vindmätare på stationerna; den ena mäter vindhastighet medan 

den andra vindmätaren bestämmer vindriktningen. Detta examensarbete ska handla om en 

annan sort vindmätare, nämligen en ultraljudsanemometer som kan bestämma både 

hastigheten och riktningen på vinden. 

Eftersom väderstationens strömförsörjning är begränsad måste vindmätaren vara så 

energieffektiv som möjligt. Energieffektiv design är ett komplext ämne och kan inte omfattas 

av ett enda dokument. Detta dokument tillhandahåller många av de ämnen som en designer 

skulle stöta på under design-processen av ett energieffektivt system. 

1.2 Problem definition 
De största faktorerna som spelar roll för ett energieffektivt inbyggdsystem är  

• Val av komponenter på kretskortet 

• Hur hårdvaran är konstruerad  

• Hur programvaran för det inbyggda systemet är skriven 

Väderstationen ska kunna placeras var som helst i världen och ändå kunna fungera på ett 

tillförlitligt sätt. Detta sätter kraven på att väderstationen ska vara så mobil som möjligt. Det 

i sin tur leder till att den huvudsakliga strömkällan för stationen är solenergi via solpaneler 

som lagras i ultrakondensatorer. Detta är samtidigt den nuvarande konfigurationen av 

stationerna i Afrika[2]. För att stationen även ska fungera under perioder med få soltimmar 

måste varenda mätare på väderstationen däribland anemometern vara så energieffektiv som 

möjligt. 
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att föreslå hur en ultraljudsanemometer kan göras bättre genom att 

utvärdera PCB-kortet som används i vindmätaren. Effektförbrukningssynpunkt ligger i fokus 

för förbättring av PCB-kortet.  

Vindmätaren ska användas i en väderstation i Afrika och är tänkt att konstrueras 

kostnadseffektivt. 

1.4 Mål 
Projektets mål är att hopsätta och utvärdera inbyggda systemet ”ultraljudsanemometer” ur 

olika aspekter. Genom att utvärdera den konstruktion och programvaran som finns[3] ska 

hårdvaran samt programvaran analyseras och åtgärder ska föreslås i dessa avseenden för att 

minimera effektförbrukning.   

1.5 Metod 
Den vetenskapliga metoden ”tillämpad forskning” är den huvudsakliga metoden som 

används under examensarbetets gång. Det är en metod som bygger på existerande forskning 

som används till att lösa praktiska problem. Denna metod valdes då examensarbetet är relativt 

stort och tiden är begränsad. Så att bygga upp arbetet på olika akademiska och tillförlitliga 

studier är en ansenlig utgångspunkt.  

Agila projektmetoder som Scrum och eXtreme Programming (XP) kommer att användas för 

ett effektivare arbetsgång. 

Metoden Scrum handlar huvudsakligen om att dela upp arbetet i iterationer. Varje iteration 

pågår vanligtvis i två veckor med varsin uppgift och varsitt mål. Inledande iteration i detta 

projekt är litteratursökning för att samla kunskaper samt hitta akademiska referenser inom 

området. Övriga iterationer går till att utvärdera PCB-kortet genom att utnyttja kunskaper 

från litteratursökningen. Den väsentliga metoden i dessa iterationer är testningar och 

observationer genom att programmera olika funktioner på kortet.  

1.6 Avgränsningar 
Konstruktion och design av kretskortet ligger utanför projektets ramar. Vindmätaren där detta 

kort ska användas ska inte heller konstrueras. 

Förbättring av kretskortet syftar till energieffektiviteten och regler för elektromagnetisk 

kompatibilitet ligger inte i fokus.  

Med tanke på att kretskortet redan är tillverkat och komponenterna redan valda kommer vi 

inte ändra hårdvaran i energieffektivitets syfte. 

1.7 Examensarbetets upplägg 
Kapitel 2 omfattar bakgrund och teori bakom vetenskapen kring energieffektivisering av ett 

inbyggt system. Dessutom beskrivs teorin och matematiken för en ultraljudsanemometer. 
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Kapitel 3 omfattar metoder som används i detta examensarbete. Där presenteras 

forskningsprocess, montering av en ultraljudsanemometer samt kraven på hög reliabilitet och 

validitet. 

Kapitel 4 omfattar genomförandet i form av montering av komponenter, hopsättning av 

anemometern, utveckling av mjukvara och testning av hela systemet. 

Kapitel 5 omfattar en systemanalys, analys av hårdvaran och mjukvaran, resultat av 

energieffektivisering, testresultat samt diskussion.   

I kapitel 6 dras slutsatser och presenteras framtida arbetet inom detta ämne.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel ger teoretisk bakgrund om ultraljudsanemometer, samt en beskrivning om hur 
denna typ av vindmätare fungerar.  

2.1 Ultraljudsanemometer 
Denna typ av vindmätare är tänkt att användas för att kunna mäta både vindhastighet och 

vindriktning med hög noggrannhet. De flesta vindmätare består av koppformade mekaniska 

delar eller en vindflöjel. De förvandlar vind till mekanisk rörelse och sedan mäter denna 

rörelse för att beräkna vindhastigheten och eventuellt riktning. Grundidén bakom en 

ultraljudsanemometer är att en ultraljudspuls sänds och tiden som behövs tills pulsen 

anländer till en mottagare belägen på något avstånd mäts. För detta används transducrar som 

opererar på 40 kHz. Tiden mellan sändning och mottagning av dessa pulser beräknas och 

kallas för ”Time of flight” vilket betecknas som ”T.o.F”. Utifrån den beräknade tiden - T.o.F, 

kan sedan vindhastighet mätas och den eventuella riktningen bestämmas. Vindens riktning 

kan bestämmas genom att lägga till ett par transducrar till på 90-graders vinkel[4]. 

2.1.1 Beräkningar av vindhastighet och vindriktning  

Transducern kan användas som antingen sändare eller mottagare. Transducer A sänder pulser 

och transducer B tar emot de och dess T.o.F betecknas som tab. Efteråt sänder transducer B 

och pulserna tas emot av transducer A. Denna T.o.F betecknas som tba. En mätning är en 

cykel och innehåller således två T.o.F. 

Nedanstående beräkningarna är tagna från [5] 

𝑡𝑎𝑏 =
𝑋

𝐶 + 𝑉
 

 

(1) 

𝑡𝑏𝑎 =
𝑋

𝐶 − 𝑉
 

 

 

(2) 

I dessa förhållanden ovan:  

➢ C = Ljudhastighet i vindstilla luft(m/s) 

➢ V = Vindhastighet (m/s) 

➢ X = Avståndet mellan två transducer (m)  

Utifrån ovannämnda förhållanden kan följande förhållande räknas fram: 

 

2𝑉 =
𝑋

𝑡𝑎𝑏
−

𝑋

𝑡𝑏𝑎
 

 

(3) 
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Slutligen härleds vindhastigheten på följande sätt: 

  V =
X

2
(

1

tab
−

1

tba
) 

 
 

(4) 

Struktur för en tvådimensionell anemometer visas i figur 1.  

 

Figur 1. Två dimensionell ultraljudsanemometers struktur 

 

Vindhastigheten från norr till söder betecknas här som V2 och vindhastigheten från väst till 

öst betecknas som V1. Vidare kan magnituden(Vmag) av vindhastigheten och vinkeln (θ) för 

vindriktning räknas på följande sätt: 

𝑉𝑚𝑎𝑔 = √𝑉1
2 + 𝑉2

2  

 

(5) 

𝜃 = arctan(
𝑉2

𝑉1
) 

 

(6) 

Arctan funktionen ger vinkeln i första och fjärde kvadranten i enhetscirkeln. För att kunna 
få rätt vinkel i rätt kvadrant får denna matematiska metod kombineras med funktioner i 
mjukvaran. På så sätt kan även vinklarna i andra och tredje kvadranten fås.  

2.1.2 Hur en ultraljudsanemometer fungerar 

I en två-dimensionell ultraljudsanemometer så finns det två par transducrar. Dessa kan kallas 

norr, söder, öst och väst. Att kunna sända och ta emot pulser i alla fyra riktningar d.v.s. norr 

till söder, söder till norr, öst till väst och väst till öst, finns det ett viktigt villkor. Alla får inte 
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sända eller lyssna på samma gång, utan ena skickar och sen andra lyssnar och samma process 

upprepas tills alla transducrarna har skickat och lyssnat. Så någon typ av krets behövs för att 

leda pulser från och till någon av transducrarna. Denna del kan räknas som digitala delen 

även om de mottagna pulserna i sin tur är analoga. 

2.2 Energieffektivisering av inbyggda system  
Mikrokontroller (MCU) är ofta komponenten som konsumerar mest ström på ett kretskort 

och det är samtidigt komponenten som har mest kontroll över ett kretskorts 

energiförbrukning. Det finns en hel del designteknik som kan användas för att konstruera ett 

system/kretskort som är strömsnålt. Några av dessa tekniker kan man använda sig av utan att 

påverka systemet medan några andra kräver kompromisser, såsom kostnad, storlek och 

systemets komplexitet.  

I CMOS-komponenter såsom mikrokontroller kan effektförbrukningen delas in i två olika 

kategorier, nämligen dynamisk och statisk effektförbrukning. Den dynamiska 

effektförbrukningen står för när mikrokontrollern kör igenom programkoden och utför olika 

uppgifter. Medan den statiska effektförbrukningen äger rum när systemet är matad med en 

inspänning men inte kör någon programkod. 

2.2.1 Dynamisk effektförbrukning 

Den dynamiska effektförbrukningen inkluderar både förbrukningen när en CMOS krets sätts 

på (switching) samt viloströmmarna till de aktiva analoga kretsarna i systemet såsom A/D 

omvandlare och oscillator.  

I verkliga system finns det vanligtvis en mängd lastkapacitans på utgångsbussen i en 

transistorskrets. Där konsumeras också en del ström när denna busskapacitans laddas och 

urladdas vid ändringar av transistorernas läge[6]. 

Den genomsnittliga effekten som förbrukas av dynamiska omkopplingsförluster av en enda 

transistorgrind kan definieras genom följande ekvation: 

P = V 2  f  C (7) 

 

Där effekten P är beroende av matningsspänningen V omkopplingsfrekvens och 

lastkapacitans. Denna ekvation gäller bara en enda CMOS krets och inte hela MCUn. Vid 

beräkning av förluster i hela MCUn multipliceras ekvationen med en skalnings faktor (), 

som varierar beroende på omkopplingsfrekvenser för alla grindar i komponenten. 

Utifrån ekvationen ovan kan vi dra slutsatsen att den största boven i dynamisk 

effektförbrukning är spänning, då den bidrar med en kvadratisk faktor. Så genom att minska 

systemets driftspänning kan man göra en signifikant påverkan på kretskortets/systemets 

effektförbrukning. En designer bör tänka på att välja en MCU som kan arbeta med låga 

driftspänningar i detta syfte. Däremot om någon annan komponent på kretskortet som t.ex. 

en sensor eller ett kommunikationsgränssnitt kräver högre nivåer av driftspänning får man 

kompromissa genom att använda strömsnåla komponenter som ofta är dyrare om man vill ha 
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ett energieffektivt system. I vissa fall kan det vara mer energieffektivt att köra systemet på 

en högre driftspänning om man kan ta bort spänningsregulatorerna från kretsen. I sådana fall 

kan effekten som förbrukas av regulatorerna nämligen vara högre än effekten av att köra på 

höga driftspänningar.  

Som designer av inbyggda system har man begränsad kontroll över faktorn C – den interna 

lastkapacitansen i MCUn. Det är upptill tillverkaren av mikrokontrollen att tillämpa låg 

energi IC designtekniker för att dämpa effekten av denna faktor. 

Frekvensfaktorn f är ofta den mest varierande faktorn som bidrar till dynamisk 

effektförbrukning och är vanligtvis faktor som regleras av designer för att hålla 

energiförbrukningen nere. Den optimala driftfrekvensen för ett system kan bestämmas utifrån 

en kombination av följande faktorer.  

• Kraven för kommunikations- eller/och samplings-hastighet   

• Systemets prestanda  

• Den maximala toppströmmen Î som är tillåtet för systemet 

Utifrån ekvationen resulterar lägre frekvenser i lägre dynamiska strömmar men man får inte 

glömma bort att exekveringshastighet av programkoden är också en faktor i detta 

sammanhang. I vissa fall kan det vara optimalt att köra systemet på högre frekvenser och 

därmed klara av operation snabbare för att sedan gå tillbaka till sleep mode för att spara på 

ström. 

2.2.2 Statisk effektförbrukning 

Statiska effektförbrukningen inkluderar vanligtvis viloströmmarna till analoga kretsar, 

oscillatorer och läckström. Den statiska effekten är det största problemet för 

batteriförsörjande system som spenderar det mesta av tiden i sleep mode.  

Läckströmmen orsakas av icke-ideal drift av MOSFET som används i CMOS komponenter. 

För varje år krymper tillverkningstekniken och transistorerna blir mindre. Detta leder till att 

flera aspekter av FET, inte längre beter sig som de skulle under ideala förhållanden. 

Ström börjar läcka från FETs drain till source, även när gate inte har tillräcklig 

tröskelspänning. Denna läckström kallas för undertröskel-läckage (eng. sub-threshold 

leakage). Undertröskel-läckage sker på grund av att drain och source är fysisk för nära 

varandra i en transistor på nanometer skala. Ju mindre en transistor är desto större läckage 

uppstår. Läckage är också beroende på temperatur och spänning. För MCU som används vid 

höga temperaturer och vid maximal spänning, kan läckage uppgå till flera A.  

Man kan välja en MCU med grövre tillverkningsteknik för att reducera läckage så mycket 

som möjligt men då blir på bekostnad av att det blir högre dynamiska effektförbrukning. Det 

bästa allmänna alternativet för att reducera läckage är att reducera spänning och att stänga av 

kretsar som inte behövs i systemet. 
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              Tabell 1. Jämförelse av tillverkningsteknologi med avseende energiförbrukning [6]. 
 
Tillverkningsteknik 
 

 
Läckströmmar 

 
Dynamisk 
Ström 

 
Kärnspänning 
(CPU Core) 

0.35 m 
 

0.5 2.8 3.0 V 

0.25 m 
 

0.75 2 2.5 V 

0.18 m 
 

1 1 1.8 V 

130 nm 
 

1.5 0.75 1.5 V 

90 nm 
 

2 0.44 1.2 V 

En annan aspekt av effektförbrukning i kretskort är väckningstiden (eng. wake up time) vilket 

är tiden det tar för systemet att vakna från sleep mode. Väckningstiden kan ha en avgörande 

påverkan på system med låg duty cycle. Om man tänker sig ett system som är vaken i bara 

10 s för att läsa och lagra en input för att sedan gå till sömns igen. I ett sådant system är det 

inte rimligt att starta upp en kvartsoscillator som kan ta flera millisekunder förrän det är redo. 

MCUn måste kunna vakna upp och utföra programkoden i några mikrosekunder för att kunna 

sköta systemet på ett energieffektivt sätt. 

2.2.3 Effektbudgetering 

För att välja rätt MCU, i syfte att minimera effektförbrukningen för ett specifikt system är 

det viktigt att designer vet om den dynamiska eller den statiska ha mer signifikant påverkan 

på systemet. Denna process kallas effektbudgetering (eng. power budgeting).  

När man mäter effektförbrukningen hos ett system, finns det två värden, nämligen 

genomsnittlig strömförbrukning och maximal effektförbrukning. Den genomsnittliga 

effektförbrukningen är summan av den totala effektförbrukningen hos systemet i både 

dynamisk- och statisk-effekttillstånd, dividerad med den genomsnittliga körtiden. Den 

genomsnittliga effekten är viktig att räkna ut, då detta ger ett värde som kan användas för att 

avgöra batteriets livslängd eller den totala energin som systemet har använt. 

Genomsnittliga strömmen = 
Iaktiv×taktiv+Iströmavbrott×tströmavbrott

taktiv+tströmavbrott
  (8) 

2.3 Prestanda vs effekt  
Det finns alltid kompromisser man måste göra mellan prestanda och effektförbrukning i 

inbyggda system. Några viktiga aspekter man bör ta hänsyn till vid design är: 

• Väckningstiden 

• Klockhastighet 

• Processorarkitektur 

• Konfigurering av periferienheter 

• Exekvera från Flash vs RAM 
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2.3.1 Väckningstiden 

Väckningstiden är kritisk för system med korta körtider, då väckningsprocessen ofta 

förbrukar lika mycket ström som en normal operation. De mest precisa och snabbaste 

klockkällorna i detta syfte - oscillatorer av typen kvartskristaller och faslåsta slingor (eng. 

Phase-locked Loop, PLL) har långa starttider. En metod som tillåter ett system att använda 

sådana långsamma klockkällor fast med snabba väckningstider är den s.k. Two-Speed Start-

up metoden. Detta går ut på att systemet väcks med en intern RC oscillator som vanligtvis 

startar upp på några s. Systemet körs från denna oscillator tills den primära klockkällan 

(t.ex. kvartoscillator) är stabil och redo. Detta reducerar körtiden genom att exekvera kod 

som inte har några deadlines.  

 

          Tabell 2. Typiska väckningstider (weak up time) för olika oscillatorer [6] 

Oscillator Frekvens Starttid (ms) 

Internal Fast RC Oscillator 8 MHz .001-.010 

Low-Power RC Oscillator 31 kHz 0.3 

Primary Crystal 8 MHz 0.5–1.0 

Internal RC + PLL 32 MHz (8 MHz x 4) 1.0 

Primary Crystal + PLL 32 MHz (8 MHz x 4) 1.5–2.0 

Secondary Crystal 32,768 kHz 100–1000 

 

2.3.2 Klockhastighet 

En av de vanligaste frågorna vid låg-energi design är om det är bättre att köra systemet på 

den lägsta frekvensen/hastigheten som möjligt eller om det är bättre att köra på höga 

hastigheter och sedan låta systemet gå till sömn. Svaret är att detta beror på MCUn man 

använder i systemet, men ofta är det mer energieffektivt med höga hastigheter än låga. Vid 

låga frekvenser består den mesta av effektförbrukningen av de konstanta viloströmmarna som 

initialt startar upp oscillator och MCUn. Däremot, vid höga frekvenser blir effektförbrukning 

av viloströmmar försumbar. Således blir resultatet att höga frekvenser vanligtvis har lägre 

A/MHz, som tillåter mer energieffektivitet i systemet[7].  

Denna regel gäller om kraftkällan har låg impedans och är kapabel att hantera höga strömmar 

utan problem. Däremot, för kraftkällor med högre impedans, som knappcellsbatterier, gäller 

inte denna regel. Impedansen i kraftkällor med låga strömmar kan begränsa uteffekten till 

MCUn vilket kan resultera i att livslängden för batteriet reduceras eller oförväntade Brown-

out Resets (BOR) då batteriets utspänning sjunker på grund av höga strömbelastningen.  

2.3.3 Processorarkitektur 

Processorer med olika arkitekturer utför olika mängder av instruktioner i en enda klockcykel. 

Detta gör Instruction Set Architecture (ISA) en viktig faktor i energiförbrukningen. De 

främsta beaktanden i detta syfte är klockhastighet på MCU och klockcykel per instruktion.  
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De flesta MCUs nuförtiden är baserade på RISC-arkitektur där det mesta av instruktionerna 

tar en cykel att utföra. Men å andra sidan finns det många andra RISC- baserade MCUs som 

kräver flera cyklar per instruktion. Detta gör det svårt att jämföra olika arkitekturer ur en 

effektförbruknings perspektiv. Benchmarking är det enda fungerande metoden som kan 

jämföra olika enheters ISA i detta syfte. Det är samtidigt det mest tidsintensiva metoden.   

2.3.4 Konfigurering av periferienheter 

Designers val av periferienheter kan bidra till att minska effektförbrukningen. Det kan vara 

svårt att veta vilken periferienhet förbrukar mest ström. Om man t.ex. ska välja mellan UART 

eller SPI kan många designer välja UART, då en konsumerar mindre ström.  

Men UARTs begränsade hastighet kan göra det värre för systemets energiförbrukning, då 

SPI vanligtvis är snabbare på att utföra en operation än UART.  

SPI må förbruka mer effekt under utförandet, men den kan gå till sömns efteråt och därmed 

eliminera den största boven - CPUn. SPI kan även ta emot data när den är i sömn och då 

väcka enheten efteråt. Detta kan minska effektförbrukningen i jämförelse med om enheten 

skulle vakna då och då med några millisekunder intervall, för att kontrollera inkommande 

sändningar[8].  

 

Tabell 3. Effektförbrukning för gemensamma periferienheter [6] 
Seriellkommunikation Ström 

(A) 
Sändningstid för 

10 Bytes (ms) 
Total laddning 

(A  ms) 

UART (57.6k) 200 1,74 347,22 

I 2C™ (400 kHz) 1000 0.25 250 

Analoga moduler Ström 
(A) 

Konverteringstid för 

10 Samplingar (ms) 
(A  ms) 

Låghastighet A/D (100 ksps 

maximum) 
250 0.1 25 

Höghastighet A/D (500 ksps 

maximum) 
1000 0.02 20 

Låghastighet komparator 10   

Höghastighet komparator 100   

DAC/CVREF 5   

Lågeffekt moduler Ström (A)   

Brown-out Reset (BOR) 5   

Watchdog timer (WDT) 0.5–1.0   

Real-Time Clock and Calendar 

(RTCC) 
0.5–1.0   

Timer (31 kHz) 0.5–1.0   
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A/D omvandlare 

A/D omvandlare bör köras på högre hastigheter och avaktiveras mellan samplingarna. 

Genom att köra A/D omvandlare på snabbaste klockfrekvensen kan man förkorta 

samplingstiden till det minimum som är nödvändig för att upprätthålla mätningsprecision. 

 

DMA och FIFO 

En DMA (eng. Direct Memory Access) kontroller är ett kraftfullt verktyg för att minska 

strömförbrukningen. DMAn förbättrar prestanda genom att avlasta CPUn på 

dataöverföringsuppgifter. Allt som kan reducera CPUs körtid kan drastiskt sänka 

effektförbrukningen, då klockning av CPU är den mest effektintensiva operationen i MCUn.  

Många periferienheter som kan jobba i sleep mode har integrerade FIFO-buffrar som kan 

sänka effektförbrukningen genom att göra det möjligt för längre sömntider. FIFOn lagrar 

mottagna eller samplade data och när den är full väcker den enheten ör databehandling. På 

detta sätt konsumeras mycket mindre ström än om enheten var vaken för att tillåta CPUn för 

att hantera varje individuell överföring. 

 

Brown-out Reset (BOR) 

BOR är säkerhetskretsar och kan förbruka mycket eller lite ström beroende på 

konfigurationen. De skyddar ett program från exekveringsfel om batteriet dör eller när höga 

transienta strömmar orsakar fall på matningsspänningen.  

Å andra sidan konsumerar de hög effekt när enheten är i låg-energi mode. En BOR har 

vanligtvis viloströmmar på cirka 5 A för att bibehålla sin funktionalitet. För lägsta 

energiförbrukningen i en BOR är det viktigt att konfigurera och dra nyttja av låg-energi 

funktioner som finns till hands. Dessa åtgärder kan vara att automatisk avaktivera BOR, när 

systemet är i viloläge, eller att använda BOR i låg-energi (LPBOR) eller i djupsömn läge 

(eng. Deep Sleep mode). På så sätt har systemet skydd mot spänningsfall i 

matningsspänningen samtidigt som strömförbrukningen dras ner till 50 nA.   

2.3.5 Exekvering från Flash vs. RAM 

Ett av de mest signifikanta bidragen till effektförbrukning är att försörja och läsa från 

flashminnet av en MCU. Att läsa från RAM förbrukar mindre ström än Flash. I de nyare 

MCU såsom PIC32 som används i detta projekt, kan man exekvera kod från RAM och 

därmed minska dynamiska effektförbrukningen.  

För att köra kod från RAM måste koden kopieras från Flash till RAM. Denna operation 

kräver en betydande tid och effekt, så om det ska vara värt att göra det bör funktioner som 

körs från RAM-minnet vara beräkningsintensiva och begränsade i storlek. 

En möjlig kompromiss som en designer bör fundera på är att i vissa fall kan prestandan 

försämras om koden körs från RAM. Detta på grund av att i somliga enhetsarkitekturer finns 

det bara en buss för exekvering och utförande. Så detta bör man ta hänsyn till vid beslut om 

koden ska köras från RAM- eller Flashminnet. 
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2.4 Design av mjukvara 
Mjukvarudesign har en kritisk påverkan på lågenergi systemdesign. Att välja de bästa 

lågenergi-komponenterna och att konfigurera hårdvaran energieffektivt, är inte tillräckligt. 

Allt kan vara bortkastat ifall inte programkoden för systemet är skrivet på ett genomtänkt 

sätt. Följande kan göras i programkoden för att minimera energiförbrukningen. 

2.4.1 Villkorlig kodexekvering 

En mjukvaruteknik som kan effektiv användas i många applikationer är att dra nytta av 

villkorlig väckning och kodstrukturer såsom while och for loopar samt case-satser. Om man 

skulle beskriva ett genomtänkt programmerat system i detta anseende skulle det se ut enligt 

nedan; 

Ett sensorsystem tar hela 32 samplingar innan det skriver till EEPROM-minnet. Detta 

resulterar i att systemet minskar på energiförbrukningen genom att köras på ett väldigt kort 

tid under de flesta väckningarna. Samtidigt säkerställer systemet att skriva till Flash-minnet 

så sällan som möjligt, då skrivning till Flash-minnet kräver mycket ström. Om varje sampling 

skulle skrivas individuellt skulle systemet konsumera betydligt mer ström. Dessutom 

använder systemet sig av olika systemklockor för ännu fler förbättringar i energieffektivitet. 

Systemet använder sig av en långsammare klocka när det ska sampla och lagra och använder 

bara den snabba klockan vid skalning. Detta för att sampling och lagringstider är fixerade av 

A/D omvandlaren och EEPROM minnet som används i systemet. Att sänka frekvenser under 

denna tid sänker också strömförbrukningen utan att öka körtiden. Tiden det tar för skalning 

beror bara på MCUs prestanda och varierar med driftfrekvensen. Därför är det optimalt att 

under denna tid köra systemet så snabbt som möjligt så att det kan gå till vila efteråt. 

2.4.2 Idle och Doze 

Generellt är det lätt att säga när lågenergi tillstånd såsom sleep, deep sleep etc. bör användas 

i ett program, då det finns en uppenbar passiv tid där systemet kan gå i vila. Dynamiska 

energispartillstånd som Idle och Doze är inte så uppenbara. I vissa fall där CPUn behöver 

utföra någon process medan den väntar på en flagga kan man överväga att använda Doze 

tillståndet istället för Idle för att köra CPUn på lägre hastigheter under tiden den väntar på 

flaggan[9]. Exempel på fall när ett system bör använda Idle eller Doze tillstånden är: 

 

Ersätta wait-loopar 

Lågenergi program bör undvika loopar där CPUn utför operationer som slösar bort tiden 

såsom polling av en bit. Designer av systemet borde ersätta dessa loopar med ett anrop till 

Idle tillstånd såsom följande: 

Ersätt: 

while(!ADCInterruptFlag);  
 
Med:  

while(!ADCInterruptFlag)  
{  
Idle(); //wake on ADC interrupt  
} 
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Det har samma effekt i koden men till en mycket lägre energikostnad, då CPUn inte jobbar 

förrän A/D omvandlaren väcker upp enheten genom ett avbrott. Detta kommer inte påverka 

andra funktionaliteter i enheten, då andra avbrott kan väcka upp enheten och tas hand om för 

att sedan kan enheten gå till Idle igen.  

 

Köra höghastighet periferier 

Om man tänker sig ett scenario där systemet främsta jobb är att bibehålla ett högupplöst 

PWM output. Kravet på högupplösning kommer tvinga systemet till att upprätthålla en 

höghastighetsklocka. I detta fall kan sleep mode inte användas till att minimera 

energiförbrukning, då ett PWM output måste bibehållas. På samma sätt är det inte rimligt att 

använda Idle mode, då CPUn behöver övervaka systemet för att uppdatera PWM, vilket är 

nödvändigt. Även då är det osannolikt att CPUn kommer behöva köras vid samma hastigheter 

som PWM för att utföra detta jobb. I detta fall är Doze mode är ett idealt alternativ som 

möjliggör att CPUn utför de nödvändiga operationerna med låghastighet. 

2.4.3 Interrupts vs. Polling 

För att försöka få bort energislukande Wait looparna från systemet bör en designer överväga 

att byta från en pollingbaserat system till ett avbrottsbaserat system. Användning av avbrott 

möjliggör för systemet att använda energispartillstånden såsom sleep och idle mycket oftare 

istället för att vänta på en händelse med polling.  

Om systemet är simpelt och inte kräver mycket bearbetning av data eller har operationer i 

bakgrunden som behöver köras ofta, kan polling vara ett bättre alternativ, då den möjliggör 

simplare och mer kompakt kod utan någon ytterligare strömförbrukning.  

2.4.4 Assembler vs. C  

C är ett kraftfullt språk till att koda inbyggda system, men i jämförelse med Assembler ger 

inte C designern så mycket kontroll över koden. Detta resulterar i att man överväger att skriva 

i C vid programmering av system med minimal effektförbrukning. En Assemblerkod skriven 

av erfarna ingenjörer och är nästan alltid mer effektiv än C men kompilatorerna i C ser till 

att minimera detta gap. Därför lönar det sig ofta att skriva i C för kodens mobilitet och 

förbättringar av underhåll jämfört med Assembler. Medan C är optimalt för komplexa system 

är Assembler mest effektiv vid programmering av små program eller små sektioner av större 

program som är beräkningsintensiva.  

Det finns optimeringar som kan göras av programmerare i C eller Assembler, sådana som 

inte kan göras av en kompilator. Ett exempel som kan drastiskt förbättra koden är att förenkla 

programmets flyt för frekventa situationer.  

Om man tänker sig ett fall där en A/D sampling har slutförts och resultatet är identiskt med 

den tidigare samplingen. Optimerad kod skulle jämföra samplingen med den tidigare 

samplingen och med andra vanliga värden som fås ur denna tidskrävande process. Om en ny 

sampling matchar ett av dessa värden kan då koden använda sig av ett förberäknat resultat 

och således undvika betydelsefull beräkningstid. I vissa fall kan en sådan modifikation i 

programmet drastiskt minimera den totala exekveringstiden. 
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2.5 Design av hårdvara 
För att designa lågenergihårdvara behöver man följa några enkla krav: 

• Maximera impedansen i strömvägar  

• Minimera impedansen i omkopplingsvägar med hög hastighet 

• Minimera läckströmmar  

• Minimera duty cycle  
 

Dessa rekommendationer kan användas i systemets olika kretsar för att minimera påverkan 

på effektförbrukningen för komponenter som  

• Tryckknappar 

• LED-lampor 

• I/O pinnar  

• Dimensionering av pull-upp resistorer 

• Läckström från kondensatorer  

Utöver detta är det också andra faktorer som man bör ta hänsyn till vid design av 

energieffektiv hårdvara. Dessa är  

• Driva externa kretsar 

• Design av kraftkälla 

• Design av kretsen för låg-energi kristall  

 

En annan viktig aspekt i detta sammanhang är funderingar vid val av batteri: 

• Kemin i batterier 

• Uppskattning av batteriets livslängd 
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3   Metod 

Detta avsnitt beskriver hur arbetet ska genomföras. Det behandlar bland annat planeringen 
av arbetet och metoder som ska användas i olika delar av genomförandet av projektet. 

3.1 Forskningsparadigm 
Projektet startade med en litteraturstudie som pågick i ca. tre veckor. Stort fokus har lagts på 

energieffektivisering av inbyggda system ur olika aspekter såsom hur man designar ett 

strömsnålt (Low-Power) kretskort samt energieffektiv programmering och konfigurering av 

ett inbyggt system.  

Dessutom har vi också studerat hur olika metoder för effektmätningar i ett inbyggt system 

och hur dessa mätningar kan göras på ett korrekt och effektivt sätt. 

Litteraturstudien har också handlat om ultraljudsanemometer där information om teorin och 

matematiken för en sådan anemometer insamlades. 

Det mesta av underlaget för litteraturstudien består av forskningsartiklar. Datablad för 

komponenterna på kortet och även s.k. application notes från tillverkare av dessa 

komponenter användes flitigt under datainsamlingsprocessen. 

Referenshantering görs med programmet Zotero som är en enkel och effektivt program för 

att spara och lägga in referenser i rapporten. 

Under utvecklingsfasen har det gjorts flera efterforskningar, främst på soldernerd.com och 

olika datablad. 

3.2 Hårdvara och konstruktion 
Utvärderingen av hårdvaran ska ske genom att studera kretskortsschemat och bordslayouten 

för kretskortet och eventuella förbättringsmöjligheter ska på så sätt identifieras. Filerna för 

kretskortsschemat och PCB-layouten kan öppnas och studeras i programmet Eagle. 

Komponenterna på kortet är förvalda av kretskortsdesignern, viket gör att det inte finns något 

utrymme för att påverka systemets energieffektivitet i detta anseende.  Komponenterna kunde 

bytas ut mot strömsnålare komponenter som fungerar i lägre driftspänningar. Detta skulle 

absolut vara det mest optimala steget för en energieffektivare hårdvara i det inbyggda 

systemet. 

I stället föreslås förbättringsmöjligheter i form av välgenomtänkta val av komponenter för 

kretskortet inför fortsatt arbete med detta projekt. 

Kretskortet ska senare bli en del av en större konstruktion med bl.a. sensorer som ska bilda 

ultraljudsanemometern. 

Den större konstruktionen som kan definieras som anemometerns stomme ska modifieras för 

att kunna skrivas ut i ett lasersystem. Redigering och modifieringen sker i Adobe Illustrator 

och stommen kan sedan skäras ut i en lasersystemet Epilog Fusion 32 som skolan 

tillhandahåller i mentorspace-rummet. 

Anemometerns konstruktion innehåller också en Arduino Uno som är kopplad till en LCD-

display. Dessa används för att visualisera anemometern mätvärden i realtid. 
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3.3 Mjukvara 
Mjukvaran för anemometern ska programmeras energieffektivt enligt de kunskaper som har 

erhållits under förstudien. Den huvudsakliga metoden för detta ändamål är att försätta 

systemet i sömn så fort och så ofta som möjligt under drift. 

Utvärdering och analysering av anemometerns programkod kommer att ske i 

utvecklingsmiljön MPLAB X som är utvecklad av Microchip som också har tillverkat PIC32-

processorn på kretskortet. Programmeringen sker i C och kompileras av XC32-kompilatorn 

och sker via programmeraren PICKit3.  

Programkoden för Arduinon programmeras i den tillhörande utvecklingsmiljön Arduino 

IDE. 

3.3.1 Mjukvaruverktyg 
• MPLAB X v3.40 

• MPLAB Harmony v1.09 

• MPLAB IPE v3.40 

• Eagle v7.6.0 

• YAT Gamma 2 v1.99.52  

• Arduino IDE v1.6.12 

• Adobe Illustrator CC v21.0.0 

3.4 Testning 
Testningsfasen sker i laboratoriet i KTH Kista. Det första som ska göras i testningsfasen är 

att kontrollera om det nu färdiglödda kretskortet är korrekt lött. Dessa tester går ut på att med 

hjälp av ett oscilloskop mäta spänningen och eventuella signaler vid alla komponenter på 

kortet. De erhållna resultaten från testerna ska sedan jämföras med kretskortsscheman för att 

identifiera ev. fel. Kontinuitet på resistorer, kondensatorer och dioder på kretskortet ska testas 

med den digitala multimetern FLUKE 45. På det sättet kan man identifiera om det finns någon 

kortslutning mellan noderna i dessa komponenter som ett resultat av ev. dålig lödning. 

Efter positiv utslag från dessa tester ska kretskortet integreras i anemometern tillsammans 

med anemometerns programvara. Utvecklingsmiljön med tillhörande debugger ska användas 

för att granska och felsöka den givna programvaran. Med IDEs funktioner som watch och 

real-time watch samt PIC Memory View ska värden på valda variabler som t.ex. T.o.F och 

vindhastighet i koden och i olika register avläsas. Utifrån detta ska dessa värdens rimlighet 

avgöras. 

Efter dessa tester avklarade kan testning av den första prototypen av anemometern inledas. 

Det inbyggda systemet ska studeras i oscilloskop och i arbete i realtid för att kontrollera att 

all hårdvara är korrekt kopplad samt att vindmätaren faktisk fungerar. I detta syfte ska en 

testbädd i laborationsmiljö skapas. 
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För att verifiera om resultaten från anemometern är tillförlitliga ska samma tester göras på en 

kommersiell anemometer i samma testbädd. För detta ändamål används anemometern 

Velleman DEM401. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Examensarbetet är menad att ha ett märkvärt forskningsvärde och ska hålla sig till en viss 

standard i akademisk nivå. Därför är det viktig att forskningsprocessen, källorna som ligger 

till grund för detta arbete samt att genomförandeprocessen och testningen håller hög 

tillförlitlighet. Källorna som ska användas ska vara akademiska och informationen i dessa 

källor ska dubbelkollas med andra akademiska källor. Genomförandet och 

testningsprocessen ska dokumenteras väl så att läsaren erhåller samma resultat om hen 

försöker sig på samma process. 

Med avsikt att examensarbetet ska ha hög validitet ska testerna genomföras flera gånger i en 

och samma testbänk för bägge vindmätarna. Vid konstruktionen av testbänken ska avstånden 

mellan testobjektet och utblåset i de olika fysiska planen mätas väl och dubbelkollas.  
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4 Genomförande 

Detta avsnitt behandlar fasen för genomförandet som omfattar montering av komponenter, 

hopsättning av anemometern, utveckling av mjukvara och testning av hela systemet. 

4.1 Montering av komponenter  
Projektet började Efter att ha presenterat förstudien för handleran och examinatorn inleddes 

fasen med att sätta ihop hårdvarukonstruktionen. Två exemplar av kretskortet för 

ultraljudsanemometern som är utvecklat av hobbyisten Lukas Fässler, erhölls med de 

tillhörande komponenterna. Första steget i denna fas blev således att löda de ytmonterade 

komponenterna på kretskorten. Lödningen gjordes under en stereolupp, då komponenterna 

var i milli skala och på en jordad platta för att eliminera risken för ESD (elektrostatik 

urladdning). 

Under lödningen av kretskorten användes tre olika lödtenn med olika diameter. Detta 

underlättade lödningen då storleken på komponenterna varierade och utrymmet för varje 

komponent på kretskortet var begränsad. Samtidigt var detta nödvändigt för att åstadkomma 

ett bra lödnings resultat. Flussresterna på kretskorten togs bort med rödsprit för bättre kontakt 

mellan komponenterna och kretskorten. 

 

  
   Figur 2. Framsidan och baksidan av kretskortet 

 



  

33 
 

4.2 Konstruering av anemometern 
Med de båda kretskorten färdiglödda var nästa steg att montera kretskortet på en bärande 

konstruktion med fyra transducrar. I detta syfte har Lukas Fässler skapat en bärande 

konstruktion i CAD. Efter att dessa filer hämtades från utvecklarens hemsida, försökte vi 

skära ut i laserskrivaren i skolan.  

Vi började med att installera firmware för laserskrivaren på vår dator. För detta syfte behöver 

en viss installationsprocess enligt laserskrivarens tillverkare följas. 

Vid första försök att skicka designfilerna till skrivaren, konstaterades att inget vettigt händer. 

Lite efterforskningar om problemet resulterade i att bilderna behövdes färgas om så att 

designfilerna blir tydligare för laserskrivaren. I detta syfte användes Gimp som är en gratis 

mjukvara för att redigera vektorbaserad grafik. Detta program byttes sedan mot en 

utvärderingsversion av Adobe Illustrator som var betydligt enklare att använda. 

Grundfärgerna i designen ändrades från beige till vitt samt bottenplattan förminskades med 

10%. Detta för att designfilerna var skapade för en tidigare version av kretskortet som var 

lite större än den nuvarande. 

Ett nytt försök gjordes för att skära ut den bärande konstruktionen men då konstaterades att 

laserskrivaren bara ritar och inte skär. Problemet undersöktes ytterligare och resulterade i att 

problemet var att designfilerna är skapade som raster dvs. pixelbaserad grafik. För att 

laserskrivaren ska kunna skära ut, behöver den matas in med filer som innehåller 

vektorbaserad grafik. 

Problemet kan lösas genom att omvandla designfilerna till vektorbaserad grafik med 

funktionen ”Image trace” som finns i Illustrator. Dessvärre har denna delmoment 

prioriterades bort då en annan konstruktion av en bärande konstruktion gjordes.  

Första prototypen av bärande konstruktionen konstruerades av ett tunt lager av passepartout 

som också används i laserskärare. Efteråt borrades fyra håll med diametern 16mm i varsitt 

hörn av denna fyrkantiga plattan med måtten 25cm x 25cm. I dessa håll placerades rörböj för 

att sedan kunna montera transducrarna i denna änden av rörböjen, enligt bild nedan. 

Avståndet mellan transducrarna är 24.5cm.   
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Figur 3. Första prototypen av anemometern 

För att få mer precisa mätvärde på vind behövdes en andra prototyp för anemometern. Denna 

prototyp behövde vara mer stadig och ha bättre förutsättningar för mätning av vind. I detta 

syfte konstruerades en bärande konstruktion på 35cm x 34.5cm med en tjocklek på 1.7cm. 

Transducrarna monterades som i första prototypen i ena änden av rörböjen medan den andra 

ändan satt på vertikala rör. Sammanfattningsvis erhölls en höjd på 21.4cm mätt från marken 

till transducers mittpunkt. Avståndet mellan transducrarna är detsamma som första 

prototypen vilket är 24.7cm. Denna prototyp blev mer robust och har bättre förutsättningar 

för precisa mätningar av vind, då transducrarna ligger på en högre höjd vilket medför till ett 

bättre vindflöde.  

 
Figur 4. Andra prototypen 
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4.3 Mjukvara  
Efter att ha installerat den nödvändiga mjukvaran för programmeringen av anemometern, 

börjades granskningen av programkoden som också är utvecklad av Lukas Fässler. 

Kretskortet kopplas till datorn via en extern programmerare, PICKit3 då det inte finns någon 

intern programmerare på kretskortet. Även debugging av PIC32-processorn sker via PICkit3. 

För att testa kommunikationen mellan PICkit3 och datorn samt mellan PICkit3 och 

anemometern används MPLAB IPE.  

Efter att a kommit igång med PICKit3 och utvecklingsmiljön laddades källkoden för 

mjukvaran hem från utvecklarens GitHub-länk [10]. För att denna källkod ska kunna 

kompileras behöver den först konfigureras med MPLAB Harmony.  

De senare versionerna av kompilatorn - XC32 innehåller inte biblioteksfiler, istället har 

Harmony ersatt PLIB-bibliotek. Harmony som innehåller alla nödvändiga periferibibliotek 

används också för att generera initierings- och konfigureringskod för periferienheter på 

kortet.  

4.4 Testning 
Ultraljudsanemometern testades i sin helhet under projektets gång. Det började med tester av 

hårdvara och fortsatte med tester av mjukvara och debugging av programkoden. I slutfasen 

av testning, testades allt som ett inbyggt system där både hårdvaran och mjukvaran 

övervakades. 

4.4.1 Testning av hårdvara 

För att testa hårdvaran användes oscilloskop för att titta närmare på signaler och spänningar. 

På kretskortet sitter två pinnar där den ena Rec (received) är den mottagna signalen och 

S1(stage 1) som är signalen som har förstärkts med 11 ggr. Dessa pinnar användes flitigt 

under testning av hårdvaran. 

Efter att komponenterna monterade, mättes spänningen över varje komponent och jämfördes 

med kretskortsscheman. Genom att öppna kretskortsdesignen på Eagle kan man följa varje 

ledning som går till ett par eller flera komponenter. På det viset kan man få reda på hur 

mycket spänning som ska finnas över varje ben av en komponent. Denna metod visade sig 

dock vara bristfällig och upptäckte inte alla lödningsfel. 

En annan metod som användes var att titta närmare på signalerna som fångas upp av 

transducers. Koaxialkablar kopplades mellan oscilloskopet och kretskortet. Ena kabel anslöts 

till rec-pinnen, andra till S1-pinnen och en tredje till en av transducers pluspol. 

4.4.2 Testning av mjukvara 

Systemet övervakades med oscilloskop under hela testningsfasen. Signalerna från 

transducrar, signaler som förstärks i de båda förstärkningsstegen samt signalerna Axis och 

Direction var de signaler som främst studerades. Med hjälp av trigg-funktionen på 

oscilloskop fångades en läsbar bild av signalerna. Dessa signalers fasförskjutning i sidled, 

amplitud, frekvens och form studerades.    
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Parallellt med detta användes olika funktioner i utvecklingsmiljön för att granska och förstå 

programkoden. Debugg-funktioner som watch, real-time watch och PIC memory view 

användes i detta syfte. Med watch avlästes värden sparad i olika variabler som dock måste 

deklareras som globala först. Med real-time watch övervakades variabler i realtid som 

namnet antyder. Variablerna måste deklareras som globala även i detta fall. Med PIC memory 

view observerades systemets olika minnen. Denna funktion kan bl.a. användas för att kika in 

i minnesregister, CPU-register och exekveringsminnet. Utvecklingsmiljön erbjuder även att 

läsa värden på olika variabler genom att föra över musen över dessa. Dock måste 

kompilatorns optimerings nivå ställas in på noll. Detta för att kompilatorn kastar bort värden 

för olika variabler som den tycker är onödiga. Även denna funktion användes flitigt under 

granskningen av mjukvaran. Således säkerställdes att utvecklarens beräkningar och formler 

i koden är korrekta.  

Utvecklaren har lagt till en mängd olika kommandon i programkoden som genererar olika 

resultat i ett terminalprogram på datorn (se 5.3.2.6 överföring av resultaten via USB). Dessa 

genererade värden var dessvärre orimliga och därmed skapades en ny funktion för att testa 

USB-kommunikationen mellan systemet och terminalen. Funktionen använde sig av en strukt 

som utvecklaren hade skapat och testade att skicka en char till terminalen.  

 

double long windSpeed 
int[] windSpeedInCharList(double long speed) 
{ 
 
//maska speed 
char ReturnList[8]; 
char tmp; 
 
for(int i = 7; i>=0; i--) 
{ 
tmp = speed; 
speed >> 8//tmp är den maskade biten 
ReturnList[i] = tmp; 
} 
 
return ReturnList[] 

} 
 
För att få konkreta mätvärden i form av vindhastighet och temperatur anslöts anemometern 

till en Arduino via den externa I2C-porten. En LCD-display införskaffades och kopplades till 

Arduinon. Utvecklaren hade även skapat koden som behövs för Ardiunon och displayen fast 

denna programkod var bristfällig och kunde inte kompileras. Således gjordes mindre 

modifieringar i Arduino-koden för att få den fungera. 
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4.4.3 Testning av systemet 

I syfte med att testerna ska ha hög reliabilitet ska båda vindmätarna testas i samma testmiljö. 

Testbädden som skapades och användes i testningen av ultraljudsanemometern och den 

kommersiella anemometern Velleman DEM401 ser enligt följande.  

• För att simulera vindflöde användes en bordsfläkt av typen 12C401 från tillverkaren 

ide line under testningsprocessen. Kåpan för fläkhuvudet är avtagen och 

fläkthuvudet är inställd på tredje läget då utblåset är riktad så långt ner mot bordet 

som möjligt.  

• Avståndet mellan fläkten och DUT (Device Under Test) var 30cm. 

• Transducrarna i ultraljudsanemometerns konstruktion ligger på 21.4cm över bordet. 

Därmed placerades DEM401 på samma höjd, då fläktens vindstyrka varierar i olika 

höjder. 

• DUT placerades i center punkten av fläkten i det horisontella planet.  

• Både testobjekten är oberoende av temperatur således försummades denna 

parameter.  

• Varje testningscykel varade i tre minuter, resultaten observerades och 

dokumenterades.   
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Figur 5. Testbänk 

 

 
Figur 6. Testning av DEM401 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras analys av hårdvaran och mjukvaran, resultat av 
energieffektivisering, testresultat samt diskussion.   

5.1 Analys av hårdvarukonstruktion 
Denna ultraljudsanemometer består av fyra transducrar som bildar två mätningsriktningar 

vilka är vinkelräta mot varandra. Avståndet mellan två transducer är 24.7cm. Transducrarna 

fungerar som en ultraljud-sändare såväl som en mottagare. Vid varje tidpunkt, kommer exakt 

en av de sända ultraljudspulser medan den som är belägen mittemot kommer att lyssna och 

ta emot pulserna. Det andra paret sitter bara på tomgång (eng. idle). Mätningsriktningarna 

där den ena sträcker sig från norr till syd och andra väst till öst bildar två vindvektorer som 

används senare i vidare beräkningar.  

Mätning av vind sker enligt de två signalerna Axis och Direction som genereras från MCUn. 

Axis definierar vilken axel systemet mäter på - nordsydliga eller västöstliga axeln. Direction 

å andra sidan avgör vilken transducer som sänder och vilken som tar emot i en axel (axis). 

Kretskortet försörjs med en matningsspänning på +12V. Denna spänning drivs till två 

partioner i kretskortet. Dels drivs den direkt till ett par mosfet-drivers och dels in i 

spänningsregulatorn. Matningsspänningen dras ner till +3.3V av regulatorn och drivs därifrån 

till en spänningsinverterare där den inverteras. Dessa tre spänningsledningar (12V, +3.3V, -

3.3V) driver olika komponenter på kretskortet. Spänningen på 12V används för att driva 

transducrarna, -3.3V används för att få PMOS-transistorerna leda och +3.3V används för 

resten av kretskortet däribland MCUn. 

I systemet finns ett par mosfet-drivers, IC4 och IC5. Ena mosfet-drivern - IC4:an har hand 

om signalerna från norra och södra transducern medan den andra - IC5:an, har hand om 

signalerna från västra och östra transducern. För att kunna växla mellan mottagningsläge och 

sändningsläge på transducrarna på ett effektivt sätt används en dedikerad p-kanal transistor 

för respektive transducer som fungerar som switch. Vid -3.3V på transistorernas source leder 

PMOSen och vid +3.3V är de urkopplade. 

I kretskortet används ett par dual-multiplexrar, en för utsända pulser kallas sändande 

multiplexern och andra för mottagna pulser kallas mottagande multiplexern. 

Mikrokontrollern genererar en PWM-signal, från pin 14 som anges som SIGNAL i 

kretskortschemat. Denna signal tas emot av första halvan av sändande multiplexern (IC6 i 

schemat). Pin 13 på multiplexern tar emot PWM-signalen och styr den till fyra utgångar (dvs. 

multiplexern fungerar som en 1:4 mux). Dessa signaler markerade som SIGNAL_E, 

SIGNAL_S, SIGNAL_N och SIGNAL_W i schemat dirigeras till rätt mosfet-drivers enligt 

Axis och Direction. Axis och Direction kontrollerar vilken transducer som ska ta emot eller 

sända signaler. 



 

40 
 

En spänning på +3.3V drivs in i den andra halvan av IC6 på pinne 3 som sedan sprids ut till 

fyra utgångar nämligen RELEASE_S, RELEASE_W, RELEASE_E och RELEASE_N. 

Dessa utgångar i sin tur är kopplade till transistorernas source. När signalen från den 

mottagna transducern ska styras vidare i kretskortet läggs +3.3V på den relativa PMO8S-

transistorn och transistorn slutar leda. Således styrs den mottagna signalen vidare till den 

mottagande multiplexern (IC8 i schemat). 

Signalerna från de mottagande transducrarna som tas emot av ena halvan av IC8 är markerade 

som RECEIVE_W, RECEIVE_N, RECEIVE_S och RECEIVE_E i schemat. Dessa signaler 

är jordas av denna halva av IC8 för att undvika störningar (eng. cross-talk). Dessa signaler 

styrs sedan in i den andra halvan av IC8 och vidare till förstärkarsteget från pinne 13 på IC8 

(markerad som RECEIVE på schemat). 

Förstärkaren på kretskortet är en tvåstegsförstärkare. Insignalen från IC8 förstärker med 11 

gånger i det första steget och går ut från förstärkarens pinne 1. Den förstärkta signalen 

förstärks än en gång i det andra steget. Det andra stegets förstärkning regleras av en digital 

potentiometer som kontrolleras av utvecklaren i programkoden. Detta möjliggör att 

utvecklaren kan anpassa förstärkningen efter behov vid eventuella störningar som påverkar 

insignalernas amplituder. 

Digital potentiometern försörjs från +3.3V spännings-ledningen. Den styrs genom den 

interna I2C-kanalen dess spänning regleras efter önskad spänningsförstärkning i OP-

förstärkaren.  

Efter att dessa signaler har gått genom låg pass filter når de steget i systemet med ADC och 

nollgenomgångsdetektor (ZCD). Där samplas signalerna i 400KHz och nollgenomgångarna 

upptäcks. Hittade nollgenomgångarna används sedan i vidare beräkningar. 

 

5.2 Analys av komponenterna 
Komponenterna som används i detta kretskort anses inte att vara låg-energiförbrukning då 

designern inte lagt fokus på energieffektivitet. Istället har kostnadseffektivitet varit det 

främsta ändamålet vid design av kretskortet. Ett av målen med detta examensarbete är att 

sänka energiförbrukningen i systemet, således är det ett rimligt steg att byta ut 

komponenterna i systemet som har hög strömförbrukning. Enligt förstudien som har gjorts 

kan detta göras genom att byta ut dessa komponenter mot komponenter med likadana 

specifikationer fast låga driftspänningar. 
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5.2.1 Mikrokontroller 

Mikrokontrollern som används i detta kretskort är PIC32MX250 [11].  

 

 

 

Figur 7. Mikrokontrollen PIC32MX250 

 

Dess egenskaper: 

• Driftspänning ner till 2.3V  

• Temperaturförhållande -40°C till 

+105°C 

•  Vektoriserade avbrott 

• 128kB Flash-minnet 

• 32kB SRAM-minnet 

• 2 SPI, 2 stycken I2C och 1 USB   

• Maximal CPU-hastighet 50 MHz  

• Intern oscillator hastighet 8 MHz 

• 9 stycken A/D kanaler med 

samplingshastighet 1100 KSPS 

• SOIC28 (Small-Outline Integrated 

Circuit) kapsling  

• Pris 44.02sek 

5.2.2 Transducer 

Transducer som används i detta system är från Multicomp - MCUSD16A40S12RO [12].  

Enheters egenskaper kan listas som nedan: 

• Hög känslighet och ljudtryck (utgångs ljudtryck> 110 dB = 40 KHz) 

• Låg strömförbrukning 

• Vattentätt 

• Hög tillförlitlighet 

• Kompakt och lättvikt  

• Temperaturförhållande -30°C till +85°C 

5.2.3 Operationsförstärkare 

Transducern som tar emot pulser har ett ben jordat medan andra benet som leder ström är 

fritt. Signalen på detta ben är vad som tas emot och dirigeras i analoga delen av kretsen och 

sedan förstärks. För detta syfte används en dubbel OP-förstärkare från Texas Instrument - 

LMC6482IM i kretskortet [13]. 

Förstärkaren har dessutom rail-to-rail utgångar som gör att högsta signalvariationer förstärks 

i lågspänning. Att ha lågspänningsegenskaper och låga effektförluster gör enheten väl lämpad 

till kretsen.  

 

Operationsförstärkarens egenskaper: 

• Driftspänning ner till 3V 

• Rail-to-rail spänningsområde d.v.s. att förstärkaren kan operera i spänningsområden 

från negativ matningsspänning till positiv  
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• Dual OP-förstärkare 

• Ultra-lågförströmmar 20 fA 

• Slew-rate mellan 0.9 till 1.3 V/µs 

• Temperaturförhållande -40°C till +85°C 

• SOIC8 

• Pris 14.71sek 

5.2.4 Multiplexer 

Signaldirigeringen sker via ett par multiplexrar - 74HC4052[14]. Multiplexerns egenskaper: 

• Driftspänning ner till 2V 

• Dual multiplexer 

• Temperaturförhållande -40°C till +85°C 

5.2.5 Mosfet-driver och PMOS transistor  

I kretsen används ett par mosfet-drivers - LM5111-2M från Texas Instrument[15] och 4 p-

kanal mosfet – BSS308PE från Infineon [16]. 

Mosfet-drivers egenskaper: 

• Driftspänning ner till 3.5V 

• Dual mosfet-driver 

• Oberoende ingångar 

• Snabba uppdrivningstider (25 ns) 

• Temperaturförhållande -55°C till +150°C 

PMOS transistorer egenskaper: 

• Tröskelspänning vid Gate ner till -2V 

• Elektrostatik urladdnings skydd (ESD) 

• Temperaturförhållande -55°C till +150°C 
 

5.2.6 Spänningsregulator och -inverterare 

Kretsen bedrivs av 12 volt som används direkt för mosfet-drivers. För övriga delar genererar 

spänningsregulatorn - LD1117S33CTR från STMicroelectronics [17], +3.3V från 

matningsspänningen. Denna spänning används senare av en inverterare - TCM829ECT713 

från Microchip [18] - för att omvandla och generera -3.3V. Dessa genererade spänningar 

används senare för multiplexer och OP-förstärkare.   

Spänningsregulatorns egenskaper: 

• Viloström mellan 5mA till 10mA 

• Fixerad utspänning 3.3V 

• Inspänning upptill 15 V 

• Temperaturförhållande -40°C till +125°C 

• SOT223-4 (Small Outline Transistor)  

• Pris 2.86sek 
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Inverterarens egenskaper: 

• Driftspänning ner till 1.5V  

• Utströmmar upp till 25 mA 

• Temperaturförhållande -40°C till +85°C 

 

5.2.7 Digital potentiometer 

Digital potentiometern som används i kretsen är från Microchip och är av modellen 

MCP4531 [19]. Den används för det andra steg av förstärkning i kretsen.  

Digital potentiometers egenskaper: 

• Driftspänning ner till 1.8V 

• Terminal Control Register (TCON) som medför att komponenten stänger av sig för 

att minska strömförbrukningen 

•  Kan tåla hög-inspänningar upp till 12.5V 

• Temperaturförhållande är från -40°C till +125°C 

5.2.8 EEPROM 

För att kunna lagra inställningar och kalibreringar för t.ex. transducrarna och för att 

säkerställa att dessa inte försvinner vid en omprogrammering av MCUn finns det ett 

EEPROM-minne från Microchip i kretsen. 

EEPROM som används i kortet - 24AA16T [20] har strömbrytare som gör att kontakten 

avbryts innan en ny kontakt skapas. Detta innebär att båda kontakterna aldrig blir kortslutna 

[21] och kallas ”break before make” eller ”BBM”. Enheten har tillräckligt med minne (16kB) 

lågdriftström (1mA) samt att den har BBM egenskapen så är den är ett bra val för kretskortet.   

Några egenskaper:  

• Driftspänning ner till 1.7V 

• 16kB icke-flyktigt minne (eng. non-volatile memory) 

• Kan drivas som ROM  

• Elektrostatik urladdnings skydd> 4000V 

• Lågenergi CMOS-teknik. Driftström 1 mA, viloström 1 µA  

• Temperaturförhållanden från -40°C till +85°C 

5.2.9 Komparator 

För att kunna upptäcka nollgenomgångarna i de förstärkta signalerna används komparatorn 

MCP6561RT från Microchip [22] som en nollgenomgångsdetektor (ZCD). 

Vissa av dess egenskaper: 

• Driftspänningen ner till 1.8V 

• Viloström 100nA 

• Temperaturförhållande i drift -40°C till +125°C 
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5.3 Analys av mjukvara 
Systemet gör 32 mätningar per riktning per mätningscykel, vilket motsvarar 128 mätningar 

för alla fyra riktningar per mätningscykel. Systemet i sig utför fyra mätningscyklar per 

sekund, vilket blir 512 mätningar/s. varje mätningscykel ger vindhastighet och temperatur.   

Det är mycket data som behöver bearbetas och detta sker enligt robust statistik. Robust 

statistik är baserad på att göra en analys för att eliminera negativa effekter så gott som möjligt 

av följaktiga observationer under ett testexperiment[23].   

De 32 resultaten per riktning sorteras från minsta värdet till det största värdet med syntaxen 

qsort. Sedan sållas bort de 12 lägsta och 12 högsta resultaten och kvar blir de 8 resultaten i 

mitten. Denna metod är mycket robust för att få fram genomsnittliga värden men också 

mycket resurskrävande.  

För det sista steget multipliceras summan av resultatet med 125 och därefter divideras det 

med 768 för att konvertera till enheten 1 nanosekund. Så för varje 250 millisekunder fås 4 st. 

T.o.F som har upplösningen 1 nanosekund. Dessa värden kommer att användas för 

beräkningar av vindhastighet, vindriktning och temperatur senare i koden. 

Processen där värden sorteras och medelvärdet beräknas är kostsam i avseende beräkningstid. 

Det tar ungefär 600 µs att utföra men till skillnad från faltning behöver det bara jämföras 4 

gånger/s, vilket är mer än bra.  

5.3.1 Signalbehandling 

Lösningen till problemet med att få en del amplitud som har likadana värde (mer om detta i 

del 4.1.1) är att använda ett filter och i detta inbyggda system används en s.k. matched filter 

(kallas för kernel också). Matched filtrering används för att bestämma vart eller om ett 

tidigare känt mönster uppstår i en signal. Den är baserad på korrelation men implementeras 

med faltning. Den identifierade signalen multipliceras sampling för sampling med den 

fångade signalen och slutligen adderas resultatet. Genom att göra det för varenda möjliga och 

självklart resonabla överlappande signaler, hittas positionen där resultatet når sitt maximum.  

I mjukvaran fångas de 34 nollgenomgångarna och de 33 amplituden (betecknas med n). 

Kernel som är en variabel i matched filter består av 17 datapunkter (betecknas med k) med 

en topp i mitten.  

Det finns n – k + 1 = 17 möjligheter att överlappa kernel helt och hållet med signalen. Genom 

att bortse från udda tal där negativa kernel-värden multipliceras med positiva samplings 

värden och vice versa, så kvarstår 9 troliga positioner att välja mellan. För varje position 

genomförs 17 multiplikationer och 16 additioner, och detta måste göras om för varje mätning. 

PIC32 har en särskild instruktion som kallas Multiply-accumulate (MAC). Multiply-

accumulate är en vanlig operation inom digital signalbehandling (DSP) och därför finns det 

färdiga instruktioner i de flesta mikrokontrollern. MAC-instruktionen multiplicerar två 

värden och sparar resultatet i ett ackumulatorregister och exekveras i en enda klockcykel 

[24]. 
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5.3.2 Programmering 

Programkoden för initiering samt konfigurering av hårdvaran med dess periferienheter har 

genererats med Harmony. Utvecklaren har skrivit vissa källkoder som definierar 

ultraljudsanemometern. 

5.3.2.1 I2C Intern 

För att kunna kontrollera digital potentiometern (digipot), måste först gränssnittet I2C 

fungera på mikrokontrollen. MCUn har två identiska I2C periferier, där en av de används 

exklusivt för att kommunicera med digipoten. Funktionerna för att få I2C fungera finns under 

filen app_i2c_internal.c och är enligt nedan: 

• void app_i2c_internal_init(void) 

• bool app_i2c_internal_write (uint8_t address, uint8_t *data, uint8_t length) 

• void app_i2c_internal_writeDigipot (uint8_t value) 

Dessa funktioner är helt icke-blockerande (icke-blockerande funktioner som namnet antyder 

kräver de inte att anropade funktionen ska vänta tills de är klara) och därför kan de bli 

anropade inifrån avbrottsrutiner som gör mätningarna. 

5.3.2.2 I2C extern  

I2C extern möjliggör att systemet kan kommunicera med andra enheter såsom Arduino och 

Raspberry Pi. Nedanstående funktioner som har hand om I2C extern, definieras under filen 

app_i2c_external.c:  

• void app_i2c_external_init(void) 

• void prepareTxBuffer()   

• void processRxBuffer() 

Processen går till på så sätt att mastern som är enhetens systemets anslutnings till begär om 

information (data). När informationen har mottagits från slave (anemometern) sparas dess 

adress. Därefter förbereder I2C kommunikationen genom att anropa dessa funktioner: 

• processRxBuffer(); 

• prepareTxBuffer(); 

Om PLIB_I2C_TransmitterIsReady är redo då skrivs datan till TX-bufferten och 

överföringen äger rum. Sedan frigörs SCL linje igen för nästa överföring. 

5.3.2.3 USB 

Anemometern kommunicerar med datorn via USB, där datorns egen USB-drivrutin HID 

används. Datan kan vara vad som helst och i vilket format som helst. Dessutom behöver man 

inte skriva en egen drivrutin, vilket betyder att det inte behövs någon installation för USB 

drivrutiner när man ansluter systemet till en annan dator.  

För USB används källfilen app_usb.c i koden som ligger i undermappen app_usb. Vid 

initiering av USB körs initieringskoden i en avbrottsrutin. All USB-relaterade data inklusive 



 

46 
 

data buffertarna är privata och ligger i filen app_usb.c. I headerfilen app_usb.h definieras 

bara 8 enkla och icke- blockerade funktioner som är: 

• void app_usb_init(void) 

• bool app_usb_isReady(void) 

• uint8_t* app_usb_getReceiveBuffer(void) 

• uint8_t app_usb_getReceiveBufferCount(void) 

• uint8_t* app_usb_getTransmitBuffer(void) 

• uint8_t app_usb_getTransmitBufferCount(void) 

• void app_usb_freeReceiveBuffer(void) 

• void app_usb_sendTransmitBuffer(void) 

Vid initiering anropas först app_usb_init() samtidigt som man kontrollerar USBn med 

funktionen app_usb_isReady() varje gång vid initiering. Denna funktion kontrollerar om 

någon USB kabel är inkopplad eller inte.  

Den buffrar för både mottagna paketen (ramar) och paketen som ska sändas. Varje paket har 

64 byt och bufferteringen kan ställas in vid kompileringen. Den mottagnabufferten n består 

av 4 ramar och den sändningsbufferten 8 ramar.  

Funktionen app_usb_getReceiveBufferCount() informerar den mottagande sidan om hur 

många ramar (paket) har mottagits. Därefter returnerar funktionen 

app_usb_getReceiveBuffer() en flagga till den första mottagna ramen. När ramen inte behövs 

längre så anrops funktionen app_usb_freeReceiveBuffer() som tömmer bufferten med hjälp 

av kösystemet FIFO för att kunna återanvändas. 

För att sända data returnerar funktionen app_usb_getTransmitBufferCount() antal 

sändningsbuffert som har använts. Om det maximala antalet buffertar har uppnåtts, så väntar 

programmet på att en buffert ska bli tillgänglig. Efteråt genom att anropa funktionen 

app_usb_getTransmitBuffer() blir en flagga förberedd för nästa buffert. Funktionen 

app_usb_sendTransmitBuffer() skickar det som befinner sig på bufferten till USB bussen. 

5.3.2.4 Överföring av resultaten via USB 

Att anslutna systemet till en dator via USB är ett enkelt sätt att kommunicera med enheten. 

Detta betyder att USBn är verktyget som används flitigt för testning och felsökning 

(debugging) under utvecklingen. Kommunikationen sker med hjälp av ett terminalprogram 

och dessa kortkommandon har skapats i detta syfte i filen app_usb_task.c.  

• 'A': att få alla 33 amplituder från varje mätning  

• 'Z': att få alla 34 nollgenomgångar-värden från varje mätning  

• 'F': att få en fullständig mätning, t.ex. 33 amplituder och 34 nollgenomgångar 

• 'S': serier av F 

• 'R': att få 4 genomsnittliga av T.o.F värden såväl som vindhastighet för de två 

befintliga mätnings riktningarna och temperatur  

• 'T': att få alla 4x32=128 T.o.F för en serie av mätningar   
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När en bokstav eller ett ord skrivs på terminalen, kontrollerar systemet bokstaven eller den 

första bokstaven av ordet och sedan returnerar respektive resultat. Värt att nämna är att denna 

process är case-sensitive. 

5.4 Resultat 
Efter utvärderingen av systemet erhölls följande resultat.  

5.4.1 Förslag till XLP-komponenter 

Komponenterna som används i detta kretskort anses inte ha låg-energiförbrukning då 

designern inte lagt fokus på energieffektivitet. Istället har kostnadseffektivitet varit det 

främsta ändamålet vid design av kretskortet. Ett av målen med detta examensarbete är att 

sänka energiförbrukningen i systemet, således är det ett rimligt steg att byta ut 

komponenterna i systemet som har hög strömförbrukning. Enligt förstudien som har gjorts 

kan detta göras genom att byta ut dessa komponenter mot komponenter med likadana 

specifikationer fast låga driftspänningar. 

Komponenter i systemet som har störst påverkan på systemets energieffektivitet är MCUn 

och transducrarna. Genom att ersätta dessa med komponenter som har lägre driftspänning 

kan man därmed göra stor påverkan för ett strömsnålt system. De nya komponenterna ska 

givetvis klara av systemspecifikationerna. 

Som ett resultat av detta examensarbete kan systemets huvudsakliga spänningsledningar 

sänkas från +/-3.3V till +/-2V. Detta betyder att driftspänningen som är största faktorn för 

strömförbrukning sänks till +/-2V för alla komponenter i systemet förutom transducrarna. 

För att uppnå dessa låga driftspänningar måste tre komponenter bytas ut. Dessa är MCUn, 

OP-förstärkaren och spänningsregulatorn. Alla andra nuvarande komponenterna kan drivas 

med 2V. Det främsta kravet som ställs på de nya komponenterna är kapslingen eftersom det 

är en önskad egenskap att de ska passa kretskortet.  

5.4.1.2 Mikrokontroller 

De flesta kraven ställs på ersättaren av MCUn då den är kärnan i hela systemet. Inte nog med 

att den ska vara strömsnål måste den samtidigt vara kraftfull nog att klara av systemet 

kravspecifikation. De huvudsakliga kraven på MCUn är förutom kapslingen, storleken på 

flash minne, RAM minne, periferiegenskaper, samplingshastigheten och såklart 

driftspänningen. 

Enligt Microchip hemsidan erbjuder deras eXtreme Low Power (XLP) produkter de lägsta 

strömförbrukningarna vid körning och vid vila där energieffektiva/XLP system spenderar 90 

– 99% av deras tid [25]. Dessa mikrokontroller med XLP-teknik möjliggör att 

strömförbrukningar ner till 9nA/MHz vid sömn och ner till 30µA/MHz vid körning.  

Mikrokontrollern PIC24FJ64GB002 från Microchip som är baserad på XLP-tekniken kan 

vara en rimlig ersättare för PIC32MX250F128B [26].  
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Egenskaper för PIC24FJ64: 

• SOIC kapsling  

• Driftspänningen från 2V till 3.6V 

• 64kB Flash-minnet 

• 8kB RAM-minnet 

• 2 SPI, 2 I2C och 1 USB   

• Maximal CPU-hastighet 32 MHz 

• Intern oscillator hastighet 8 MHz 

• 9 stycken A/D kanaler med 

samplingshastighet 500 KSPS   

• Temperaturförhållande från -65°C 

till +150°C 

• Pris 35.08sek 

 

 

 

Figur 8. Mikrokontrollen PIC24FJGB002 

5.4.1.3 Spänningsregulator  

Spänningsregulatorn har en viktig roll i det nya strömsnåla systemet då det är den komponent 

som reglerar systemets driftspänning. De främsta egenskaperna för ersättaren är 

utspänningen och maximala inspänningen. Denna spänningsregulator - NCV1117 från On 

Semiconductor [27] är en bra ersättare i detta fall.  

• Inspänning upp till 20V 

• Fixerad utspänning på 2V 

• Viloström vid 12V inspänning är 4.5mA 

• Temperaturförhållande i drift -40°C till +125°C 

• SOT223-4 

• Pris 4.1sek 

5.4.1.4 Förstärkare  

Den nya förstärkaren ska vara kompatibel med systemets nya spänningskrav d.v.s. 2V. Den 

ska precis som den förra vara en dual förstärkare. Den andra viktiga egenskapen är att 

förstärkaren ska ha rätt slew-rate. Detta för att rätt värde på förstärkarens slew-rate kan 

fungera som en hög-pass filter.  

Slew-rate kan räknas med hjälp av formeln nedan. Slew-raten beräknas i V/µs[28]. 

𝑆𝑅 = 2𝜋𝑉𝑓      (9) 

• V = topp signal spänning i volt 

• F = transducrarnas frekvens i Hz  

Enligt beräkningarna ovan kan en slew-rate med värdet 0.5V/µs effektivt blockera en stor 

del av högfrekvent brus och spikar som kan förekomma vid ingångarna [29]. Således är 

OP-förstärkaren från ON Semiconductor - MC33202PG [30] med nedanstående egenskaper 

en lämplig ersättare.   

• Driftspänning ner till 1.8V 

• Slew-rate 0.5 - 1V/µs 
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• Dual OP-förstärkare 

• Temperaturförhållande i drift -40°C till +105°C 

• SOIC8 

• Pris 7.58sek 

Den dynamiska strömförbrukningen för ett system räknas enligt formeln  

P = V 2  f  C x     där  är antalet transistorer 

Energieffektiviseringen av hela systemet dynamiska strömförbrukning beräknas då enligt 

nedan: 

Nuvarande driftspänningens bidrag till energiförbrukning betecknas med V och den nya 

driftspänningens bidrag till energiförbrukning betecknas med VNy. 

V2 = 3.32 = 10.89  Således har systemets dynamiska energiförbrukning sänkts  

VNy
2 = 22 = 4   med en faktor på   

10.89

4 
 = 2.7225 

 

Genom att sänka driftspänningen från 3.3V till 2V för hela systemet exkl. Transducrarna kan 

en energieffektivisering på 272.25 % åstadkommas för varje transistor i kretsen och därmed 

systemet. 

MCUn som är den komponent som innehåller flest transistorer i systemet och därmed har 

störst påverkan på systemets energiförbrukning. Den nya MCUn är baserad på 16-bitars 

arkitektur och den nuvarande är baserad på 32-bitars. Detta betyder att skalningsfaktorn  

sänks som betyder den dynamiska energieffektiviseringen är större än 272.25 % - närmare 

bestämd 272.25 x ny  där ny < . 

De nuvarande komponenterna kostar 44.20 + 14.71 +2.86 = 61.77 sek 

De föreslagna komponenterna kostar 35.08 + 7.86 + 4.10 = 47.04 sek 

Därmed har även en kostnadsbesparing med 14.76 sek gjorts i tillverkningskostnader. 

 

5.4.2 Testresultat 

De första testerna som gick ut på att observera olika signaler i systemet började med att 

iaktta Rec och S1 pinnen på kretskortet. Rec-pinne som är den blåa signalen på bilden 

nedan är den mottagna signalen från transducrarna och den gröna signalen som fångas från 

S1-pinne är samma signal fast förstärkt med 11 gånger. Det kan noteras att signalernas 

form är densamma förutom att den ena är förstärkt och att en del av bruset som fanns i den 

mottagna signalen är borta i den förstärkta, vilket är bra resultat. 
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Figur 9. Mottagna signalen före och efter förstärkning 

 

Signalerna i systemet observerades flitigt med oscilloskop. Nedan ses en observation som 

gjordes på fyra olika signaler i systemet. Den blåa signalen representerar fyrkantsvågen som 

genereras från norra transducern och den gula signalen visualiserar den mottagna signalen 

som har förstärkt i systemet första förstärkningssteg med 11 gånger. Den gröna signalen är 

Axis signalen medan den röda signalen representerar Direction signalen.  

 
Figur 10. Observation av signaler 
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Enligt observationen fungerar systemet som förväntad. En fyrkantsvåg skickas från 

transducern, Axis signalen styr vilken axel som ska mäta och pågår i 3.9062ms. Direction 

signalen styr vilken transducer i den valda axeln ska sända och ta emot. Dessa aktioner sker 

i cirka 1.95031ms för varje transducer. Så en hel mätningscykel sker i 7.8124ms. Duty cykel 

för Axis och Direction ligger på 50% som önskat.  

Ultraljudsanemometern och den kommersiella anemometern DEM401 testades i testbänken 

som har skapats. Testresultaten blev enligt följande: 

Tabell 4. Resultat från testbänken 

      Ultraljuds anemometer  DEM401 

Testomgång NS 

m/s 

EW 

m/s 

SN 

m/s 

WE 

m/s 

m/s 

1 8.35 – 8.74 7.41 – 7.77 -1.76  – -1.25  -2.96 – -2.87 8.2 – 8.5 

2 8.22 – 8.54 7.45 – 7.81 -1.43 – -1.09 -2.73 – -2.21 8.3 – 8.5 

3 8.43 – 8.79 7.24 – 7.52 -1.84 – -1.79 -2.89 – -2.54 8.2 – 8.6 

4 8.38 – 8.72 7.37 – 7.67 -1.53 – -1.41 -2.98 – -2.73 8.3 – 8.6 

5 8.34 – 8.66 7.42 – 7.97 -1.61 – -1.59 -2.41 – -2.35 8.2 – 8.5 

Medelvärde 8.344 – 8.69 7.378 – 7.606 -1.634 –-1.45 -2.794 – -2.54 8.24 – 8.54 

 

Den nord-sydliga riktningen är den enda riktningen som visar korrekt värde. Värden på de 

andra riktningarna är som ses ovan orimliga. Värt att nämna är att den nord-sydliga axeln 

hade en offset på +/- 0.05m/s medan den öst-västliga axeln hade en offset på +/- 0.15m/s vid 

provtillfället. Dessa värden varierar kraftigt och kan gå uppemot 5m/s beroende på 

transducer-parens position gentemot varandra. Det har observerats att när transducer-paren 

vrids mot varandra blir resultatet av vindhastigheten cirka 5m/s vid vindstilla förhållanden. 

För att få displayen visa värden nära noll vid vindstilla har transducrarnas position 

modifierats.  

 
Figur 11. Offset vid vindstilla 
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5.5 Analys reliabilitet och validitet  
Testarnas reliabilitet kan diskuteras då testarna skedde i laborationsmiljö med begränsade 

verktyg och resurser. En tillförlitlig testmiljö skulle kunna vara en vindtunnel där 

anemometern testas. 

En annan faktor som påverkat testresultaten är den mänskliga faktorn då DEM401 hölls i 

händerna framför utblåset vid provtillfällen. Detta kan ha medfört att DEM401 inte har varit 

stilla och att händerna har påverkat vindflödet och därmed resultatet. 

I syfte att ha så hög validitet som möjligt under testningsprocessen har testerna repeterats 

flera gånger och ett medelvärde har beräknats. 

5.6 Diskussion  
Mycket av fokus i detta projekt har lagts på att få systemet fungera korrekt – att få noggranna 

och korrekta mätvärden från anemometern. Med avsikt till detta har hårdvaran och mjukvaran 

samt systemet i sin helhet testats, observerats och granskats. Som resultat av det har det 

konstaterats att hårdvaran fungerar korrekt. Dessvärre är det ett fundamental fel i 

programkoden som ligger i djupet av programstrukturen som tyvärr inte kan pekas ut. 

Felvärden i minnes- och CPU-register, för höga värden på T.o.F i testerna via USB och 

terminal samt delvis inkorrekta värden på vindhastighet och temperatur är alla tecken på 

denna tes. 

Ett annat delmoment i projektet har varit att konstruera en bärande konstruktion för 

anemometern.  I detta syfte har tre olika designlösningar övervägts och skapats/försökts 

skapas. Lukas design a anemometerns bärande konstruktion var den första som försöktes 

skapas. Designen i form av CAD-filer var dessvärre inte i vektorbaserad grafik, vilket gör att 

laserskäraren inte kan skära ut det. Detta problem kan lösas med ”Image Trace” i Illustrator 

och efter en del arbetstid lagt på detta kan konstruktionen skäras ut i en laserskärare.  

Projektets tilltänkta största delmoment var att utvärdera och energieffektivisera systemet. 

Dock blev detta delmoment nedprioriterad eftersom att ha ett fullfungerande anemometern 

vägde tyngre. Resultatet blev att energieffektiviserings momentet inte fick det tid som var 

tänkt för det och en del av detta delmoment lämnades för framtida arbete. 

Resultaten av systemets energiförbrukning med de föreslagna mer strömsnåla 

komponenterna blev mycket lyckad då en förbättring på 272% erhölls. 

Det skulle vara ett ineffektivt och icke-optimalt val om ingen hänsyn togs till kapslingen av 

komponenterna vid ersättning. Det skulle leda till att kretskortet måste rekonstrueras, nya 

tester måste göras och kanske även programmeras med annan hårdvara och mjukvara. För att 

energieffektivisera systemet med minimal påverkan rekommenderas att läsaren håller sig till 

lösningen som presenteras i detta examensarbete. 
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6 Slutsatser och Framtida arbete 

I detta kapitel dras slutsatser och presenteras framtida arbetet inom detta ämne.  

6.1 Slutsatser 
Tanken med detta examensarbete var att energieffektivisera ett färdigt inbyggt system i form 

av en ultraljudsvindmätare. Detta skulle göras genom att föreslå ändringar i 

hårdvarukonstruktionen och genom att modifiera programkoden för systemet. Planen 

ändrades ganska fort när vi fick veta att systemet inte är klart vad det gäller mjukvara. Detta 

ledde till att vi olyckligtvis lade mindre tid på energieffektivisering och samtidigt förlängde 

på examensarbetet. Mestadels av målen som beskrivs i 1.4 har uppnåtts i detta 

examensarbete. För att uppnå den fulländade målet behövs vidare utveckling av 

programkoden och en energieffektivisering tillämpad för denna programkod göras i framtida 

arbete. Att arbeta med en utvecklingsmiljö som vi tidigare är bekanta med skulle underlätta 

i under projektets gång. Att komma igång med, upptäcka funktionerna och börjar utveckla 

i/med MPLAB X, Harmony och PICkit3 tog ett par veckor. Med tanke på att tiden för 

examensarbetet är begränsad är ett par veckor mycket värdefull tid som kunde spenderas för 

annat som höjer examensarbetets kvalitet. Ett inbyggt system är alltid svårare att felsöka då 

det är ett system med både hårdvara och mjukvara och allt annat i mellan. Därav tar det alltid 

längre tid än att felsöka en programkod eller ett kretskort.  

6.2 Framtida arbete 
Som tidigare nämnt har vi också forskat om olika metoder för effektmätningar i ett inbyggt 

system och hur dessa mätningar kan göras på ett korrekt och effektivt sätt. 

Den genomgående metoden i utvecklingsprocessen mot ett energieffektivt system kommer 

vara att  

• Väl genomtänkt kretskortsdesign med smarta energieffektiva lösningar 

• Välja komponenter som är strömsnåla och har låg driftspänning 

• Programmera energieffektivt 

• Göra mätningar på effektförbrukning, skapa en effektbudget och skapa en effekt 

profil  

• Identifiera partitioner på kretskortet och i programkoden som drar mest ström 

• Vidta åtgärder och förbättra 

 

6.2.1 Mätning av statisk effektförbrukning 

Vid mätning av statisk effektförbrukning finns det några bekymmer man bör fundera på. 

Först och främst bör man säkerställa att amperemetern som används för testning har en hög 

upplösning, för precisa mätningar. Ett annat bekymmer är spänningsfallen som 

amperemetern orsakar. Vid mätning av låga strömmar av statisk effekt uppstår det vanligtvis 

spänningsfall över amperemetern. Dessa spänningsfall kan interferera med 

spänningskänsliga kretsar. Detta spänningsfall är ofta inte specificerat i 
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produktdokumentationen och därför måste det mätas genom att använda ett oscilloskop eller 

en annan multimeter. 

För strömmar under 10 µA bör en shuntresistor på minst 5 kΩ användas för att skapa en 

mätningsbar spänningsfall. Om det inte finns någon amperemeter som är kapabel att mäta 

mycket låga strömmar kan en kondensator användas.  

När systemet körs i Low-Power mode kommer MCUn försörja sig från VDD. Genom att 

använda ekvationen för constant-current discharge from a capacitor (ekvation.10) kan man 

relativ enkel mäta effektförbrukningen i en låg-energisystem. En kondensator med låg 

läckage som till exempel keramisk kondensator av storleksordningen 10 µF kan användas i 

detta syfte [6].  

𝐼 = 𝐶 ∆𝑉 ⁄ 𝑡 (10) 

Några kondensatortyper har en betydande läckström som kan orsaka fel i denna metod. För 

att försäkra sig att det blir rätt bör man repetera experimentet för samma tidsperiod utan 

någon last på kondensator för att bestämma mängden av spänningsförändringen från läckage. 

6.2.2 Mätning av dynamisk effektförbrukning 

Att använda en amperemeter för att mäta den dynamiska effektförbrukningen under normala 

driftförhållanden är inte så optimalt. Detta för att samplingshastigheter av de flesta 

amperemeter inte är tillräckligt snabba för att göra precisa mätningar i realtid, då koden 

exekveras och tillstånds förändras. För att göra precisa mätningar av dynamisk 

effektförbrukning med amperemeter måste man modifiera programkoden till att pausa 

exekveringen i ett partikulärt tillstånd för att mäta effekt. Denna metod ger noggranna 

mätningsresultat för varje tillstånd, men dessvärre kan man inte få ut någon information om 

körtiden som behövs för att räkna ut den genomsnittliga effektförbrukningen i systemet.  

Ett effektivt sätt att mäta dynamisk effektförbrukning är att använda ett oscilloskop till att 

mäta spänningen över en shuntresistor. Oscilloskopet möjliggör för designer att konstatera 

förändringarna i effektförbrukning medan systemet stegar genom olika tillstånd. Samtidigt 

mäter oscilloskopet också tiden det tar för varje tillstånd. Det viktigt är att dimensionera 

shuntresistor rätt. Den bör vara tillräcklig stor för att ge mätningsbara upplösningar på scopen 

men samtidigt tillräcklig liten för att inte orsaka brown-outs i tillstånd med höga strömmar. 

Vanligtvis en shuntresistor i storleksordning 10–100 Ω är lämplig för att mäta dynamisk 

effektförbrukning.  

 

6.2.3 Effektprofil 

Efter att mätningarna är gjorda kan vi föra mätresultaten i en tabell och därmed skapa en s.k. 

effektprofil. Där kan vi bland annat se vad det är för komponenter på kretskortet som 

förbrukar mest ström och i vilka tillstånd de gör det. Vi kan också se hur lång tid det tar för 

dessa komponenter att bearbeta ett antal samplingar. Effektprofilen ger också oss den totala 

och genomsnittliga effektförbrukningen samt tops strömmen. Med hjälp av effektprofilen 
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kan vi identifiera den största faktorn som påverkar effektförbrukningen och angripa detta mål 

först, för störst påverkan för ett energieffektivt system. 

6.3 Samhällsnytta och etisk reflektion 
En väderstation utan någon typ av anemometer är inte tänkbar. Ultraljudsanemometern 

kommer med möjligheter som traditionella mekaniska vindmätare inte kan erbjuda. De 

mekaniska vindmätarna behöver regelbundna underhåll då dessa kan frysa i kallt väder eller 

att prestandan på de mekaniska delarna försämras med tiden. Dessa problem existerar inte 

för en ultraljudsvindmätare som gör att dessa är mer kostnadseffektiva. 

Ultraljudsanemometern har dessutom bättre noggrannhet och kan upptäcka de svagaste 

vindarna.  

Behovet av väderstationer är oerhört stort i Afrika, speciellt i länder som Tanzania och 

Uganda vid Victoriasjön där WIMEA projektet är aktiv. Årligen beräknas 3000 personer dö 

i väder-relaterade olyckor i detta område [1]. Detta eftersom människor inte kan förvarnas 

och evakueras då man inte har tillräcklig med information om vädret. I Sverige har man ca 

200 väderstationer där många av dem är automatstationer [31]. I jämförelse med detta, har 

Tanzania som till ytan är mer än dubbelt så stor som Sverige ca 40 väderstationer [10].  

Med fler väderstationer utrustade med modern utrustning däribland ultraljudsanemometer 

kan liv räddas och vardagen bli mycket lättare för människor i sådana områden. 
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Appendix A: Komponentlista   
Mäng

d 

Beskrivnin

g 

Värde Förpackni

ng 

Tillverkare Modell Märkning Områ

de på 

kortet 

1 LED orange 0805, 

metric 2012 

Kingbright KP-2012SECK n/a LED 1 

2 Ceramic 

capacitor 

18pF, 

50V, 

NP0 

0805, 

metric 2012 

Multicomp MC0805N180J50

0CT 

n/a C1, C2 

21 Ceramic 

capacitor 

100nF, 

50V, 

X7R 

0805, 

metric 2012 

Multicomp MC0805B104K50

0CT 

n/a C4, C5, 
C9, 
C10, 
C12, 
C13, 
C14, 
C15, 
C16, 
C17, 
C18, 
C19, 
C20, 
C21, 
C22, 
C23, 
C24, 
C25, 
C26, 
C27, 
C28 

4 Ceramic 

capacitor 

10uF, 

6.3V, 

X7R 

0805, 

metric 2012 

Multicomp MC0805B106K6

R3CT 

n/a C6, C7, 
C8, C11 

 

1 Tantalum 

capacitor 

33uF, 

16V 

Case B AVX TPSB336K016R0

350 

336C C3 

 

1 Resistor 330Oh

ms 

0805, 

metric 2012 

Multicomp MC01W08051330

R 

3300 R4 

 

1 Resistor 1kOhms 0805, 

metric 2012 

Multicomp MC01W080511K 1001 R24 

28 Resistor 10kOhm
s 

0805, 
metric 
2012 

Multicomp MC01W0805110K  1002 R1, R2, 
R3, R5, 
R6, R7, 
R8, R9, 
R10, 
R11, 
R12, 
R13, 
R14, 
R15, 
R16, 
R17, 
R18, 
R19, 
R20, 
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R21, 
R22, 
R23, 
R25, 
R26, 
R27, 
R28, 
R29, 
R30 

2 Dual 4:1 
multiplexer/ 
demultiplex
er 

74HC40
52 

 

SOIC16 

 

NXP 

 

74HC4052D  

 

74HC4052D  

 

IC6, 
IC8 

 

1 Crystal 8MHz 5mm x 

3.2mm 

Abracon ABM3-

8.000MHZ-D2Y-

T 

080 X1 

 

4 P-channel 

MOSFET 

n/a SOT23 Infineon BSS308PE H6327 YFs Q1, Q2, 
Q3, Q4 

 

1 5-Pin 

Header 

n/a 100 mil 

(2.54mm) 

TE 

Connectivity / 

AMP 

826926–5 n/a CON2 

 

2 Dual 

MOSFET 

driver 

n/a SOIC8 Texas 

Instruments 

LM5111-

2M/NOPB  

5111-2M IC4, 
IC5 

 

1 Dual 

Operational 

Amplifier 

n/a SOIC8 Texas 

Instruments 

LMC6482IM/NO

PB  

LMC6482IM IC10 

 

1 Linear 

Voltage 

Regulator 

3.3V SOT223 STMicroelectro

nics 

LD1117S33CTR LD33 IC1 

 

1 Voltage 

Inverter / 

Charge 

Pump 

TCM829 SOT23-5 Microchip TCM829ECT713  CBxx IC3 
 

1 Digital POT 10kOhm

s 

MSOP Microchip MCP4531-

103E/MS 

453113 IC9 
 

1  EEPROM  16Kbit SOT23-5 Microchip 24AA16T-I/OT B5xx IC7 
 

1 Comparator n/a SOT23-5 Microchip MCP6561RT-

E/OT  

WANN IC11 
 

1 Microcontro

ller 

n/a SOIC28 

Wide 

Microchip PIC32MX250F12

8B-I/SO 

PIC32MX250F1

28B 

IC2 
 

1 Type B USB 

2.0 

Connector 

n/a USB B Multicomp USB-B-S-RA  n/a CON4 
 

1 Schottky 

Diode 

30V, 

200mA 

SOD323 On 

Semiconductor 

BAT54HT1G n/a D1 
 

4 Transducers 40kHz 16mm Multicomp MCUSD16A40S12

RO 

n/a  



 

61 
 

 

Appendix B:  Schemat över kretskortet  
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Appendix C: Projektets länkar 
Projektets bloggsida: 

https://soldernerd.com/arduino-ultrasonic-anemometer/ 

 

Programkoden för systemet finns på GitHub: 

https://github.com/soldernerd/UltrasonicAnemometer 

 

CAD-filer till bärande konstruktion  

https://soldernerd.com/wp-content/uploads/2014/11/AnemometerOpenSCAD-1.zip  

 

 

 

  

https://soldernerd.com/arduino-ultrasonic-anemometer/
https://github.com/soldernerd/UltrasonicAnemometer
https://soldernerd.com/wp-content/uploads/2014/11/AnemometerOpenSCAD-1.zip
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Appendix D: Resultaten från YAT-terminalen 
T  
Signature; MeasurementSetId; Direction;ToF0;ToF1;ToF2;ToF3;……;ToF31 
(ToF i nanosekunder) 
 
R 
Signature; MeasurementSetId; ToF N->S;ToF E->W;ToF S->N;ToF W->E;Temperaturex10;Windspeed N-
>S;Windspeed E->W 
(ToF i nanosekunder, Temperatur i milli°C, vindhastighet i mm/s) 
 
T 
T;1269;N;908708;908714;908709;908716;908715;908714;908711;908725;908717;908728;908720;908719;908728;90
8728;908727;908725;908735;908718;908735;908725;908729;908735;908739;908734;908726;908727;908733;908740
;908734;908737;908732;908733; 
T;1269;E;923401;923403;923405;923403;923403;923400;923404;923402;923404;923409;923395;923422;923404;92
3415;923408;923411;923408;923406;923406;923409;923409;923397;923416;923399;923421;923405;923421;923409
;923424;923413;923429;923415; 
T;1269;S;908504;908504;908509;908504;908508;908506;908521;908508;908513;908511;908512;908506;908522;90
8515;908520;908514;908524;908517;908515;908515;908514;908530;908517;908519;908510;908518;908519;908532
;908527;908520;908514;908528; 
T;1269;W;942152;922907;922886;922908;922883;942159;942147;922907;942158;922907;942157;922905;942159;92
2905;922910;922906;922915;942158;942172;942156;922909;942166;922911;942165;922911;942170;922913;922914
;922914;942173;922914;942178; 
R 
R;1281;770659;789966;770514;795615;-2918;-29;1101; 
T 
T;1331;N;908688;908695;908695;908687;908692;908701;908693;908701;908685;908701;908689;908694;908691;90
8702;908692;908692;908690;908693;908681;908691;908692;908683;908692;908685;908692;908680;908681;908691
;908677;908692;908674;908693; 
T;1331;E;923546;923550;923547;923559;923549;923535;923565;923550;923556;923551;923553;923554;923561;92
3550;923555;923553;923551;923567;923553;923563;923555;923559;923558;923561;923557;923551;923575;923556
;923567;923568;923564;923562; 
T;1331;S;908602;908607;908601;908605;908602;908603;908593;908609;908598;908610;908598;908606;908612;90
8599;908608;908597;908608;908589;908605;908602;908602;908595;908603;908591;908593;908603;908592;908611
;908596;908597;908605;908594; 
T;1331;W;923027;923017;942284;942272;923027;942282;923026;923031;942288;923031;942285;942288;942281;92
3038;942278;923040;942291;923036;942293;923033;923035;942298;923035;942297;923044;942296;923040;923039
;942302;942306;942290;923053; 
R 
R;1341;770688;790055;770541;789367;-2819;-30;-135; 
T 
T;1352;N;908666;908677;908673;908677;908674;908677;908669;908674;908661;908666;908667;908674;908664;90
8670;908674;908661;908674;908671;908664;908665;908666;908673;908669;908666;908671;908668;908670;908662
;908672;908663;908670;908666; 
T;1352;E;923553;923552;923554;923550;923555;923548;923556;923547;923549;923550;923540;923562;923546;92
3560;923550;923552;923552;923554;923548;923551;923553;923555;923550;923542;923569;923545;923560;923548
;923562;923548;923551;923551; 
T;1352;S;908611;908609;908611;908610;908613;908609;908609;908603;908606;908608;908616;908604;908605;90
8616;908618;908610;908614;908613;908611;908611;908616;908616;908613;908619;908605;908620;908604;908619
;908614;908613;908621;908615; 
T;1352;W;942320;942324;942315;942323;942320;942326;942316;923076;942320;923073;942326;923072;942329;92
3069;923072;942329;923073;923056;923078;942335;942331;942322;923079;942326;923075;942332;923077;942336
;923077;923075;923068;942334; 
R 
R;1361;770630;790009;770559;789454;-2819;-14;-109; 
T 
T;1372;N;908629;908628;908631;908628;908629;908619;908623;908540;908610;908627;908626;908631;908626;90
8624;908618;908619;908621;908619;908626;908623;908623;908626;908618;908627;908622;908624;908618;908625
;908622;908622;908631;908623; 
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