
INOM EXAMENSARBETE ELEKTROTEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2019

Höjdmätare för fallskärmshoppning
Altimeter for skydiving
Metoder för höjdmätning samt framtagning av 
algoritmer för vald metod 

Altitude measurement methods and development 
of algorithms for the chosen method

LINNEA BJÖRCK

JOHAN PETERSEN

KTH
SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Höjdmätare för fallskärmshoppning 
Altimeter for skydiving 
 
Metoder för höjdmätning samt framtagning av algoritmer för 
vald metod 
 
Altitude measurement methods and development of algorithms 
for the chosen method 
 
 
Linnea Björck 
 
Johan Petersen 
 
 
   

Examensarbete inom 
Elektroteknik, 
Grundnivå, 15 hp 
Handledare på KTH: Olle Carlheim och Gunno von Zweigbergk 
Examinator: Elias Said  
TRITA-CBH-GRU-2019:039 
 
KTH 
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa 
141 52 Huddinge, Sverige 



 
 

  



 
 
 
 
 

Sammanfattning 

Inom fallskärmshoppning behövs förutom ett välfungerande fallskärmssystem även 
en precis höjdmätare. Båda är avgörande komponenter när det gäller utrustning för 
att kunna genomföra ett säkert hopp. Genom digitalisering och den tekniska utveckl-
ingen finns det idag intressen för att ta fram en digital höjdmätare med bättre pre-
cision, flera funktioner och bättre samt tydligare användargränssnitt.  
Det existerar ett flertal tekniker för mätning av höjd. De tekniker som tas upp i exa-
mensarbetet är global positioning system (GPS), radar och barometer. Målet med 
examensarbetet var att ta fram en robust algoritm för mätning av höjd, med möjlig-
het till utveckling. Examensarbetet skulle även innehålla riskanalys av vald(a) tek-
nik(er) , samt förslag på lämpliga presentationstekniker och systemlösningar satt i 
ett större perspektiv. Systemlösningarna skulle vara anpassade för enkel integration 
av nya funktioner. I mån av tid skulle även en prototyp utvecklas samt testas.  
 
Metoden som valdes var en digital höjdmätare på grund av att den passade bäst för 
det mål som upprättats för projektet. Fr att beräkna höjden med den digitala höjd-
mätaren användes sambandet mellan lufttryck och höjd. Resultatet av dessa beräk-
ningar visade på ett tillräckligt precist mätvärde för att vara godtagbart. Eftersom 
mätvärdets precision var godtagbar beslutades det att inga ytterligare rättningar 
skulle göras.  Arbetet fortsattes med att utveckla en prototyp och testning av denna 
utfördes. Resultatet blev att en fungerande prototyp togs fram. Framtida utveckl-
ingsmöjligheter finns inom presentationsteknik, chassi, ytterligare rättningar av for-
meln för höjdmätning och fler iterationer av hårdvaran. 
 
 
Nyckelord 

Mekanisk barometer, digital barometer, radar, GPS, accelerometer, gyroskop, höjd-
mätare, triangulering, trilateration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Abstract 

In skydiving, in addition to a well-functioning parachute system, a good and precise 
altimeter is needed. Both which are crucial parts of equipment in order to be able to 
perform a safe jump. Through digitalization and the technological development, 
there are today interests of developing a digital altimeter with better precision and 
several functions There are a number of techniques for measuring altitude. Those 
that are included in this bachelor thesis are GPS, radar and barometers.                      
The aim of the thesis was to develop a robust algorithm for measuring height, with 
the possibility of development. The thesis work would also include risk analysis of 
selected technology or techniques, as well as suggestions for suitable presentation 
techniques and system solutions in a larger perspective. The system solutions would 
be adapted for easy integration of new features. If time allowed it, a prototype would 
also be developed and tested.  
 
The method chosen was a digital altimeter because it was best suited for the goals set 
for the project. To calculate the height with the digital altimeter, the relationship be-
tween air pressure and height was used. The result of these calculations showed a 
sufficiently precise measurement value to be acceptable. Since the accuracy of the 
measurement value was acceptable, it was decided that no further corrections would 
be made. The work continued with developing a prototype and testing it. The result 
was a functioning prototype. Future development opportunities are available within 
presentation technology, chassis, further corrections of the formula for height meas-
urement and more iterations of hardware.  
 
 
 
Keywords 
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Förord  

Examensarbete grundade sig i ett projekt som hade startats av våra två handledare 
Greg Lemon och Krister Sjölander. Vi vill tacka båda för att vi fick vara en del av 
detta projekt.  
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till Greg Lemon, som har stöttat oss med matematiska 
uträkningar och väglett oss genom viktiga beslut.  
 
Vi vill även rikta ett speciellt tack till Krister Sjölander som har givit oss riktlinjer och 
vägledning för att kunna ta oss i mål.  
 
Vi vill även tacka Avalon innovations för att vi fick möjligheten att använda deras 
kontor samt alla hjälpsamma anställda.  
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1 Inledning 

Inom fallskärmshoppning behövs förutom ett välfungerande fallskärmssystem även 
en precis höjdmätare, de båda är avgörande komponenter när det gäller utrustning 
för att kunna genomföra en säker hoppning. Den idag vanligaste höjdmätaren är en 
mekanisk barometer som mäter lufttryck och visar höjden på en analog urtavla [1]. 
Genom digitalisering och den tekniska utvecklingen finns det idag intressen av att ta 
fram en elektronisk höjdmätare med bättre precision samt flera användningsområ-
den än den mekaniska. Det finns digitala höjdmätare men dem är inte optimala med 
avseende på ergonomi och precision.  
	
Det finns många andra tekniker att använda sig av utöver den mekaniska. Några tek-
niker som kommer tas upp här är höjdmätning genom radar, GPS och lufttryck. In-
tresset ligger i att utveckla och designa en höjdmätare för fallskärmshoppning med 
hjälp av dessa tekniker. Höjdmätaren ska utvecklas med hänsyn till ergonomi, sä-
kerhet, ekonomi och precision. Alla dessa aspekter ska vara grunden till nästa gene-
rations höjdmätare för fallskärmshoppning. Utmaningen ligger i att ta fram en pro-
totyp som kan utvecklas och vara konkurrenskraftig på marknaden för digitala höjd-
mätare för fallskärmshoppning. Detta examensarbetet kommer fokusera på att lägga 
en grund för vidareutvecklingen av en digital höjdmätare.  
 

 Problemformulering 
Fallskärmshoppning är en extremsport som kräver en precis utrustning för att ut-
föra ett säkert hopp. I dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och efterfrågan ef-
ter en modern och digitaliserad utrustning med utvecklingsmöjligheter blir allt 
större. I det här examensarbetet undersöks möjligheten att ta fram en metod för 
träffsäker höjdmätning med bättre precision, flera funktioner och bättre samt tydli-
gare användargränssnitt. 
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 Målsättning 
Målsättningen med detta examensarbete består av nedanstående delmål: 

• Ta fram lämplig teknik för höjdmätning, en eller fler i kombination för ökad 
precision och säkerhet.  

• Utföra en jämförelseanalys för att kunna ta fram den mest kvalificerade tek-
niken eller kombination av tekniker för mätning av höjd.  

• Ta fram algoritmer för beräkning av höjd med vald(a) teknik(er).  
• Redogöra för risker med vald(a) teknik(er). 
• Föreslå lämplig presentationsteknik av information till användaren.  
• Föreslå lämplig systemlösning för prototypen med miljökrav, funktionalitet, 

skalbarhet och batteridrift i åtanke.  
• Att implementera framtagna algoritmer och tekniska lösningar i form av si-

mulering, modeller samt i mån av tid och resurser en verklig lösning. 
• Om en prototyp tas fram ska den testas och analyseras.  
• Föreslå ytterligare funktioner som är viktiga eller intressanta att implemen-

tera med hjälp av vald teknik och plattform.  
• Sätta projektet i ett större perspektiv och diskutera hållbar utveckling.  

 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till testning av tekniker och algoritmer genom MATLAB 
och simuleringar. Verkliga tester kommer endast utföras om tid och resurser räcker 
till. Mätdata kommer representeras på en persondator. Tidsbegränsningen innefat-
tar 10 veckors heltidsarbete för två studenter på tillsammans 30 hp.  
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2 Teori och bakgrund 

Höjdmätare ingår i standardutrustningen för fallskärmshoppare. Genom att tek-
nologin utvecklas blir det en allt större efterfrågan av modernare höjdmätare. Detta 
kapitel handlar om existerande metoder för höjdmätning samt viktig bakgrund och 
teori för att få en större förståelse för examensarbetet. Några effektiva sätt som idag 
används för att mäta höjd på är barometrisk höjdmätare, radarhöjdmätare och GPS. 

 Fallskärmshoppning 
Fallskärmshoppning utförs i en extrem miljö där det existerar flera riskfaktorer som 
måste tas i beaktning. Ett normalt fallskärmshopp sker från en höjd av 1.5 – 4.5 km. 
Temperaturskillnaden kan vara stor och det är inte alls ovanligt att det är +35℃ på 
marken och -20℃ vid uthoppshöjden [2]. Vid dessa extrema temperaturskillnader 
måste det tas hänsyn till kalibreringsproblem som kan uppstå. Det är även viktigt att 
hårdvaran klarar av extrem kyla ifall flygplanet befinner sig en längre tid vid ut-
hoppshöjd [2]. 	
	
Utöver temperaturen behöver hårdvaran vara tålig mot fukt eller helst vattentät. 
Luftfuktigheten kan variera mellan uthoppshöjd och marken precis som temperatu-
ren [2]. Landning kan även ske i vatten vilket kommer att kräva hög IP-klassificering 
av höjdmätaren. Olika IP-klassificeringar beskriver bland annat hur vattentålig och 
dammtålig en produkt är. 
	
Höjdmätaren måste vara både slag och stöttålig för att minimera skadorna som kan 
uppstå, då landningen kan vara påfrestande. Det kan uppstå synliga skador som är 
lätta att upptäcka, men största risken är inre skador som inte upptäcks vid yttre in-
spektion och kan leda till att höjdmätaren inte fungerar som den ska. Det innebär att 
chassit för höjdmätaren måste vara utformat på ett sådant sätt så den ska kunna 
skydda höjdmätaren mot yttre och inre skador.  
	
En annan stor risk är den mänskliga faktorn. Om interaktionen med tekniken är för 
komplicerad kan det leda till svår skada eller i värsta fall dödsfall. Här är det viktigt 
att ta fram ett enkelt och användarvänligt gränssnitt så risken för olyckor minimeras. 	
	
Säkerheten kring fallskärmshoppning är strikt och därför behövs det funktioner för 
att kunna felsöka höjdmätaren innan ett hopp. Fallskärmshoppare förlitar sig på att 
tekniken ska fungera under fallet och det finns inga marginaler för fel i tekniken. 	
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 Metoder för mätning av höjd 
I följande avsnitt kommer olika metoder för mätning av höjd att diskuteras för att 
kunna besluta vilken metod som passade bäst att använda sig av i utvecklingen av 
höjdmätaren.  
 

2.2.1 Mekanisk barometer   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Höjdmätning med barometer mäter lufttrycket genom att använda sambandet mel-
lan höjd och lufttryck [1]. Det krävs att tryckmätaren kalibreras på den höjd man vill 
ha som nollreferens. Figur 2.1 visar omvandlingen från lufttryck i mätaren till att 
höjden visas på urtavlan. Lufttrycket mäts med hjälp av aneroidskivor fyllda med ett 
internt tryck på 1013.20 hPa1 [1] som expanderar eller minskar beroende på det yttre 
trycket som tillkommer från ett statiskt luftintag.   	
	
En mekanisk barometer tar endast in lufttrycket som parameter och omvandlar en-
ligt trycket på aneroidskivorna. Upplösningen bestäms av hur intervallet är satt på 
uret [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
                                                
1 Standard atmosfäriskt tryck 

Figur 2.1 Mekanisk höjdmätare för flygplan [3] 
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2.2.2 Digital barometer 
 
En digital barometer medför en stor utvecklingsmöjlighet. I en mekanisk barometer 
kan endast lufttrycket tas in som parameter. Med en digital barometer går det att 
utnyttja flera parametrar för att kunna uppnå en högre precision. Barometern kopp-
las ihop med en processor som kan utföra konverteringen med inparametrar som 
temperatur, fallhastighet och tryck, hämtat från andra sensorer [4].   
 
En digital barometer medför en möjlighet att bestämma användargränssnitt. Ett al-
ternativ är att ha en digital barometer fast med ett analogt ur eller att använda ett 
modernare användargränssnitt i form av t.ex. liquid-crystal display (LCD). 
 

2.2.2.1 Höjd i förhållande till lufttrycket 
Grundprincipen av att omvandla tryck till höjd, se formel (1) [5]. 
 
 

 

	

ℎ($%) =
()
*
+1 − .

$%
$)
/
01
2
3 

 

        
(1) 

 
ℎ($%)			4ö6789	
$)									:8;8<89=>?;@@<ABC8@	
$%									D?;@@<ABC8@	$å	FGH89	ℎö67	
()									:8;8<89=@8I$8<J@?<89	
*											(8I$8<J@?<F<J7G89@89	G	@<K$K=;ä<89	=KI	89	CK9=@J9@	 
													6.5 ∗ 10RS[U/I]	?$$	@G>>	11	CI	
:										X9GH8<=G8>>	FJ=CK9=@J9@	;ö<	@K<<	>?;@	287.052[\CFR]UR]]	
F										^<JHG@J@GK9=JBB8>8<J@GK9	9.82[I/=`]	
 
 
T0 och p0 är referensvärdet på temperaturen och lufttrycket vid marknivå, dvs vid 
nollpunkten där man förväntas landa. Innan start kalibreras värdena till aktuell tem-
peratur och lufttryck vid nollpunkten. Efter kalibrering är dem konstanta under fal-
let. Temperaturgradienten τ används i beräkningarna som en positiv konstant, ef-
tersom temperaturen ökar i samband med att höjden minskar. En utvecklingsmöj-
lighet är att beräkna den exakta temperaturgradienten men för det måste test och 
simuleringar utföras och se om det ger ett bättre resultat eller ej. Både gaskonstanten 
och gravitationsaccelerationen är konstanta värden. Denna formel är väl utstuderad 
och återkommer ofta i olika modeller av digitala barometrar för att beräkna höjden 
[4].  
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2.2.2.2 Lufttryck i förhållande till höjden 
På samma sätt som att höjden kan beräknas med hjälp av det uppmätta lufttrycket, 
kan även lufttrycket beräknas med hjälp av den uppmätta höjden.  
Formel (2) beskriver lufttrycket i förhållande till höjden [6].  
 

	

a(ℎ) 	= a) b
() − (* ∗ ℎ)
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c

2
01
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a(ℎ)				D?;@<ABC8@	$å	FGH89	ℎö67 
$)									:8;8<89=>?;@@<ABC8@	
()									:8;8<89=@8I$8<J@?<89 
ℎ									 X$$Iä@@J	ℎö6789 
*											(8I$8<J@?F<J7G89@89	G	@<K$K=;ä<89	=KI	89	CK9=@J9@	 
													6.5 ∗ 10RS[U/I]	?$$	@G>>	11	CI	
:										X9GH8<=G8>>	FJ=CK9=@J9@	;ö<	@K<<	>?;@	287.052	[\CFR]UR]]	
F										^<JHG@J@GK9=JBB8>8<J@GK9	9.82[I/=`]	
 

2.2.2.3 Rättningar   
För att förbättra precisionen går det att ta hänsyn till bland annat dessa fyra para-
metrar:	
	

• Väderförhållanden- 
Lufttrycket kan förändras beroende på väderförhållandena.  Det kan därför 
vara en förbättring att ta fram referenslufttrycket från en väderstation som 
finns vid landningszonen. På så sätt kan nuvarande väderförhållande tas i 
åtanke.	

	
• Vindtrycket mot sensorn vid fritt fall	

Vid fritt fall kan det uppstå ett vindtryck mot sensorn som kan påverka det 
uppmätta lufttrycket. En lösning på problemet är att beräkna vindtrycket så 
lufttrycket kan kompenseras. Men detta måste testas och analyseras för att 
avgöra om det i slutändan kommer ha en påverkan på resultatet eller ej. En 
annan möjlighet är att placera sensorn på en sådan plats så att den inte på-
verkas av vindtrycket.  
 

• Verkliga temperaturgradienten	
Temperaturgradienten beräknas som en konstant och beskriver temperatur-
förändringen per m, se formel (1). Det är den generella temperaturföränd-
ringen men det kan vara möjligt att öka precisionen genom att mäta den verk-
liga förändringen under fallet. 
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• Inversionsskikt 
Inversion är ett skikt i atmosfären där temperaturen ökar/minskar med höj-
den. Troposfären är det lägsta inversionsskiktet som generellt har en tempe-
raturförändring på 6.5*10–3 ℃/m som ligger ungefär 16–18 km från jordens 
yta. Det kan dock på grund av väderförhållanden uppstå inversionsskikt som 
gör drastiska förändringar av temperaturen, se figur 2.2. Y-axeln är tryckskill-
naderna i hPa och X-axeln är temperaturen i C°. Vid ungefär 16 km höjd slutar 
troposfären, motsvarande ungefär 400 hPa. Vid beräkning av temperaturgra-
dienten behövs det ta hänsyn till ifall det sker ett inversionsskikt på vägen ner, 
som kan orsakas när varm luft kolliderar med kall luft [7]. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

2.2.2.4 Lufttrycksensorer 
 
Exempel på en digital lufttryckssensor är MPL 3115A2 [5]. Blockdiagrammet (se ap-
pendix 1) visar hur strukturen ser ut. Det är en kompakt lufttryckssensor med föl-
jande specifikationer som uppfyller kraven för den extremmiljö som fallskärms-
hoppning innebär.  
 

• 20 kPa < x > 110 kPa Användningsområde  
• -40℃ < x > 85℃    Temperaturintervall sensorn klarar av 

 
 
 
 

Figur 2.2 Temperaturen i atmosfären vid olika lufttrycksnivåer [7]	
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2.2.2.5 Batteridrift 
 
Batteridrift är en riskfaktor för en digital barometer. Det gäller att ha tillräckliga sä-
kerhetsmarginaler och anvisningar så det inte leder till att mätaren stängs av under 
exempelvis ett hopp. Eftersom det existerar lufttryckssensorer som Micro Electrical 
Mechanical Systems (MEMS) går det att minimera strömförbrukningen och för-
länga batteritiden. Ett kännetecken för MEMS är låg strömförbrukning [8]. En an-
nan viktig aspekt är att ta hänsyn till hur batteriet reagerar på stora temperaturskill-
nader.  
 

2.2.3 Radarhöjdmätare  
 
En radarhöjdmätare är ett radarsystem med låg effektförbrukning som mäter höjden 
på ett föremål i luften och ned till marken. Radar används ofta som komplement till 
en barometer. Eftersom en barometer har referens till jordens havsyta behövs det ett 
system som kan identifiera höjden i förhållande till marknivå. Radar använder sig av 
två olika metoder, pulsvåg och kontinuerlig våg. Dem två metoderna kommer att be-
handlas i detta delkapitel.  
 

2.2.3.1 Pulsradar 
 
Pulsradar reflekterar korta pulser av 
elektromagnetisk strålning från ett objekt 
[9].  Omloppet från sändning till mottag-
ning illustreras i figur 2.3. Höjden bestäms 
genom att mäta tiden det tar för pulsvågen 
att färdas från enheten till jordens yta och 
reflekteras tillbaka. Förhållandet kan mo-
delleras som följande, se formel (3). 
 

 ℎ	 = 					
	∆@ ∗ B
2

 (3) 
 
 
B										D6?=8@=	ℎJ=@GFℎ8@	3.0 ∗ 10f	
@										(G7=;ö<7<ö69G9F	
ℎ								4ö67	KHJ9;ö<	IJ<C9GHå	
 
 
Tiden det skulle ta för en puls att färdas fram och tillbaka skulle vid 4000 meters 
höjd bli ∆@ = 2,67	h=. Pulsrepetitionsfrekvens (PRF) generatorn, se figur 2.3. tillför 
den modulerade vågformen och en tidsreferens som används i mätenheten. PRF be-
stäms i förhållande till maximala höjden som ska kunna beräknas, se formel (4) [9]: 
 
 
 
 

Figur 2.3 Förenklat blockschema för pulsradar [9] 
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a:i	 =
B

2 ∗ ℎjkl
 

 
(4) 

 
a:i												a?>=<8$8@G@GK9=;<8CH89=	
B																		D6?=8@=	ℎJ=@GFℎ8@	3.0	 ∗ 10f	
ℎ	jkl									mJnGIJ>J	ℎö6789 
 
Genom att använda sig utav formel (4) kan PRF beräknas.  I förhållande till fall-
skärmshoppning skulle detta innebära att PRF ska ligga under 37,5 kHz för att kunna 
sträcka sig upp till en höjd på 4000 m som är det normala att utföra fallskärmshopp-
ning på [2]. 
 

2.2.3.2 Kontinuerlig vågradar  
 
Kontinuerlig våg radar (KV-radar) skiljer sig från pulsradarsystem då den kontinu-
erliga vågen reflekterar elektromagnetisk strålning oavbrutet. I princip kan KV-ra-
dar därmed mäta hastighetsförändring av avståndet till jordens yta, och detta åstad-
kommes direkt med mätning av dopplerskiftet på den återvände signalen. Doppler-
skiftet är förändringen i frekvensen orsakad av radarenhetens rörelse.  
 
Vid fallskärmshoppning kommer enheten vara i konstant rörelse nedåt, vilket kom-
mer orsaka ett dopplerskift. Frekvensförändringen kan sedan utnyttjas i fre-
kvensmodulering (FM) för att kunna beräkna höjden. Det ger en unik tidsstämpel 
till varje sänd våg. Genom att jämföra frekvensen av den returnerade vågen med den 
sända går det att likt pulsradar ta fram tidsfördröjningen och därmed avståndet, se 
formel (3). En komplikation med denna metod är hur sändaren ska placeras, då den 
alltid måste ha en rak riktning ner mot marken för att kunna beräkna höjden. För att 
kunna använda radarn för beräkning av höjd krävs även en stor sändare. För att 
höjdmätaren ska vara så liten och kompakt som möjligt kommer detta ställa till med 
komplikationer om denna metod väljs [9]. 
 

2.2.4 GPS - Global positioning system 
 
GPS är ett globalt positioneringssystem som är tillgängligt för både civilt och militärt 
bruk. Systemet använder sig av satelliter i omloppsbana runt jorden. Positionering 
sker genom att ta emot signaler från minst tre olika satelliter [10]. Signalen innehål-
ler information angående när den hade sänts. Med hjälp av tidsskillnaden från sänd-
ning och mottagning kan enheten få fram distansen med hjälp av formel (3). Genom 
tre satelliter hittar den positionen av enheten i två dimensioner. Vid fyra eller fler 
satelliterna kan man hitta positionen i tre dimensioner, därav ta fram höjden. Posit-
ionen kan tas fram med triangulering samt en trilateration som grundar sig i trian-
gulering. Trilateration använder inte vinklar till skillnad från traditionell triangule-
ring, utan med den metoden används beräkning av avstånd. Dessa två metoder be-
handlas i detta delkapitel.    
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2.2.4.1 Triangulering  
 
Triangulering är en metod som används för att bestämma avståndet till en punkt 
med hjälp av cosinus-och sinussatsen. För att kunna beräkna avståndet med hjälp av 
denna metod måste man veta två vinklar samt längden mellan vinklarna [11]. 	
Med hjälp av dessa tre värden kan man beräkna längden på y.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Figur 2.4 Triangulering 

 
Figuren 2.4 illustrerar hur denna metod fungerar teoretiskt. Genom trigonometriska 
formler kan man då beräkna längden på sträckan y om vinklarna α och β är kända 
samt sträckan mellan dom. Punkterna A, C och B skulle i verkligenheten motsvara 
satelliter. 	
	
För att beräkna sträckan y delar man upp den stora triangeln i två mindre trianglar. 
De två nya trianglarna har sträckorna, ACD och CBD. För att kunna skriva ut ett 
uttryck för längden på x, beskriver vi det med hjälp av det två mindre trianglarna. 
Längden på x kan beskrivas som [(z) + (x-z)], se formel (5)(6). 	
 
Längden z kan beskrivas som  

 
	

	o =
A

tan	 β
 

 
(5) 

     
Längden på (x-z) kan beskrivas som 

 
	

(n − o) =
A

tan	t	
 

 
(6) 
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Sträckan x kan då beskrivas med funktion (7). Genom att därefter härleda uttrycket 
kan distansen på sträckan y beräknas. 
 

 
	

n =
A

tant
+

A
tanv

 

 

 
(7) 

   
 

 

	

A = n ∗
1

1
tant +

1
tanv

 

 

(8) 

 
 
Genom att använda sambandet:  
 

 
	

tan w = 	
sin σ
cos σ

				 
 

 
(9) 

 
 
Kan funktion (8) skrivas om till:   
 

 

	

n ∗
sin t ∗ sin v

cos t sin v + sin t cos v
 

 

(10) 

 
 
 
    
Genom Ptolemy´s teorem förenklas funktionen (10) till: 
 

 
	

A = n ∗
=G9t ∗ =G9v
=G9(t + v)

 (11) 

 
 
Då denna metod kräver att vinklarna är kända kan det bli komplicerat då det är svårt 
att få ut vinkeln mellan satelliterna. För att lösa problemet kan man antingen an-
vända sig av en matris av antenner eller riktningsantenner [12]. Ett annat problem 
med denna metod är att det är svårt att bestämma höjden till en punkt som inte är 
rakt under en satellit då denna metod endast beräknar avstånd i 2D.  
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2.2.4.2 Trilateration 
 
Till skillnad från triangulering behöver inte vinklarna vara kända för avståndsberäk-
ning med hjälp av trilateration. Denna metod grundar sig i att endast avståndet från 
ett flertal punkter är kända. För att metoden ska fungera krävs minst tre kända punk-
ter. Dessa tre punkter skapar tre olika cirklar med en gemensam skärningspunkt. 
Avståndet till skärningspunkten kan sedan beräknas, med hjälp av cirklarna, genom 
att välja en av cirklarna som referenspunkt (x,y,z) = (0,0,0).  Därefter kan de andra 
cirklarna bestämmas utefter referenspunkten, för att beräkna avståndet till D (skär-
ningspunkten) se figur 2.5 [13]. För att beräkna höjden på ett föremål behövs däre-
mot en fjärde punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.5 Trilateration 2D 

 
Den verkliga representationen av trilateration motsvarar figur 2.6. Där GPS satelli-
terna sänder ut signaler i en sfär. Skärningspunkten mellan de fyra sfärerna motsva-
rar positionen för GPS mottagaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.6 Trilateration 3D [14] 
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 Tekniker för andra mätvärden 

2.3.1 Accelerometer  
 
En accelerometer mäter acceleration i fritt fall. En treaxlig accelerometer mäter ac-
celerationen i tre frihetsgrader. Med hjälp av en accelerometer går det att ta in mät-
värden som vertikal hastighet och horisontell hastighet, se figur 2.7. I princip är det 
en tyngd inom ett föremål, exempelvis en kula som när föremålet accelererar rör sig 
uppåt där det finns tryckkänsliga givare som registrerar accelerationen [15]. Sedan 
beräknas integralen av accelerationen som ger hastigheten per tidsenhet, enligt for-
mel (12).  Sedan beräknas integralen av hastigheten för att få ut sträckan, enligt for-
mel (13).  
 
 

 
	

} J(@) = H(@)				 
 

(12) 

 

 
	

} H(@) = =(@)					 
 

(13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.7 Accelerometer [16] 
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2.3.2 Gyroskop  
 
Det existerar gyroskop som utnyttjar jordrotationens inverkan vid benämning cori-
oliseffekten för att mäta vinkelhastighet. Från vinkelhastigheten går det att ta fram 
orienteringen i förhållande till antalet axlar. Ett treaxligt gyroskop förhåller sig till x, 
y och z-led, se figur 2.8. Detta skulle kunna användas för att mäta hur en fallskärms-
hoppare är orienterad i luften. Om exempelvis fallskärmshopparen hamnar i en 
okontrollerbar rotation så skulle detta kunna upptäckas med hjälp av ett gyroskop. 
Det går även att med hjälp av ett gyroskop orientera i väderstreck [17]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MATLAB 
MATLAB är en numerisk datormiljö som skapats av MathWorks. MATLAB möjlig-
gör utveckling av algoritmer samt skapandet av gränssnitt för program skrivna i 
andra programmeringsspråk. I examensarbetet kommer det användas för utveckl-
ingen och simuleringen av matematiska modeller och algoritmer.  
 
 
 
 
 

Figur 2.8 Gyroskop [16] 
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3 Metoder och resultat 

Följande kapitel analyserar metoderna som behandlades i förstudien samt presente-
rar den slutgiltigt utvalda metoden, följt av en presentation av slutresultatet med 
tillhörande testning.  

 Val av metod för utveckling av höjdmätaren  
De mål som detta examensarbete eftersträvade att uppfylla gjorde det svårt att im-
plementera en mekanisk metod. Metoden att använda en mekanisk barometer var 
en effektiv metod, men med tanke på dagens utveckling av tekniken var den inte op-
timal i brist på utvecklingsmöjligheter. Efterfrågan i samhället blir efter en mer ut-
vecklad och mer precis höjdmätare med möjligheten till fler funktioner än att bara 
mäta höjd [2]. Det skulle blivit komplext att utveckla en sådan prototyp med en helt 
mekanisk höjdmätare. En annan nackdel med den mekaniska höjdmätaren var att 
det var svårt att avläsa några exakta värden på analoga uret.  
 
Att använda den digitala barometern var en effektiv metod för att mäta höjd samt 
den hade väldigt bra utvecklingsmöjligheter. Genom att använda en digital barome-
ter fanns även möjligheten att utför rättningar och på så sätt uppnå en bättre precis-
ion. Den digitala barometern var även väldigt liten och kompakt, ca 1cm2, vilket pas-
sade projektets kompakta designmål. En annan fördel med den digitala barometern 
var att den kunde kombineras med andra funktioner och inte enbart mäta höjden. 
Till exempel kunde man kombinera den med GPS eller andra funktioner såsom att 
mäta upp högsta fallhastighet eller exakta tiden och sträckan man har fallit i luften. 
Digitala barometern kunde även implementeras med ett extra säkerhetssystem 
såsom färgkodning av displayen så man lättare kunde se när det är dags att fälla ut 
fallskärmen.  
En digital barometer drivs på batteri. Batteritiden går visserligen att optimeras med 
hjälp av exempelvis MEMS, eller att lägga processer i ”sleep mode”, men det är ändå 
något som bör tas i åtanke. Det är även viktigt att displayen utformas på ett sätt så 
den är kan lätt läsas av. Den får inte påverkas av yttre faktorer eller ha en sämre 
avläsningsförmåga om det till exempel är ljust eller om solen lyser direkt på den.  
 
Metoden att mäta höjd genom radar valdes bort för det var en otymplig mätmetod. 
Prototypen som utvecklades var tvungen att vara så liten så den kunde rymmas på 
en handled, vilket inte radarn kunde göra. En annan nackdel var även att radiovågor 
måste sändas i en rak linje ner mot marken för att kunna beräkna höjden. Det skulle 
vara svårt att placera radarn på ett ställe där den alltid kunde sända radiovågorna i 
en rak linje ner mot marken, eftersom när en fallskärmshoppare faller är det inte 
säkert att personen alltid har ex. magen mot marken. Det finns en stor risk att per-
sonen tumlar runt i luften innan hen stabiliseras. En lösning skulle kunna varit att 
haft två sändare både på mage och rygg men problemet skulle troligtvis kvarstått då 
det fortfarande är osannolikt att man kan få en rak linje.  
 
Metoden att använda sig av GPS för att mäta höjden var heller inte helt optimalt då 
GPS inte alltid är i realtid. Det kan ta lång tid för att få mätvärdena och när man 
hoppar fallskärm vill man ha värdena i realtid och det finns inte plats för felmargi-
naler. Denna metod var inte optimal för att använda för höjdmätning. Det är dock 
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ett bra komplement till den framtida produkten, eftersom den kan användas som 
verktyg för att se fallbanan genom luften efter ett hopp. 
 
Efter att har undersökt dessa olika metoder togs beslutet att gå vidare med att ut-
veckla höjdmätaren med en digital barometer, då den passade utmärkt för det mål 
som examensarbetet eftersträvade.  
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 Analys av algoritmen för mätning av höjd 
För att kunna förstå sambandet mellan lufttryck och höjd, utfördes olika simule-
ringar. Simuleringarna i figur 3.1, 3.2 och 3.3 kretsade kring grundprincipen, se for-
mel (1). För att utföra samtliga simuleringar användes MATLAB.  
 

 

 

Figur 3.1 illustrerar en simulation för sambandet mellan lufttryck och höjd. Refe-
renslufttrycket $) som användes var lufttrycket vid havsytan, 1013.25 hPa. Referens-
temperaturen () som användes var 15 ℃ (288.15 K). Temperaturgradienten τ var 
satt till 6.5*10–3 K/m. Förutom det samplades lufttrycket för varje 100 Pa, från 0 till 
1200 hPa. I följande simuleringar betraktades denna kurva som den faktiska.  

Ett fallskärmshopp sker som tidigare nämnt mellan 1.5 – 4.5 km höjd. För att under-
söka sambanden med en viss marginal användes hela området under 6 km i analy-
seringen.  
 

Figur 3.1 Sambandet mellan höjd och lufttryck 
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                         Figur 3.2 Sambandet mellan höjd och lufttryck med ökad temperaturgradient 

Figur 3.2 illustrerar hur förändringen av temperaturgradienten påverkar sambandet 
mellan höjd och tryck. Som figuren visar, vid ökning av temperaturgradienten är den 
visade höjden strax över den faktiska höjden. Det innebär att vid en ökning av tem-
peraturgradienten skulle det leda till en underskattning av höjden, d.v.s. att den vi-
sade höjden ligger under den faktiska. Simuleringen visar att om temperaturgradi-
enten ändras så leder det knappt till någon påverkan alls av höjden under 6 km.  
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I figur 3.3 visas samma samband som i tidigare figur, skillnaden här är att tempera-
turgradienten är satt till något lägre värde än den beräknande konstanten. På samma  
sätt som i tidigare simulering syns det att temperaturgradienten inte har någon 
större påverkan på det område som är under 6km. 
 

Figur 3.3 Sambandet mellan höjd och lufttryck med minskad temperaturgradient 
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Simuleringarna från figurerna 3.1, 3.2 och 3.3 visar en ideal stabil linje, men i verk-
ligheten kommer det tillkomma brus från olika parametrar som t.ex. vindtryck, klä-
der och vibrationer. I figuren 3.4. har det tagits fram hur en möjlig period kan se ut 
för hämtning av lufttryck.	
	
Det är svårt att veta om det simulerade bruset reflekterar verkliga mätvärden eller 
ej. Det viktiga med den här simulationen var inte att få fram exakta verkliga värden 
på lufttryck utan sambandet kring hur det ska filtreras som sedan kan appliceras 
både i simulationen och i verkligheten. Bruset genererades genom att slumpa tal 
inom ett viss intervall, i detta fall ungefär � 10 hPa vid 850 hPa. Eftersom hopparen 
faller under den här perioden så ökar även trycket ju längre tid det tar. Det ger en 
avbild av hur bruset följer efter med lufttryckets ökning. För att kunna etablera en 
stadig insignal filtrerades den med hjälp av ett glidande medelvärde. Ett glidande 
medelvärde tar in det nuvarande samt tidigare värden för att skapa ett skiftande me-
delvärde längs kurvan, enligt formel (14):  

 
	
JHF = (n[G] + n[G − 1] + n[n − 2])/3	

		 
 

(14) 
 

	
 

Figur 3.4 Simulering av brus 
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                                                        Figur 3.5 Skillnaden mellan olika samplingsintervaller 

En fortsättning kretsade kring vad samplingen av lufttrycket hade för inverkan på 
den filtrerade signalen. Figur 3.5 illustrerar en sampling på 1 ms och 5 ms. Den 
största skillnaden mellan dom två graferna var att den med ett samplingsintervall på 
5 ms hade en nästan helt vågrät linje medan den med ett intervall på 1 ms avtog 
något. Det indikerar att ett glidande medelvärde för en sampling på 5 ms inte är op-
timalt eftersom trycket ska öka i samband med att tiden ökar.  
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                                                            Figur 3.6 Simulering av fallskärmshoppet i 2D 

 
Simuleringen i figur 3.6 visar en fallskärmshoppares fall. Simuleringen visar inte 
exakta beräkningar för ett fallskärmshopp då alla personer inte har samma vikt, 
storlek, utrustning mm. Dessa simuleringar är endast till för att få en förståelse för 
hur ett normalt fallskärmshopp kan se ut i praktiken. I uthoppet från flygplanet 
kommer först en accelerationskurva att uppnås vilket visas i den gråa zonen. Efter 
ca 10 sekunder kommer accelerationen bli mättad av luftmotståndet och hopparen 
kommer att inta en fast hastighet på ca -50 m/s, vilket illustreras i den mörkblå zo-
nen. Runt 1000 m i den ljusblå zonen kommer hopparen att utlösa sin fallskärm 
och hastigheten kommer sänkas till ca -4,5 m/s. I den övre figuren visas fallskärms-
hopparens hopp i förhållandet till höjd och tid. Den undre figuren visar förloppet i 
förhållande till hastighet och tid. Hastigheten är negativ då fallskärmshopparen har 
en negativ riktning i förhållande till höjd. 
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 Utveckling av hårdvara första stadiet 
Detta kapitel tar upp valda komponenter, design av kretskortet samt resultatet av 
prototypen. 
Komponenterna för testmodulen valdes i mån av tillgänglighet. Komponenterna 
som fanns till hands testades med hjälp av prototypen för att bestämma om de var 
tillräckligt precisa för att inkluderas. 
 

3.3.1 Komponenter 
 
Följande stycken tar upp de komponenter som användes för att utveckla testmodu-
len.   

3.3.1.1 Bluetoothmodul  
 
HC-06 är en Bluetoothmodul som är designad för seriell trådlös kommunikation, se 
figur 3.7. Det vill säga att den endast kan kommunicera Point-to-Point2 med hjälp av 
ett seriellt gränssnitt benämnt USART. Modulen agerar som en slav. Det innebär att 
den inte initierar kommunikation utan får instruktioner från en master. Det kan vara 
en enhet som är fysiskt kopplad till modulen eller via trådlös koppling [19].  
 
Bluetoothmodulen användes för att sända information från utvecklingskortet till en 
dator. Datorn användes som användargränssnitt då examensarbetet inte involverade 
implementering av en display. Bluetoothmodulen kostade 68 kr från CDON [20].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Point-to-Point är kommunikation mellan endast två enheter.  

 Figur 3.7 HC-06 Bluetoothmodul [19] 
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3.3.1.2  Temperatur- och luftfuktighetsensor 
 
HTS221 är en ultrakompaktsensor för  temperatur och luftfuktighet, se figur 3.8 [21]. 
Sensorn har en upplösning på 16 bitar och gränssnitt för både SPI3 och I2C4. Sensorn 
användes för att kunna ta fram referenstemperaturen, se formel (1) alternativt även 
ta fram verkliga temperaturgradienten. Sensorn är liten och kompakt vilket gör den 
användbar för prototypen. Temperatur -& luftfuktighetsensor kostar 14.49 kr från 
Farnell [22]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.3 Lufttrycksensor 
 
MPL3115A2 är en MEMS lufttrycksensor, se figur 3.9, som använder ett I2C gräns-
snitt för att leverera noggrant tryck och temperaturdata [23]. Sensorns utgångar är 
digitaliserade av en 24-bitars A/D-omvandlare. Sensorn användes för att ta fram re-
ferensluftrycket och lufttrycket under hoppet. Lufttrycksensorn kostade 44.02 kr, 
från Farnell [24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

                                                
3 SPI är ett seriellt protokoll för kommunikation som använder fyra trådar, en tråd för klockan, två 
trådar för data och en tråd för slave select.  
4 I2C är ett seriellt protokoll för kommunikation som använder två trådar. En tråd för data, en för 
klockan.  

 

 

Figur 3.8 HTS221 temperatur och luftfuktighetsensor [21] 

Figur 3.9 MEMS trycksensor [23] 
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3.3.1.4 Utvecklingskort  
 
STM32F3-Discovery är ett 32-bitars utvecklingskort för mikrokontrollern  
STM32F303VC6T, se figur 3.10. Den inkluderar en ST-LINK/V2, vilket är ett inbyggt 
felsökningsverktyggränssnitt för att programmera mikrokontrollers. Mikrokontrol-
lern är optimal för prototypen som skulle utvecklas, då den har alla funktioner som 
krävs för prototypen, t.ex. gränssnitten I2C, USART och RTC.  [25]. Den har en intern 
klocka från 4–32 MHz, vilket gör den effektiv för snabba beräkningar av komplexa 
algoritmer. Utvecklingskortet kostade 146.95 kr, från Digi-Key Sweden [26].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Blockschema 
 
Första stadiet av utvecklingen börjades med att utveckla ett blockschema, se figur 
3.11. Blockschemat representerar vilken hårdvara som skulle existera i kretsen och 
vilka kommunikationsgränssnitt som skulle användas. MCU står för microcontroler 
unit. 

 

 

Figur 3.10 Utvecklingskort för 
mikrokontrollern 

Figur 3.11 Blockschema 
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Figur 3.13 Kretsschema över kopplingarna i kretskortet 

3.3.3 Kretsschema 
 
Efter att blockschemat var etablerat behövdes kopplingen framställas. Det gjordes i 
ett kretsschema designat i EAGLE5, se bilaga 3. Komponenterna kopplades enligt 
respektives datablad. För I2C bussen behövdes Serial Data Line (SDA) och Serial 
Clock Line (SCL) bussen vara aktivt höga. Det löstes genom att koppla två pull-up 
resistorer från SDA och SCL till VDD.  
 

3.3.4 PCB-layout   

Printed circuit board (PCB) användes för kretskortet. PCB:n designades utifrån 
kretsschemat och gjordes även det i EAGLE. PCB:n består till grunden av glasfiber-
lager. Därefter placeras en kopparplatta som kommer agera som ledning för alla 
komponenter. Det röda området i figur 3.12 motsvara kopparlagret. Majoriteten av 
kopparn motsvarar jord. Kopplingarna urskiljs genom att ta bort kopparlagret, vilket 
illustreras av det svarta området i figur 3.12. Figur 3.13 visar tydligare hur koppling-
arna är dragna. Hela kretskortet omsluts sedan med en lödmask6 för att skydda 
kopparlagret. Formen på kretskortet designades för att kunna kopplas till utveckl-
ingskortet som en sköld, d.v.s. placeras ovan på kortet i linje med hylslisterna.  
 

  
 

 
 
 
 

                                                
5 EAGLE, CAD-program för att designa kretskort 
6 Lödmask, är ett tunt lackliknande polymerskikt som vanligtvis appliceras på kopparspåren av ett 
tryckt kretskort (PCB) för skydd mot oxidation och för att förhindra att löd broar bildar mellan tätt 
placerade löd kuddar. 

Figur 3.12 Kretskort 
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3.3.5 Slutresultat av prototyp 
 
Efter att kretskortet hade designats lämnades det in för tillverkning. Efter att kortet 
tillverkats löddes komponenterna fast på kretskortet genom att använda sig av en 
laserstencil och lödpasta. Laserstencilen placerades ovanpå kretskortet och lödpasta 
ströks på över kretsen så pastan hamnade på kontaktytorna. Sedan placerades kom-
ponenterna på respektive kontaktyta och hettades kretsen upp så att lödpastan drog 
ihop sig och härdades. Resultatet blev det nedan, se figur 3.14. Kortet fungerade som 
det skulle vid test av kontaktytor, nästa steg var att utveckla mjukvaran och testa att 
komponenterna hade den kapacitet som var förväntad. Priset för kretskortet var 7.3 
€ för fem stycken och 6 € för laserstencilen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.14 Kretskort 
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 Utveckling av mjukvara första stadiet  
Utvecklingsmiljön som användes var IAR embedded workbench och 
STM32cubeMX. STM32cubeMX är ett initieringsprogram som med ett enkelt an-
vändargränssnitt kan generera initieringskoden till STM-kort. Programmerings-
språket C användes för att kunna implementera algoritmen med matematiska form-
ler. Ett viktigt krav som sattes var att kunna uppdatera höjden fyra ggr i sekunden, 
d.v.s. ett samplingsintervall på 0.25 s.  
 
Första stadiet av mjukvaran involverade endast kod som kunde testa komponen-
terna, det vill säga att arkitekturen inte efterliknade slutresultatet. Mjukvaran bestod 
endast av testfunktioner som hämtade värden från komponenter och skickade dem 
till datorn. Programmet styrdes via modulen main och bestod av fyra undermoduler 
enligt figur 3.15, HTS_functions, MPL_functions, USART_functions och conver-
ting: 
 

 
Figur 3.15 Arkitekturdiagram 

3.4.1 Temperatur- och luftfuktighetsensor  
 
HTS_functions, hanterade temperatur-& luftfuktighetssensorn HTS221 som hade 
I2C slavadressen 0xBF för READ och 0xBE för WRITE. Sensor hade nio register som 
i slutändan bildade 16 bitars temperaturdata. För att få ut temperaturen behövdes 
värdena i registren hämtas. De första sju är endast kalibreringsregister som behöv-
des läsas en gång vilket då gjordes i initieringen av temperatursensorn. Det sista två 
registerna behövdes läsas av varje gång temperaturen skulle uppdateras. Dessa re-
gister placerades i variabler med följande layout, se tabell 3.1. 
 
 

T_OUT_LSB 
T_OUT_MSB 

0x2A 
0x2B 

 
 

Variabel Kalibreringsregister 
T0_degC_x8 0x32 
T1_degC_x8 0x33 
T1_T0_ MSB 0x35 
T0_OUT_LSB 
T0_OUT_MSB 

0x3C 
0x3F 

T1_OUT_LSB 
T1_OUT_MSB 

0x3E 
0x3F 

 Outputregister 

Tabell 3.1 Lista över temperaturregistren inom HTS221 
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För att ta fram temperaturen användes linjär interpolation enligt formel (15) [27]. 

 

 
	

([78F~] = 	
((1_78F~ − (0_78F~) ∗ ((_ÄX(	 − (0_ÄX()

(1_ÄX(	 − (0_ÄX(
+ (0_78F~ 

 
 

(15) 

 
För att få ut T1_degC och T0_degC i formel (15) kombinerades T1_degC_x8, 
T0_degC_x8 och T1_T0_ MSB enligt följande C kod:  

	
ÅÇ_ÉÑÖÜ	 = 	 ((Åá_ÅÇ_àâä	&	ÇåÇç) 	<< è	|	ÅÇ_ÉÑÖÜ_åè_ëáí) >> ç;	

	
Åá_ÉÑÖÜ	 = 	 ((Åá_ÅÇ_àâä	&	ÇåÇÜ) 	<< í	|	Åá_ÉÑÖÜ_åè_ëáí) >> ç;	

 
För resterande register kombinerades MSB och LSB till 16 bitars data. Därefter an-
vändes formel (15). 
 

3.4.2 Lufttrycksgivare  
 
MPL_functions, hanterade lufttrycks-& temperatursensorn MPL3115A2 som hade 
I2C slavadressen 0xC0 för READ och 0xC1 för WRITE. Sensorn hade tre register för 
lufttryck som i slutändan bildade 20 bitars luftryckdata och två register för tempe-
ratur som bildade 12 bitars data. Dessa register placerades i variabler med följande 
layout, se tabell 3.2. 
 

Variabel                (bitar) Lufttrycks register 
P_OUT_MSB         (12-19) 0x01 
P_OUT_CSB          (4-11) 0x02 
P_OUT_LSB          (0-3) 0x03 
 Temperatur register 
T_OUT_MSB         (4-12) 0x04 
T_OUT_LSB.         (0-3) 0x05 

 
Tabell 3.2 Lista över luftryck- & temperaturregistern inom MPL3115A2 

Lufttrycket sammanställdes enligt följande C kod:  
 
ïëñóóòôöõ	 = 	 (((ú_ùûÅ_àâä	 << 	áí	|	ú_ùûÅ_Üâä	 << 	è	|	(ú_ùûÅ_ïâä	&	ÇåÇÜ)) >

> í)	+	((ú_ùûÅ_ïâä	&	ÇåçÇ) >> ü)) 
  

Temperaturen sammanställdes enligt följande C kod: 
 

ÅÑ†°Ñò¢óëò	 = 	 (((Å_	ùûÅ_àâä	 << 	è)	|	(Å_ùûÅ_ïâä	&	Çå£Ç)) 	>> 	ü) 	∗ 	Ç, Çí§• 
 

Sensorn agerade i ”one shot mode”, vilket innebar att sensorn skulle uppdatera sina 
register för nuvarande lufttryck varje gång ett nytt värde begärs. Detta uppnåddes 
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genom att växla en kontrollbit varje gång ett värde skulle hämtas. På detta sätt kunde 
data hämtas och filtreras under tidsperioden. 

3.4.3 Bluetoothkommunikation  
 
USART_functions, hanterade seriella överföringen till Bluetooth modul HC-06. Den 
överförde temperaturen, lufttryck och höjd i olika test funktioner. Den här modulen 
agerade som presentationsteknik för debugging under kodning och testning. Test-
funktionerna skrevs som följande: 

 
Data temperatur, lufttryck eller höjd. 
Resultat Sändning av data till Bluetooth modul. 
Funktion skicka_data(var) 

Formatera var till char 
Skicka var via USART 

 

3.4.4 Beräkningar  
 
Converting hanterade beräkningarna för att ta fram höjden. Där implementerades 
två funktioner. 

 
Initiering:  
 

Data Lufttryck och temperatur. 
Resultat Initiering av referenshöjden, dvs. nollpunkten. 
Funktion Initiering (temperatur, lufttryck) 

Sätter referenstrycket till lufttryck 
Sätter referenstemperaturen till temperatur 

 
Konvertering:  

 
Data Lufttryck  
Resultat Höjden i förhållande till nollpunkten. 
Funktion konvertering(lufttryck) 

Formel (1) med ph som lufttryck 
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3.4.5 Testning av komponenter 
 
I detta avsnitt avhandlas den testning som utfördes på första prototypen som skap-
ades. Komponenterna testades för att se om de uppsatta målen uppfylldes och för att 
ta fram en fungerande prototyp med tillräcklig noggrannhet.  
 

3.4.5.1 Förväntat resultat 
 
Tabell 3.3 visar förväntat resultat. 
 
Vad komponenterna 
förväntades klara av  

Användnings- 
intervall  

Uppdaterings-
frekvens 

Precision  

Temperatursensor, 
HTS221 

 -40°C till +120°C  1Hz, 7Hz, 12,5Hz ±0.5 °C 

Lufttryckssensor, 
MPL3115A2 

  -40°C till +85°C <166,667Hz ±400 Pa 

 

               

Temperatursensorn HTS221 förväntades klara användningsintervallet mellan -40 
till +120 grader. Den ska även ha en noggrannhet på ±0,5 °C. Med en uppdaterings-
frekvens på 12,5 Hz förväntades temperatursensorn sampla varje 0,08s. Det innebar 
att innan höjden uppdateras (varje 0,25s) kunde 3 temperaturvärden tas in för fil-
trering. Temperatursensorn har dock redan filtrering internt i sensor.  
 
Luftrycksensorn förväntades klara temperaturintervallet -40°C till 85°C. Med en 
uppdateringsfrekvens på 166,667 Hz förväntas lufttrycksgivaren sampla varje 
0,006s. Det innebar att innan höjden uppdaterades (varje 0,25s) kunde 41 värden 
tas in för filtrering. Lufttrycksensorn har dock redan filtrering internt i sensor. 
 

3.4.5.2 Resultat  
 
Tabell 3.4 visar resultatet av testningarna.  
 
Testning av kompo-
nenter 

Användnings-
intervall 

Uppdaterings-
frekvens 

Precision 
  

Temperatursensor, 
HTS221   +80°  12.5 Hz 

±0.5 °C 

Lufttryckssensor, 
MPL3115A2   +80° <280 Hz 

±100Pa (oför-
ändrad höjd) 

 

 
Temperaturintervallet som temperatursensorn förväntades klara var -40°C till 
+120°C. För att säkerhetsställa att sensorn klarade av dessa temperaturer hettades 
hela kretsen upp till +80°C, vilket den klarade av. Att endast hetta upp kretsen till 
80°C bestämdes för att temperaturen under ett hopp aldrig kommer att överstiga 
det. Samt vid 80°C fanns det en stor säkerhetsmarginal då en normaltemperatur vid 

 Tabell 3.3 Komponenternas precision 

Tabell 3.4 Tester av komponenter 
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marknivå ligger på max ca 40°C. Precisionen stämde även överens med ±0,5 °C. Vid 
testning hettades hela kretsen upp vilket innebar att resterande komponenter på 
kortet även dom klarade av en temperatur på 80°C. Det var inte möjligt att testa 
komponenterna för kyla i nuläget, det blir till framtida tester för prototypen.  
 
För testning av uppdateringsfrekvens samplades lufttrycksgivaren med olika antal 
för att kunna undersöka hur många mätvärden som kan tas in under 0.25 ms. Det 
gjordes genom att sätta olika antal samplingar som skulle utföras innan den skulle 
uppdatera höjden, enligt: 
 
 For i mindre än SAMPLE 

Hämta lufttryck 
Spara lufttryck 
If i lika med SAMPLE  
     Beräkna medelvärde av alla SAMPLE 
     Skicka medelvärde av SAMPLE för konvertering till höjd 

 
Här undersöktes för vilket maximala sampelantal som lufttrycksgivaren kunde 
sampla samtidigt som tidsperioden mellan mätningar skulle vara under 0.25 s, d.v.s. 
uppdateras fyra ggr i sekunden. Efter några tester av olika sampelantal så resulterade 
det i att lufttrycket kunde hämtas 70 ggr under 0.25 s. Det är en ökning från 41 ggr 
som var förväntat.  
 
För att kunna simulera olika höjder användes en glasbehållare med silikonlock och 
en tillkopplad luftpump, se figur 3.16. 

 

 
 

Figur 3.16 Testmiljön för höjdmätaren 
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Det gjordes för att kunna undersöka hur höjdmätaren klarade av olika trycknivåer 
och se vilken höjd den visade. Resultatet blev följande:  
 

 
 

Figur 3.17 Undersökning av minskning av lufttryck 

 
Figur 3.18 Undersökning av ökning av lufttryck 
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Figur 3.19 Undersökning av brytpunkten från minskning till ökning av lufttryck 

 
 
Y-axeln representerade höjden i meter och X-axeln tiden i sekunder för figur 3.17, 
3.18 och 3.19. Det visas tydligt i figur 3.17 att när lufttrycket minskade så ökade höj-
den linjärt utan någon större störning. Det gäller även när lufttrycket ökar vilket kan 
ses i figur 3.18. Figurerna visar ett klart samband mellan lufttryck och höjd som ti-
digare simuleringar har visat. Figur 3.19 visar brytningen där höjden börjar avtar 
medan lufttrycket ökar. 
 
Resultatet tyder inte på att höjdmätaren visar korrekt höjd. Det kommer testerna 
inte att kunna säkerhetsställa utan vidare analysering av andra lösningar, kompo-
nenter eller produkter. Men som tidigare nämnt syns det ett klart samband mellan 
lufttryck och höjd som varit genomgående i hela examensarbetet.  
 

3.4.6 Slutsats första stadiet 
 
Efter att testerna slutförts beslutades det att alla komponenter skulle behållas tills 
vidare då dom uppfyllde målen. Dock kunde inte tillräcklig testning göras så för vi-
dareutveckling av prototypen kan komponenterna behöva bytas ut.  
 

 Utveckling av hårdvara andra stadiet 
Då utvecklingen av första prototypen av hårdvaran gick väldigt fort beslutades det 
att prototypen skulle vidareutvecklas. Kretsen designades om och istället för att an-
vända den fastmonterade mikrokontrollern på utvecklingskortet monterades den en 
ny direkt på kretsen. För den nya kretsen beslutades det att även ha en extra luft-
tryckssensor som säkerhet. Genom att använda sig utav en helt annan modell av sen-
sor kunde detta skapa en extra säkerhet genom att jämföra värdena man får ut av 
dom två olika sensorerna. Bluetooth-modulen skulle fortfarande finnas kvar då pro-
totypen fortfarande skulle användas utan skärm. För den nya prototypen som 
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skapades skulle även en USB-port appliceras för att kunna mata kretsen med ström. 
Detta gjordes främst för att projektet inte innehöll att skapa en batteridriven proto-
typ utan fokus skulle ligga på funktionen av höjdmätaren. Att utveckla en batterilös-
ning som är tillräckligt bra ligger som utvecklingsmöjlighet. Det kan dock fortfa-
rande vara bra att ha en USB-port för framtida laddning av prototypen.  
 

3.5.1 Komponenter 
 
Till utvecklingen av hårdvara i andra stadiet behölls alla komponenter från det första 
stadiet. I detta avsnitt beskrivs det nya komponenterna som lades till utöver dom 
som tidigare användes.  
 

3.5.1.1 Mikrokontroller 
 
STM32F030K6T6 är en 32 bitars mikrokontroller, se figur 3.20 [28]. Mikrokontrol-
ler arbetar i 48 MHz. Mikrokontrollern har flera kommunikationsgränssnitt som är 
relevanta för vår prototyp är I2C, SPI och USART. Mikrokontrollern har även en om-
fattande uppsättning av energisparlägen som möjliggör konstruktion av lågeffekts 
applikationer, vilket är relevant för prototypen. Mikrokontrollern kostade 14.65 kr 
från Digi-Key Sweden [29]. 
 

 
Figur 3.20 Mikrokontroller [29] 

 

3.5.1.2 Spänningsregulator  
 
LM1117IMP är en spänningsregulator [30]. Eftersom USB:n matar med 5V behövdes 
en spänningsregulator för att sänka spänningen till 3.3V, eftersom det flesta kompo-
nenterna i kretsen behövdes matas med det. Spänningsregulatorn kunde matas med 
15–3.3V och då alltid mata ut 3.3V. Spänningsregulatorn kostade 10.64 kr från Digi-
Key Sweden [31]. 
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3.5.1.3 Lufttrycksensor 
 
LPS22HBTR är en kompakt luftrycksensor, se figur 3.21 [32]. Sensorn har en upp-
lösning på 24 bitar och ett gränssnitt för både SPI och I2C. Sensorn användes för att 
ha en extra luftrycksgivare som kunde användas att jämföra luftrycket med den 
andra sensorn. Sensorn har ett användningsområde på -40°C till + 80°C, vilket 
räcker för prototypen. Sesnorn kostade 25.47 kr från DigiKey Sweden [33]. 
 

 
Figur 3.21 Lufttrycksensor [32] 

 

3.5.2 Blockschema 
 
I blockschemat för den nya protypen lades det till en luftrycksensor samt även Serial 
Wire Debug (SWD) interfaces som kommer användas för att programmera MCU:n 
Det interface som användes för att programmera mikrokontrollern tidigare kommer 
nu att ske externt, se figur 3.22.  

 
 

Figur 3.22 Blockschema 
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3.5.3 Kretsschema 
 
Kretsschemat designades på samma sätt som tidigare i programmet EAGLE.  Krets-
schemat designades efter blockschemat, se bilaga 4. Komponenterna kopplades en-
ligt respektive datablad. För att I2C bussen skulle fungera som förut behövdes Serial 
Data Line (SDA) och Serial Clock Line (SCL) bussen vara aktivt höga. Det löstes på 
samma sätt som tidigare genom att koppla två resistorer från SDA och SCL till VDD. 
Nya kretskortet har även en säkring som ska bryta vid spänningar över 15V.  
 

3.5.4 PCB-layout  
 
I den nya PCB-designen valdes bottenlagret som jord. Det underlättade designen av 
kretsen. De kraftigare röda ledningarna är VDD och det smalare ledningarna är 
DATA, se figur 3.23. Det som även har lagts till är en LED som ska indikera när kret-
sen blir strömförd samt även en mekanisk knapp som kan utföra RESET på MCUn.   
 

 
 
                                                                    Figur 3.23 Kretskortdesign 
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 Design av användargränssnittet 
Design av användargränssnittet ska ske på ett ergonomiskt sätt så användaren lätt 
kan avläsa höjden utan att bli distraherad av onödigt komplicerat eller svårläsligt 
användargränssnitt. Gränssnittet ska vara enkelt och lättläsligt. Två olika förslag på 
användargränssnitt designades för att få en ide om hur framtida gränssnitt kunde 
utvecklas, se figur 3.24. En stor del kretsade kring färgkodning som ska hjälpa an-
vändaren att lätt orientera sig och veta på vilken höjd ungefär hen är på, genom att 
snabbt avläsa höjdmätaren. Detta är endast en skiss på hur framtida användargräns-
snitt kan se ut. En framtida prototyps användargränssnitt behöver data om fall-
skärmshoppares designpreferenser, samt om hur ögat påverkas av olika färgkombi-
nationer för att uppnå bästa möjliga slutresultat.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.24 Förslag på användargränssnitt 
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 Design av chassit  
Chassit skulle designas så att den var lagom stor för att kunna fästas på handleden 
eller handen. Måtten som beslutades var  5 × 8 × 3	cm, och skärmen skulle vara 
4,4 × 7,4	cm. På höger kortsida skulle två stycken knappar att placeras. Knapparnas 
funktion skulle vara på/av samt för att ange referenspunkten innan ett hopp. På un-
dersidan av chassit skulle ett litet hål finnas så att luftrycksensorn kunde mäta luft-
trycket. Detta designades i ett program som heter fusion 360. Detta projekt innefat-
tade inte att 3D-skriva ett chassi utan endast ritningarna lades in endast för att läsa-
ren ska få en uppfattning om hur framtida slutprodukt kan se ut, se figur 3.25.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.25 Design av chassit 
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4 Analys och diskussion  

I detta kapitel kommer resultaten från föregående kapitel att analyseras och disku-
teras, varför vissa mål uppnåddes eller inte uppnåddes och framtida utvecklingsmöj-
ligheter. I detta kapitel sätts examensarbetet i ett större perspektiv och olika per-
spektiv diskuteras, ekonomisk, social, etisk och miljömässigt.  
 

 Vald teknik  
Tekniken som valdes för att mäta höjd var en digital barometer. Den metoden var 
den som passade bäst in på för att kunna uppnå målen med examensarbetet. En ut-
vecklingsmöjlighet med prototypen är att kombinera den digitala höjdmätaren med 
en GPS, för att kunna visualisera fallbanan i efterhand. Ett komplement till detta 
skulle vara att utveckla en applikation som är ihopkopplad med höjdmätaren som 
sedan kan användas för att ge information om det gångna hoppet och även spara 
andra mätvärdens såsom hastighet mm. Men detta är inget som detta examensarbete 
inkluderar. Något som även måste undersökas är betydelsen av placering av senso-
rer, om placering på specifika uträknade platser kan ge förbättrad precision eller ej.  
 

 Framtagna algoritmer för beräkning av höjden 
 
För beräkning av höjden med hjälp av lufttrycket användes formeln (1). 

	

ℎ($%) 	=
()
*
+1 − .

$%
$)
/
01
2
3 

 

(1) 

Planen var att utveckla denna formel och lägga till rättningar t.ex. verkliga tempera-
turgradienten, väderförhållanden, vindtryck mot sensorn vid fritt fall och inversions-
skikt. Men efter att ha studerat formeln insåg vi att precisionen redan var tillräcklig 
säker för applikationen, så rättningar var inte aktuell i dagsläget utan fick i så fall bli 
en utvecklingsmöjlighet ifall vi vill få en ökad precision. Något som även upptäcktes 
var att genom att ha en fast temperaturgradient försvann problemet med inversions-
skikt något som diskuteras mer utförligt i 4.3.1 Temperaturgradient.  
 

 Analys av simuleringar  

4.3.1 Temperaturgradient  
 
För att analysera den valda formeln för beräkning av höjden gjordes simuleringar i 
MATLAB. En teori vi hade var att vi skulle använda oss utav den verkliga tempera-
turgradienten istället för en konstant. Vi testade att göra olika simuleringar om tem-
peraturgradienten förändrades. Vid ökning av temperaturgradienten var höjden 
strax över den höjden med den konstanta temperaturgradienten.  Det kan dock även 
vara till en fördel att räkna med en temperaturgradient som är lite högre än den fak-
tiska då det skapar en säkerhetsmarginal. I slutändan är det bättre att den visade 
höjden är något lägre en den faktiska höjden. 
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Att räkna med en temperaturgradienten på 6.5*10–3 K/m är en bra säkerhet. En an-
nan fördel med att använda sig av en konstant temperaturgradient är att vi ej behö-
ver ta hänsyn till möjliga inversionsskikt. Då det kan uppstå inversionsskikt under 
fallet finns möjligheten att detta påverkar den verkliga temperaturgradienten och 
det leder då till fel mätvärden. För att undvika detta kan en konstant gradient använ-
das. Hade inte en konstant används för temperaturgradienten hade vi varit tvungna 
att utveckla en algoritm som kände av när ett inversionsskikt sker och kompensera 
så mätningen av höjden blev korrekt. Med denna lösning behövdes ingen kompen-
sation göras.  
 
Att ta fram den verkliga temperaturgradienten är också en komplex metod. Det grun-
dar sig att man måste kunna förutspå vad den kommer vara. Vilket innebär när man 
mäter temperaturgradienten så sker det i block av km. När en fallskärmshoppare 
fallit från 4 km till 3km tas det fram ett nytt uppdaterat värde på temperaturgradi-
enten. Detta värden visar då endast vad temperaturgradienten har varit och inte vad 
den är. Utvecklingsmöjligheten skulle vara att utföra ett hopp med en konstant tem-
peraturgradient och i bakgrunden samla data för att inför nästa hopp kunna utföra 
korrigeringar till den verkliga. Det har som tidigare visats inga större påverkningar 
på höjdmätningen men kan ses som en intressant utvecklingsmöjlighet som skulle 
öka precisionen.  
 

4.3.2 Brusfiltrering 
 
Avläsning av lufttrycket sker ej linjärt eftersom mätvärdena kan variera i samband 
med ett hopp på grund av att avläsning inte sker utan störningar. För att få en upp-
fattning av hur det kunde se ut i verkligheten simulerades ett brus. Tanken var att 
implementera ett glidande medelvärde i mjukvaran men istället utförde ett medel-
värde av 70 värden under 0.25 s som blev värdet som konverterades. Det medförde 
en stabilare signal, och blev mindre komplext. Ett glidande medelvärde skulle med-
föra en ännu stabilare signal men det går att implementera i framtida utveckling.  

 Hårdvara  
I första stadiet av hårdvaran valdes komponenter utefter tillgänglighet. Det kanske 
inte var en optimal lösning utan det hade varit önskvärt att göra en produktunder-
sökning för att ta fram det mest lämpade komponenterna. Det visades dock att kom-
ponenter passerade de tester tidsramen tillät utan anmärkningar. Vi hade inte möj-
ligheten att testa hur bra komponenterna klarade av kyla, men enligt deras datablad 
ska dom klara av -40°C. En frys kunde ha använts i testningssyfte, men eftersom vi 
inte kunde garanterar att kretskortet skulle klara av fuktpåverkan, valdes detta bort. 
Det ligger därför i framtida utvecklingsintresse att testa komponenterna för kyla.  
 
I andra stadiet av hårdvaran behölls alla komponenter från den första prototypen. 
Utöver dessa komponenter lades även en extra lufttryckssensor, en mikrokontroller, 
en USB-port samt en spänningsregulator.  Den extra luftrycksensor fungerade som 
en extra säkerhet för att kunna jämföra med den andra. HTS221 har även luftfuktig-
het som kan användas för rättning i framtiden. Då tiden inte räckte till kunde inte 
andra stadiet av prototypen vidareutvecklas och en fungerande programvara kunde 
inte implementeras. Projektet avslutades vid designen av det andra kretskortet.   
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 Mjukvara 
Mjukvaran för examensarbetet bestod endast av huvudfunktionaliteten, det vill säga 
höjdmätning. Utvecklingen av mjukvaran i form av en tillståndsmaskin var en stor 
utvecklingsmöjlighet. Det vill säga att utveckla mjukvara som kan identifiera var fall-
skärmshopparen befinner sig. Förhoppningen var att lösningen skulle bidra med ex-
tra säkerhet, smarta energilösningar och felhantering. På grund av tidsbrist var det 
inte genomförbart och fokus lades på höjdmätningen. Effektivitet samt struktur är 
utvecklingsmöjligheter hos mjukvaran.  

 Analys av testning  
Första prototypen testades i en glasbehållare med silikonlock och en tillkopplad luft-
pump. Problematiken låg i att behållaren inte blev 100% lufttät, men det räckte för 
att utföra enklare testningar. Idealt hade behållaren inte haft någon läcka alls och 
lufttryckets förändring skulle styrts via ventiler för att kunna illustrera fritt fall eller 
skärmflygning. Det existerar lufttäta behållare med ventiler och en luftpump som är 
designade för att testa höjdmätare. Vid vidareutveckling är det viktigt att införskaffa 
en sådan testmiljö eller bygga en bättre än den som användes.  
 
Eftersom behållaren inte var 100% lufttät medförde det att ju lägre lufttryck som 
bildades i behållaren ökade flödeshastigheten från läckan. Tillslut uppnåddes ett 
slags jämnvikt då flödeshastigheten från pumpen och läckan blev detsamma. Det re-
sulterade i att den maximala höjd som gick att simulera med testet endast vart ca 1.6 
km. Det visas i testerna i kapitel 3.4.5 att testmiljön endast lyckades simulera en höjd 
på ca 1.6 km. Men det visar ändå ett tydligt samband med simuleringarna i kapitel 
3.2.  
 
Det kunde även synas att när lufttrycksgivaren var i en omslutande miljö så tillkom 
mycket mindre störningar från vind. Det visar att när chassit kan implementeras så 
kommer stor del av störningarna att försvinna.   
 

 Presentationsteknik 
Den föreslagna presentationstekniken är endast en skiss på hur ett framtida använ-
dargränssnitt kan se ut. Av önskemål från vår uppdragsgivare Krister, även fall-
skärmshoppare, är någon typ av färgkodning intressant. Syftet med färgkodningen 
är att man snabbt ska kunna se vilken höjd man befinner sig på. Genom att ha färg-
kodat kan man enkelt och med endast en snabb blick se om klockan fortfarande lyser 
grönt, i så fall behöver man inte lägga större vikt på att titta noggrant vilken höjd 
man befinner sig på. Skulle däremot klockan visa färgen gul kan det vara bra att av-
läsa klockan noggrannare för att se hur långt det är kvar innan fallskärmen ska veck-
las ut. Visar klockan däremot rött behöver man inte ens kolla på skärmen utan då 
gäller det bara att lösa ut fallskärmen. Det två olika gränssnitten som vi har diskute-
rat är att antingen ha färgkodningen som bakgrund och siffrorna i en mörkare färg, 
exempelvis svart. Eller mörk bakgrund och siffrorna ska vara färgkodade. Fördelen 
med att ha färgkodningen som bakgrund är att du inte behöver avläsa klockan lika 
noggrant utan det räcker med att se den i periferiseende för att avläsa vilken färg 
som visas.  
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För att utveckla ett så bra användargränssnitt som möjligt är det bra att göra en or-
dentlig undersökning på hur fallskärmshoppare föredrar att avläsa klockan och vilka 
gränssnitt dom föredrar. Det är också viktigt att utföra ordentliga studier på hur an-
vändargränssnittet interagerar med människan, och hur olika färgkombinationer 
kan uppfattas på olika sätt. Ett annat bra säkerhetssystem utöver färgkodning kan 
vara att använda sig av vibrationer eller ljud. Tanken är att klockan ska ge ifrån sig 
vibrationer för att visa att nu befinner sig hopparen exempelvis 1500 meter, eller att 
ge ifrån sig en signal i exempelvis en öronsnäcka. Detta är även bra för folk som ex-
empelvis är färgblinda att ha denna säkerheten.   
 

 Chassi 
 
För att göra den framtida produkten vattentät är målet att designa chassit så det är 
av helt vattentätt material. Runt kanterna av chassit (locket) kommer en gummilist 
att läggas så när man skruvar igen produkten kommer skarvarna att vattentätas. 
Även knapparna ska designas på så sätt att dom inte släpper in något vatten in i pro-
totypen. Det som kan bli komplicerat är att vattentäta det lilla lufthålet på undersi-
dan av produkten där luften ska kunna komma in så lufttrycket kan mätas, men det 
finns material som släpper igenom luft men inte vatten. 
 

 Riskanalys  
• Felmätning, är en stor riskfaktor om det skulle visa sig att höjdmätaren av 

någon anledning ger fel mätvärden. Höjdmätaren får inte visa fel då fall-
skärmshoppare förlitar sig med sina liv på att den ska fungera som den ska. 
För att förhindra felmätning kommer två luftrycksensorer att användas som 
säkerhet. Om mätvärdena från sensorerna skiljer sig åt är det något som är fel 
och mätaren ska larma.  
 

• Batteritiden, är en risk då batterier inte håller för evigt. Skulle produkten 
stängas av mitt under ett fall skulle det innebära katastrof. Behöver ha tydliga 
varningar för om batteriet håller på att ta slut och stora marginaler. En annan 
fördel är att vi använder oss utav MEMS sensorer går det att minska ström-
förbrukningen och förlänga batteritiden.  

 
• Inre skador, medför en väldigt stor risk då det kan vara svårt att upptäcka 

dessa typer av skador, vilket kan leda till ödestigna konsekvenser. Det skulle 
exempelvis kunna ske om höjdmätaren utsätts för hårda landningar eller får 
vattenskador. Därför är det extremt viktigt att höjdmätaren är stöttålig och 
även vattentålig. Största problemet med inre skador kan vara att dom inte 
upptäcks lika lätt som yttre skador gör och det är därför extra viktigt att något 
typ av säkerhetssystem finns för att varna om en sensor i hårdvaran till exem-
pel är defekt eller något annat inte är fungerar som det ska.  

 
• Yttre skador, är oftast lättare att upptäcka såsom sprickor eller repor i chas-

sit eller på LCD:n. Dessa skador är oftast inte alls lika farliga då det är lätta 
att upptäcka och åtgärda problemet.  
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• Skadad skärm, kan göra så det är svårt att avläsa värdera på skärmen. Dock 
är detta inte en kritisk riskfaktor då skadan förmodligen sker vid landning 
eller liknande och påverkar då inte själva fallskärmshoppet.  

 
• Placering av sensorer, för att vara extra säker att få ut rätt mätvärde samt 

som en extra säkerhet placerades en extra luftrycksensor på prototypen. Det 
skulle både ge en extra säkerhet i form av att man kan jämföra det två senso-
rerna för att se att dom får in samma värde. Men även för att se om en sensor 
mäter marginellt fel så kan den säga till om det blir allt för stor skillnad på 
värdena på dom två sensorerna.  

• Produktionsfel, genom att använda sig av två olika typer av luftrycksenso-
rer hjälper det även om det skulle blivit fel i tillverkningen av sensorerna. Om 
det exempelvis blivit fel i en hel beställning från ett tillverkningsföretag då 
skulle det ej hjälpa att prototypen använt sig av två sensorer från samma be-
ställning, då skulle felet inte upptäckas. En lösning på detta problem är då att 
använda sig av en helt annan sensor och även en annan algoritm för beräkning 
av höjd och sedan jämföra dessa två värden med varandra. Om dessa värden 
då är lika fungerar allt som det ska, om inte ska systemet larma och produkten 
ska ej gå att använda. 

 Hållbar utveckling 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer allt fler produkter digitaliseras och nya typer 
av digitala höjdmätare att dyka upp på marknaden som kommer kunna vara konkur-
renter till vår produkt. Det gäller att skapa en produkt som kan lägga sig på det ak-
tuella marknadspriset. Produkten ska även vara anpassad till alla människor trots 
exempelvis funktionedsättningar.  
Ur en etisk synvinkel kan det vara svårt för människor att lita på ny teknik. Risker 
finns att folk fortfarande föredrar att använda sig utav en mekanisk barometer istäl-
let för en digital. Detta eftersom det känns tryggt på grund av att det mekaniska al-
ternativet funnits mycket längre på marknaden. En annan aspekt är att höjdmätaren 
långsiktigt bidrar till att sporten vidareutvecklas. Fallskärmshoppning är på lång sikt 
dåligt för miljön då det vanligtvis krävs flygplan för att genomföra ett fallskärms-
hopp. Flygplan bidrar till klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp. En positiv aspekt 
ur ett miljöperspektiv är att prototypen som byggdes endast använde RoHS-kompo-
nenter. RoHS-komponenter är komponenter som är fria från vissa tungmetaller 
samt flamskyddsmedel. Kretskortet var även helt blyfritt samt vid lödning av alla 
komponenter användes blyfritt lödtenn. En negativ aspekt av att använda en digital 
höjdmätare är även att produkten kommer dra ström vilket innebär att den förbru-
kar energi, till skillnad från en mekanisk höjdmätare.  
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5 Slutsatser 

Samtliga mål med examensarbetet uppnåddes. En jämförelseanalys gjordes för att 
ta fram den mest lämpade metoden samt algoritmen för mätning av höjd. Metoden 
som valdes var en digital barometer där mätningen av höjd gjordes genom förhål-
landet mellan lufttryck och höjd. Även förslag på lämpliga systemlösningar samt pre-
sentationstekniker presenterades. Det fanns rättningar som kunde implementeras i 
formeln för beräkning av höjden i förhållande till lufttrycket, men examensarbetet 
visade att dessa inte hade någon större påverkan på precisionen. Därför exkludera-
des de för att öka effektivitet i mjukvaran. Metoden applicerades och en fungerande 
första prototyp designades, konstruerades och testades. Tiden för examensarbetet 
var begränsat vilket resulterade i att den andra prototypen endast designades. Exa-
mensarbetet sattes i ett större perspektiv och olika aspekter diskuterades såsom ris-
ker med valda tekniker samt hållbar utveckling. Examensarbetet innehåller utveckl-
ingsmöjligheter som diskuterades i en större utsträckning. Nästa steg i utvecklingen 
är att utveckla en presentationsteknik, ett chassi och sedan integrera dessa med 
hårdvaran och mjukvaran.  
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Bilaga 1: Blockschema för MPL 3115A2  
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Bilaga 2: Intervju med Krister Sjölander 

Intervjufrågor: 
 

• Vilka höjder hoppar man på?   
Vanligtvis mellan 1500 och 4500 meter, beroende på vilken typ av hopp 
samt vilken höjd som är tillgänglig där hoppningen utförs, tex kan närlig-
gande flygplats göra att höjden begränsas, tex i Stockholms Fallskärms-
klubb gäller normalt 4000 meter som högst. Men det förekommer också att 
hoppare släpps av på olika höjder vid samma ”lift” beroende på avsikt med 
hoppet.  
 

• Hur lång tid tar det ungefär att utföra ett normalt fallskärmshopp? 
Från start på marken till landning ca 20–30 minuter, störst variation är 
tiden för flygplanet att komma upp till rätt höjd som varierar, men också 
flygplanets prestanda. Hoppet består av fritt fall ca 50 sekunder från 4000 
meter (50 m/sek) och 3–6 minuter flygning med skärmen innan landning. 
Variationen är stor beroende på typ av hopp och utrustning. 
 

• Hur lång tid tar förberedelserna innan uthopp? 
Ombord på flygplanet så tar det normalt bara några minuter för den första 
hopparen/gruppen, öppna dörren, kontrollera position dvs se landnings-
plats från planet, är det många hoppare/grupper så görs uthopp med 5 – 15 
sekunders intervall för att minska risken att hoppare kolliderar i luften. 
 

• Hur ser väderförhållandena ut när man hoppar fallskärm? 
Allmänt så gäller vind max 11m/s, det ska vara möjligt att se landningsplats 
från flygplanet innan uthopp (moln tillåtet men får inte skymma landnings-
plats vid uthopp), molnpassage skall undvikas. För nybörjare/elever är kra-
ven hårdare tex max vind max 6m/s, bedöms från gång till gång. Vanligtvis 
görs hopp i dagsljus men även mörkerhoppning förekommer. 
 

• Hur är läsbarheten av dem höjdmätarna du använt? 
Skiftande, svårighet är att läs av höjdmätaren vid stressade situationer eller 
vid avancerad hoppning, analoga är relativt lätt att se men dom har låg 
upplösning, digitala har ofta dålig kontrast på display, vanligast är tre siff-
ror med decimalpunkt, inte helt optimalt. Ett annat problem som gäller alla 
är reflexer i frontglaset. 
 

• Vilka temperaturintervall rör det sig om?  
Hoppning görs på många skilda platser, såväl på sommar som vinter, dvs 
marktemperatur mellan -10 och +35 är inte ovanligt även om dom flesta 
hoppar på sommaren, på höjd så är det i stort sett alltid minusgrader över 
3000 meter, -5 till -25 är vanligt. 
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• Hur ser olika landningsmiljöer ut? 
Ofta gräsfält men det kan även vara sand eller jord, man undviker att landa 
på hårda ytor som asfalt/sten etc. ibland förkommer vatten invid landnings-
plats. En gren ”swooping” inom hoppningen går ut på att i hög fart flyga 
längs en vattenyta, här händer det relativt ofta att hopparen oavsiktligt lan-
dar i vattnet. 
  

• Vad är det för krav på slag och stöttålighet? 
Ibland förekommer ”hårda” landningar där hopparen kan rulla runt fler 
varv på marken, risken är stor att höjdmätare eller andra delar av utrust-
ningen slår hårt i marken. Vad det innebär i kraft är svårt att definiera, men 
det motsvarar säkert att tex höjdmätaren tappas mot ett hårt underlag från 
1.5 till 2 meter, kan givetvis bli värre än så men då är det inte utrusningen 
som är problemet. 
 

• Hur ser säkerhetsrutinerna ut? 
Stor fråga, men när det gäller instrument som höjdmätare så startas och 
kontrolleras den som första aktivitet för dagen, innan hopparen stiger om-
bord på planet kontrolleras nollnivån, under flygning upp till hopphöjd kon-
trollerar man gärna att höjd registreras och att den verkar stämma med 
andra hoppares höjdmätare. För varje nytt hopp kontrolleras utrustningen 
igen. All annan utrustning kontrolleras noggrant innan varje ombordstig-
ning, innan uthopp och efter landning då utrustningen återställs inför nästa 
hopp (packa skärm, allt helt, inget onormalt slitage, ser instrumenten ut att 
vara Ok mm). 
 

• Vad tycker du saknas i den befintliga utrustningen?  
Gäller framförallt höjdmätare, en av två avgörande delar, den andra är 
”riggen” (fallskärm). Framförallt är det läsbarhet och varningar gällande 
höjd, stora tydliga siffror med tex färgkodning som visar lämplig färg bero-
ende på aktuell höjd, tex växlar från grönt till gult då skärmen skall lösas ut, 
visar rött när man når kritiskt låg höjd etc. men även andra värden som 
fallhastighet är intressant, temperatur, GPS-position, mobil/SMS larm vid 
eventuell landning långt från fältet och skada, gärna att hela hoppet regi-
streras för att senare kunna sparas i tex PC. 
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Bilaga 3: Kretsschema första stadiet  
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Bilaga 4: Kretsschema andra stadiet  
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