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Sammanfattning 
Examensarbetet, på uppdrag av Metrima AB, omfattar utvecklingen av en ytmonterad 
fördelningsmätare som underlag för individuell debitering av vattenförbrukning i fastigheter. 
 
Bakgrunden till arbetet är ett ökat intresse av individuell vattenmätning i flerbostadshus på 
grund av ett ökat medvetande om miljön. Installation av traditionella vattenmätare är inte 
ekonomiskt försvarbart, då rörkapning innebär höga kostnader, och en ny metod att beräkna 
vattenförbrukningen genom en ytmonterad sensor tas fram. 
 
Metoden bygger på att fördela den, i källaren, totala uppmätta vattenmängden på alla 
lägenheter i ett bestånd enligt fördelningsmätare installerade i varje enskild lägenhet. 
Fördelningen uppnås genom uppskattning av den tid då vatten spolas. Vattenrörets vibrationer 
och temperaturförlopp används för att indikera när en spolning sker och den totala spoltiden 
skattas på så sätt. 
 
En testbänk etablerades och en prototyp utvecklades med en tilt- och vibrationssensor för att 
mäta om vattenröret vibrerade och en temperaturgivare för att mäta vattenrörstemperaturen. 
Både sensorerna gav bra utsignaler i testbänken. Prototypen installerades sedan i lägenheter 
för verkliga spolningstest och resulterade, på grund av installationssvårigheter, endast i data 
från 3 lägenheter under 5 dagar. Dessvärre var tilt- och vibrationsgivaren för känslig för rörets 
tillverkningsmaterial, infästning och storlek, och förkastades vid installation i 
testlägenheterna, då ingen användbar signal erhölls. Endast rörets temperaturförlopp användes 
då för spoltidsuppskattning. 
 
Beräkningsalgoritmer baserade på E.S. Pages CUSUM-metod applicerades på både ett 
obehandlat och ett tidsderiverat temperaturförlopp för att uppskatta spoltiden. Ur all 
tillgänglig data mellan 051128 och 060119 från testbänken erhölls ett fel på ± 14,3 % 
respektive ± 13,6 % för algoritmerna, vilket är acceptabelt för en billig fördelningsmätare. 
Inga statistiskt säkerställda slutsatser kan dras ur data från testlägenheterna, då för få data 
erhölls. Dock kan en korrelation mellan spoltiden och verklig vattenförbrukning observeras. 
 
Prototypen kan vidareutvecklas med en trådlös uppkoppling för att minska kabeldragning 
mellan givare och centralnod och således minska installationskostnaderna ytterliggare. 
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Abstract 
The master thesis, conducted at Metrima AB, concerns the development of a non-intrusive 
distribution meter as a basis for individual tap water billing in apartments. 
 
The project is conducted in response to the market interest in individual tap water billing in 
apartments as an answer to environmental concerns regarding water consumption. Due to the 
high installation cost of traditional water meters, a new method of determining water 
consumption, without having to cut water pipes, is proposed. 
 
The proposed method distributes the total water consumption for an apartment complex to 
individual apartments according to distribution meters, measuring water run-time, in each 
apartment. The water run-time is estimated by measuring the water pipe’s outward vibrations 
and temperature changes. 
 
A test environment was established and a prototype built, using a tilt- and vibration sensor for 
vibration sensing and a precision temperature sensor to measure temperature changes. As both 
sensors work well in the test environment, further testing was done in 3 apartments for a 
duration of 5 days. As the vibration sensor is extremely sensitive to the water pipe’s 
manufacturing material, size and construction, the sensor is of little use and hence discarded. 
The temperature change is, therefore, solely used for estimating the water run-time. 
 
Mathematical methods based on E.S. Page’s cumulative summation theory is applied to both 
an unaltered and a time differentiated temperature signal. From tests conducted from 051128 
to 061019, distribution accuracies reached ± 14,33 % and ± 13,60% respectively, which is 
considered acceptable for a low cost meter. Conclusions cannot be drawn from the result from 
test apartments as too little data was gathered. A correlation between actual water 
consumption and water run-time can, nonetheless, be observed. 
 
As a further development of the prototype, a wireless solution is suggested and necessary to 
further reduce cost. 
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Notation 
 
bNET brightNET, kommunikationsprotokoll för Metrimas fastighetsprodukter 
 
BrightHome Metrimas fastighetsproduktssystem 
 
C10 Metrimas BrightHome Controller. Centralenheten i Metrimas 

insamlingssystem för mätvärden i lägenheter. Finns i två olika 
hårdvaruutföranden, C10v1 och C10v2. Se även kapitel 2 
Prototypbeskrivning 

 
C10v2 Se C10 
 
DHCP-server Dynamic Host Configuration Protocol, en internet-standard för dynamisk 

tilldelning av IP-adresser. Protokollet erbjuder även servern möjligheter att 
skicka annan information tillsammans med IP-adressen till nätverksnoder 
som efterfrågar den 

 
DIN-modul  DIN-skenor är en europeisk standard för att montera elektronisk utrustning. 

En DIN-modul är ca 18 mm bred 
 
EEPROM Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory. Permanent 

minne som kan skrivas över ca 1 000 000 ggr. Minnesbytes kan skrivas 
över selektivt vilket gör det optimalt för att spara 
konfigurationsinformation i inbyggda system 

 
Firmware  En beteckning på den programkod som finns i inbyggda systems ROM-

chip och som endast kan modifieras med speciella laddningsprogram 
 
IP2022 Mikrokontroller som C10v2 är baserad på. IP2022 fokuserar på snabba 

I/O-möjligheter t.ex. USB, Bluetooth, SPI, I2C och 10 BaseT. Den har 64 
kB Flashminne och 16 kB RAM. Tillverkas av Ubicom 

 
IP66 Ingress Protection 66. Ett internationellt system för att specifisera 

omgivningsskydd för elektronikutrustning. IP66 är dammtät, skyddad mot 
stark vattenbesprutning 

 
KBAB  Karlstad Bostäder AktieBolag 
 
MCom 3  Metrimas system för mätvärdesinsamling 
 
Metrima AB  Företaget vid vilket examensarbetet utfördes 
 
MIPS M illion Instructions Per Second. Ett mått på processorprestanda 
 
PIC-processor Programmable Interupt Controller. En enkel och billig typ av 

mikrokontroller 
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RISC Reduced Instruction Set Computer. En processordesignfilosofi med en 
mindre uppsättning enkla instruktioner som alla tar ungefär lika lång tid att 
exekvera 

 
RTC Real Time Clock. En elektronisk komponent som håller koll på aktuell tid 

även då resten av systemet den sitter i är avstängt. Detta möjliggörs genom 
ett eget inbyggt batteri 

 
S0-kanal Ingångar på C10-kontrollern som räknar pulser. Det finns 4 stycken S0-

kanaler, S0-1 till S0-4. Räknaren för varje kanal inkrementeras 1 steg då en 
positiv och en negativ flank har mottagits. Ingångarna är strömbegränsade 

 
SDK Software Development K it, utvecklingsmiljö som levereras med en viss 

programvara eller processor 
 
SQL Simple Query Language är ett standadiserat språk för att ställa frågor och 

modifiera data i en relationsdatabas 
 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol är de protokoll som 

Internet i huvudsak använder. Dessa motsvarar nivåerna 4 och 3 i den 7-
delade OSI-modellen. Uttrycket TCP/IP har blivit synonymt med hela 
Internet-stacken som även innehåller andra protokoll som t.ex. ARP. 
MCom använder dessa protokoll för att kommunicera med noder och 
klienter 
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1. Inledning 
 

”Vatten, vatten, bara vanligt vatten” 
            - Hellsing & Söderlundh (1964) 
 

1.1 Bakgrund 
Miljön är en allt viktigare fråga i vårt samhälle idag. Energi skall vara förnyelsebar och 
tillgängliga tillgångar skall användas med största åtanke om att inte negativt påverka miljön 
omkring oss. En sådan tillgång är vatten. Sverige som land använder idag endast en halv 
procent av det teoretiskt tillgängliga vattnet per person och år. Se figur 1.1.1. Även det lokala 
maximum i Storstockholmsområdet ligger på knappt tre procent. Trots detta måste vattnet tas 
vara på och ett sätt att bevara det är att minska vattenförbrukningen i fastigheter. Minskad 
vattenförbrukning är dessutom inte bara viktigt för vår miljö utan också god ekonomi. Som 
konsekvens har intresset för individuell mätning och debitering av vatten i flerbostadshus 
stigit starkt under de senaste åren. (Jagemar, 2003) 
 

 
 
Figur 1.1.1 – Tillgängligt vatten i m3 per person och år i några olika länder (Svenskt Vatten, 
2001) 
 
 
Hushållen i Sverige förbrukar, enligt Statiska Centralbyrån (2000), sammanlagt årligen drygt 
600 miljoner kubikmeter vatten och förbrukningen per person varierar kraftigt, upp till en 
faktor tio mellan högst och lägst förbrukande. I dagens system betalar emellertid alla kunder 
ett fast pris för vattenförbrukning, oavsett faktiskt förbrukad mängd vatten. Denna orättvisa 
fördelning av kostnaden och oförmågan att påverka sin egen vattenförbrukningskostnad har 
lett till en önskan om individuell vattenmätning.  
 
 

1.2 Problemställning 
Det grundläggande problemet för att realisera individuell vattenmätning hos ett stort antal 
fastighetskunder är att det är omöjligt eller inte ekonomiskt försvarbart att installera 
traditionella vattenmätare. Enligt Svenskt Vatten (1996) kräver traditionella vattenmätare ett 
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visst utrymme för installation; mätaren skall vara vågrätt och det skall finnas 
avstängningsventiler på båda sidor av mätaren. Väggpartiet bakom mätaren bör också klara 
spill och läckage av vatten. Installationskraven visas förenklat i figur 1.2.1 och 1.2.2 nedan. 
 

 
Figur 1.2.1 – Positionering av en kallvattenmätare i ett rum, enligt Svenskt Vatten (1996) 
 
 

 
 

Figur 1.2.2 – Bild på vattenmätare med båda avstängningsventilerna 
 
 
På grund av dessa lagstadgade installationskrav kan det vara fysiskt omöjligt att installera 
mätare i vissa äldre lägenheter, då det inte finns tillräckligt med utrymme för mätaren eller 
avstängningsventilerna. Ett annat problem är att vattenstammarna kan vara oåtkomliga varvid 
mätare måste installeras på rören efter olika rörförgreningar, vilket resulterar i att ett stort 
antal mätare krävs för att täcka alla vattenuttag och leder därmed till höga kostnader. 
Traditionella flödesmätarna kräver också att vattenledningen kapas och impellern eller 
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likartad sensor försänks in i det strömmande mediet. Installationskostnader utgör därmed en 
stor del av utgifterna för ett mätsystem. 
 
Uppdragsgivaren, Metrima AB, härefter Metrima, tillsammans med pilotkunden Karlstads 
Bostads AB, härefter KBAB, vill som en lösning på detta problem utveckla en metod för att, 
på ett ekonomiskt försvarbart sätt, mäta vattenförbrukningen i lägenheter som underlag för 
debitering. Problemet att lösas är då att utveckla en billig, ytmonterad mätare. Mätaren skall 
också ha möjlighet till trådlös uppkoppling till Metrimas system och egen strömförsörjning. 
 

1.3 Lösningsmetod 
Då flödesmätning är komplicerat och dyrt att utföra utan sensorförsänkning i mediet är en 
lösning att den vattenmängd som mäts via husets centrala traditionella flödesmätare fördelas 
på lägenheterna genom data som fås från fördelningsmätare installerade hos kunderna. 
 
En metod att fördela vattenkostnaden är genom spoltid, dvs. den uppskattade tid som varje 
lägenhet spolar vatten, istället för att fördela efter det faktiska flödet. Den totala 
vattenförbrukningen mäts av fastighetsägaren i fastighetens huvudmätare och fördelas sedan 
på de olika lägenheterna enligt andelen registrerad spoltid. Se figur 1.3.1. 
 
 

 
Figur 1.3.1 – Lösningsprincipen för fördelning av vattenförbrukningskostnad efter spoltid 
 
 
Olika sensorer kan användas för att uppskatta vattenspoltiden genom mätning av yttre 
förändringar på rören vilket leder till att fördelningsmätaren kan monteras direkt på ledningen 
utan rörkapningar. Enligt en förstudie utförd på Metrima kan vattenflöde i rör detekteras 
genom att observera temperaturförändringar på rörets yttervägg. Ur slutsatsen från rapporten 
”Bestämning av spolningstider genom temperaturmätning” (Metrima AB, 2005), kan följande 
läsas. 
 

LGH LGH 

LGH 

LGH 

LGH 

LGH 

Huvudmätare 

Spoltidsmätare 
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”Genom en enkel analysmetod har starter och stopp kunnat detekteras med tillfredställande 
resultat, med tanke på metodens enkelhet. Starter kan detekteras inom 5 sekunder och stopp 
inom 30 sekunder… Resultatet får ändå tolkas som bra då denna analysmetod endast är en 
enkel övning för att se möjligheterna med idén och belysa svårigheterna.” 

 

Figur 1.3.2 från förstudien visar ett tydligt temperatursteg då varmvatten spolas under tio 
sekunder ur en kran. 
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Figur 1.3.2 – Typiskt utseende för testfall från förstudien. Ett tydligt steg i temperaturen kan 
observeras vid startat flöde och en tydligt avtagande temperatur då flödet stängts av. 
 
 
Då förstudien påvisade möjligheten att använda temperatur som indikator på vattenspolning 
kommer temperaturmätning utgöra en del av produktlösningen för att detektera 
vattenspolningen i rör. Förstudien gav dock begränsade resultat, främst på grund av 
testutförandet. 
 
Innan testspolningarna utfördes spolades varmvattnet en längre tid för att garantera varmt 
vatten i rören när kranen öppnas. När testspolningarna sedan utfördes blev därför 
temperaturförloppen snabba. Denna metod missade då de spolningar som kan krävas för att 
erhålla varmt vatten efter en tid av uteblivna spolningar, till exempel en tidig morgon. 
Testspolningarna var också relativt långa, i storleksordningen tio till sextio sekunder, och 
pauserna mellan spolningarna långa, i storleksordningen fyra minuter, då rören tilläts svalna. 
Då temperaturtransienten för avkylning är långsam kan detta leda till problem under snabbt 
upprepade spolningar då någon markant temperaturvarians inte kan urskiljas. 
 
På grund av begränsningarna belysta i förstudien utökas lösningen med ytterligare en 
mätstorhet. Vibrationer på rörets yta uppmärksammades då vatten strömmade genom röret. 
Då dessa vibrationer verkade tillräckligt starka att registreras av sensorer kompletterades 
temperaturmätningen med vibrationsmätning. 
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Andra potentiella metoder för ytbaserad detektion av flöde i rör undersöktes dessutom för att 
bilda en uppfattning om likartad utveckling och forskning. Patentverket har vid skrivtidpunkt 
inget dokumenterat patent, varken avvaktande eller fastslaget, inom ytbaserad mätning av 
flöde i rör. Vidare sökning inom relevanta ingenjörsdatabaser gav litet information, främst 
angående flödesmätning med ultraljud. De olika mätteknikerna presenteras i kapitel 2. 
 
Fördelningsmätaren skall möjliggöra en enkel addition till Metrimas befintliga system för 
vattenmätare. Kommunikationen med centralnoden C10v2 är väldefinierad och används för 
att möjliggöra en sådan integration. Då en trådlös lösning inte är aktuell förrän en fungerade 
fördelningsmetod är etablerad sker all kommunikation och strömförsörjning via kablar i första 
utvecklingsstadiet. 
 

1.4 Krav 
Kraven som ställs på produkten är framtagna både från uppdragsgivarens uttalade krav och 
anvisningar såväl som egenframtagna krav på en ingenjörsmässig produkt. Kraven är 
uppdelade i krav rörande examensarbetet samt en färdig produkt. De krav rörande den färdiga 
produkten, som redovisas nedan, är inte uppfyllda, då de avser en vidareutveckling utöver vad 
som behandlas i detta arbete. Kraven beskrivs ändå, då de var viktiga att ha i åtanke vid 
utvecklingsarbetets startskede. 
 
Examensarbete:   

− Beräkningsmetoden skall ha en tillräckligt hög fördelningsnoggrannhet för att kunden 
skall bli nöjd. Ett internt krav på metoden är en noggrannhet på mer än nittiosju 
procent för beräkningen av spoltid. 

− Mätfelet för prototyp skall vara maximalt 4 % statiskt och 1 % dynamiskt 
− All mjukvarukod skall vara på engelska med svenska kommentarer 

 
Produkt: 

− Maximal kostnad på SEK 500 per mätpunkt.  
− Klassad som IP66 då den skall bland annat installeras i våtutrymmen 
− Produkten skall vara säker mot yttre påverkan. Den ska vara omöjlighet att manipulera 

utan avancerade kunskap om produkten 
− Produkten skall ha en trådlös förbindelse med mottagarstationen 
− Produkten skall ha en livslängd, med avseende på batteritid, på minst fem år 

 
 

1.5 Mål 
Det övergripande målet för utvecklingsarbetet är att framställa ett bra underlag till en färdig 
produkt, bestående av både hårdvara och mjukvara, för integrering i Metrimas befintliga 
system. Arbetet avgränsas vid en fungerande prototyp, dvs. funktionell och robust montage på 
vattenrören, datainsamling, mätvärdesloggning, signalbehandling och resultatpresentation, i 
form av andel total vattenförbrukning. Dock skall eventuell vidareutveckling beaktas, varvid 
prototypen kan utökas med trådlös kommunikation och egen strömförsörjning för att förenkla 
installationen ytterliggare.  
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1.6 Resultat 
Arbetet initierades med en utförlig förstudie av de olika kommersiellt använda 
flödesmätningstekniker tillsammans med en marknadsundersökning. Då sökningar på 
Patentverket inte gav några resultat kan tre slutsatser dras.  
 

− Metoden är för generell för att patent skall beviljas 
− Metoden är inte tillräckligt funktionell och värd att patentera  
− Ingen liknande metod har tidigare utvecklats.  

 
En artikel publicerades genom Notarius Publicus i Stockholm för att försäkra om att patent på 
metoden inte kan erhållas av en tredje part då inget eget patent sökts. Se bilaga 9.1.  
 
Utveckling av vibrationssensorer och elektronik för temperaturgivare påbörjades och en 
testbänk upprättades på varmvattenröret i köket på Metrima. En mycket exakt flödesmätare 
installerades på varmvattenröret som referens mot våra egenutvecklade sensorer. 
Vibrationssensorernas funktionalitet och monteringskänslighet undersöktes dessutom på 
vattenrör i ett badrum på företaget. 
 
Vid installation av sensorerna i testlägenheter noterades att vibrationssensorerna var mycket 
känsliga för olika rörtyper och monteringssätt, och kunde endast generera värdefull data då de 
var monterade på kopparrör. Därmed förkastades vibrationssensorn då mätaren inte blev 
robust med enkelt repeterbara utsignaler. Temperaturgivaren gav däremot mycket bra data, 
oberoende av monteringssätt och rörtyp, och fokus skiftades till beräkningsalgoritmer, för att 
signalbehandla temperaturdatat. 
 
Beräkningsalgoritmen beräknar spoltiden under 30 dagar med ett fel på 13,60 % mot den 
verkliga spoltiden enligt referensflödesmätaren i köket på Metrima. Resultaten från 
lägenhetsdata indikerar ett förhållande mellan beräknad spoltid och förbrukad vattenmängd, 
men då bara data från 3 lägenheter finns tillgänglig kan inga statistiskt säkerställda slutsatser 
dras. 
 
 

1.7 Arbetsstruktur 
Utvecklingsarbetet har utförts parallellt, med den generella uppdelningen i hårdvaru- och 
mjukvaruutveckling. Samuel ansvarade främst för hårdvara och signalbehandling och Staffan 
främst för kommunikation och mjukvara. 
 
Kapitel 1: Inledning . Kapitlet behandlar problembeskrivning, bakgrund, kravställning och 
lösningshypoteser till projektet och är skrivet av Samuel. Krav och lösningshypoteser är 
gemensamt diskuterade och framtagna. 
 
Kapitel 2: Förstudie. Kapitlet är gemensamt framtaget och behandlar förstudier till aktuella 
delar av projektet. Samuel ansvarade för flödes- och vibrationstekniker och Staffan ansvarade 
för strömförsörjning- och loggningsteknik.  
 
Kapitel 3: Prototypbeskrivning . Kapitlet behandlar prototypframtagningen och är 
gemensamt framtaget. Samuel ansvarade för hårdvaruutvecklingen, sensorer och givare 
medan Staffan ansvarade för mjukvaruutveckling, loggning och kommunikation. 
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Kapitel 4: Utveckling av beräkningsalgoritm. Kapitlet behandlar utformningen av 
analysmetoder och ett fälttest. Metodiken är gemensamt framtagen.  
 
Kapitel 5: Resultat. Kapitlet presenterar projektets huvudsakliga resultat, och är skrivet av 
Samuel. Resultaten är gemensamt framtagna. 
 
Kapitel 6: Slutsatser. Kapitlet framlägger de slutsatser som kan dras från projektet och är 
gemensamt diskuterade och framtagna. 
 
Kapitel 7: Vidareutveckling . Kapitlet behandlar olika möjligheter till vidareutveckling av 
projektet, och analyserar dessa. Staffan ansvarade för Preliminära krav på produktplattform i 
övrigt är kapitlet framtaget gemensamt. 
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2. Förstudie 
Då arbetet avser att studera en ny metod att fördela vattenförbrukning undersöks olika 
befintliga metoder för ändamålet, för att få en överblick på för- och nackdelar. Dessa metoder 
bygger på ett antal olika principer; Dopplereffekten, transittid, rörelse, temperatur och ljud. 
Traditionella vätskeflödesmätare är begränsade i det att de primära sensorelementen måste 
vara nedsänkta i den strömmande vätskan, vilket försvårar installation och påverkar flödet. 
Vätskan kan också innehålla partiklar eller andra kontaminationer som kan täcka sensorerna, 
eller rörets innervägg, och försvåra mätningar. Genom att använda ytmonterade sensorer kan 
då dessa problem undvikas. De ledande teknikerna för icke-inträngande flödesmätning bygger 
på magnetism och ultraljud men temperatur-, vibration- och laserljusflödesmätare finns också. 
Både ytmonterade och inträngande flödesmätare, uppdelade i aktiva och passiva tekniker, 
studeras här då inga fördelningsmätare finns på marknaden i dagsläget. Dessutom undersöks 
också olika alternativ för strömförsörjning. 
 

2.1 Aktiva Flödesmätartekniker 
Aktiva flödesmätartekniker detekterar flödet genom att mätaren själv sänder ut en signal 
genom det strömmande mediet och mäter förändringen i signalen vid utpassage ur vätskan. 
De två största teknikerna baseras på akustiska och optiska vågor. 
 

Ultraljudsbaserade flödesmätare 
Ultraljudsbaserade flödesmätare skickar ut akustiska vågor i det flytande mediet och spårar 
förändringarna i vågornas utbredningshastighet. Förändringarna används sedan för att beräkna 
vätskans medelhastighet och multipliceras med tvärsnittsarean för att få det volymetriska 
flödet. De två ultraljudsbaserade metoder som används är transittidsflödesmätare och 
dopplerflödesmätare. 
 
Transittidsflödesmätare 
Mättekniken använder två omvandlare på motsatta sidor på röret, förskjutna i 
flödesriktningen. Förskjutningen är så stor som möjligt inom ramarna för vad som tillåts för 
refraktionsvinkeln mellan röret och antigen omvandlaren eller processvätskan. Ljudvågor 
avges från bägge omvandlarna och detekteras såväl av båda, då transittiden uppmäts. 
Transittiden för ljudvågorna i motströms- och medströmsriktningen blir, med en faktor 
proportionellt mot flödet, kortare respektive längre och flödet beräknas med hjälp av 
skillnaden i tiderna. Se figur 2.1.1. 
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Figur 2.1.1 – Två olika geometrier för ultraljudsmätare av transittidstyp (Engineering 
Toolbox, 2005 & Sensors Online, 2005) 
 
Dopplerflödesmätare 
Mättekniken använder Dopplereffekten för att utföra hastighetsberäkningarna för vätskan. 
Ljudvågen utskickad av en omvandlare reflekteras på en störning i strömmen och returneras 
med dess frekvens ändrad med en mängd motsvarande hastigheten av reflektorns rörelse. Se 
figur 2.1.2. Denna mätteknik kräver dock att reflektorerna är i storleksordningen 10 % av 
ljudets våglängd i mediet. Om fler än en omvandlare används kan tekniken bli oberoende av 
partikelkoncentrationen.  
 
Fördelarna med ultraljudstekniken är låg energiförbrukning och brett mätområde. Nackdelen 
är dock att tekniken är relativt dyr, där ultraljudssändaren och mottagaren utgör störta delen 
av kostnaden. 
 
 

            
 
 
Figur 2.1.2 – Två olika geometrier för ultraljudsmätare med Dopplereffekt (Engineering 
Toolbox, 2005 & Sensors Online, 2005) 
 

Laserljusflödesmätare 
Laserljusflödesmätaren är i en klass för sig. Tekniken baseras visserligen på Dopplereffekten 
och fungerar, i princip, på samma sätt som ultraljudsmätaren, men med den viktiga skillnaden 
att lasern använder optiska istället för akustiska vågor. Se figur 2.1.3. Tekniken kan detektera 
mycket små flöden och kan uppfatta vätskans dynamiska egenskaper. Nackdelen med denna 
mätteknik är att den är väldigt dyr. 
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Figur 2.1.3 – Laser Doppler Velocimeter (Efunda, 2005) 

 
 

2.2 Passiva Flödesmätartekniker 
Passiva flödesmätare detekterar flöde genom att mäta mekaniska förändringar, t.ex. 
temperaturförändringar, på röret runt det strömmande mediet. Då temperatur är ett relativt 
långsamt förlopp undersöks också möjligheten att använda en ljud- eller vibrationssensor för 
att bestämma spoltiden i rören. Ljud och vibrationer överförs snabbare än temperatur och kan 
då ge bättre uppskattningar om när spolning sker. 
 

Magnetiska flödesmätare 
Magnetiska flödesmätare är baserade på Faradayeffekten, dvs. samma princip som används 
för att generera elektricitet, där spänning induceras i en ledare som rör sig relativt ett 
magnetiskt fält. Kravet för att principen ska fungera är att vätskan måste ha en mätbar 
ledningsförmåga. När vätskan strömmar igenom det magnetiska fältet upprättat runt röret 
genereras en elektromotiv kraft som upptas av två elektroder på ömse sidor om röret. Denna 
spänning är proportionell mot medelhastigheten hos den ledande vätskan då den passerar 
mätvolymen mellan elektroderna. Se figur 2.2.1.  
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Figur 2.2.1 – Magnetisk flödesmätare (United States Department of the interior Bureau of 
Reclamation, 2001) 
 
 
 
Det råder ett linjärt förhållande mellan inducerad spänning och vätskans medelhastighet vid 
konstant geometri och magnetiskt-fältparametrar. Mätningarna blir därmed oberoende av 
vätskans egenskaper såsom densitet, flyktighet, tryck, temperatur och partikelinnehåll. 
Mätteknikens exakthet är också hög samt att strömförbrukningen är relativt liten, om 
permanenta magneter används. Nackdelen med mättekniken är begränsningar på rörets 
tillverkningsmaterial på grund av möjliga egenskaper kopplade till det elektromagnetiska 
fenomenet. Rörets innervägg får, till exempel, inte vara ledande och rörpartiet innanför 
lindningarna får inte förvränga det magnetiska fältet. Då många av dagens vattenrör är 
tillverkade av koppar, vilket är strömledande, lämpar sig inte denna metod för ändamålet.  
 

Temperaturflödesmätare 
Temperaturflödesmätare detekterar hur snabbt värme övergår till vätskan från en källa. 
Mättekniken fungerar bra för små flöden, men med en fördröjning på omkring 6 sekunder. 
Problemet med en värmekälla är att strömförbrukningen blir hög. Metoden skulle också kräva 
nedsänkning av källan i mediet för begränsa värmen som övergår till rören. 
 

Coriolikraftsflödesmätare 
Mättekniken baseras på Coriolikraftens inverkan på all materia på grund av jordens rotation 
och kan detekteras med en U-tub. Se figur 2.2.2. Då en vätska strömmar genom U-tuben 
uppstår en vinkelavvikelse från dess centralaxel på grund av Coriolikraften och denna 
vridkraft är linjärt proportionell mot massflödet. Fördelen med denna mätteknik är snabb 
respons och mycket bra exakthet, såväl som relativt låg strömförbrukning. Problemet med 
denna teknik är att U-tuben kräver att mediet strömmar igenom tuben och således måste rören 
kapas. 
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Figur 2.2.2 – Coriolikraftflödesmätare från Micro Motion® 
 

Vibrationsflödesmätare 
Mättekniken baseras på vibrationer som fortplantas i röret och kan detekteras. Metoden kan 
appliceras på vanliga rör med hjälp av känsliga ytmonterade sensorer. Ett exempel på detta 
beskrivs i artikeln ”Three accelerometer method for the measurement of the flow in pipe” av 
Kim och Kim (1996) där tre accelerometrar på bestämda avstånd används för att bestämma 
flödet i röret. Här visas att yttre vibrationer kan användas som indikatorer på det inre flödet 
eftersom den inre vätskan och det yttre röret är förenade. 
 

Sammanfattning 
Då strömförbrukning är en begränsande faktor är de passiva flödesmätarmetoderna bättre än 
de aktiva då de kräver mindre ström. Då vibrationer också kan uppfattas på rören och enligt 
Kim och Kim (1996) speglar det strömmande mediets beteende, verkar vibrationsgivare rätt 
metod att använda för att komplettera temperaturgivarna. Vibrationer kan uppfattas som både 
mekaniska och akustiska vågor, och då båda teknikerna kan vara aktuella för ändamålet 
undersöks de tillgängliga givarna vidare. 
 
 

2.3 Vibrationssensor  
Vibration är ljud, en förändring i tryck, partikelförskjutning eller partikelhastighet fortplantat i 
ett fysiskt medium enligt Olsen (1957). Ljud kan därför uppfattas av olika sensorer som t.ex. 
en piezoelektrisk accelerometer eller mikrofonelement, som båda undersöks nedan. 
 

Accelerometer 
En accelerometer mäter inverkan av tyngdkraften och accelerationer utan att urskilja dem. 
Den producerar en elektrisk signal som är proportionell mot den vibrationsrörelse den utsätts 
för. Den elektriska signalen är en kopia av den riktiga vibrationssignalen. Accelerometrar kan 
vara mekaniska eller piezoelektriska, där ett mekaniskt element sluter en kontakt vid vibration 
och ett piezoelektriskt element alstrar en spänning när den utsätts för stress. 
 
Piezoelektrisk accelerometer 
Den vanligaste vibrationsgivaren är en piezoelektrisk accelerometer. Det är en mångsidig 
givare som har stort frekvensomfång och stort dynamiskt spelrum. Givaren är utan rörliga 
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delar vilket ger den en lång livstid. Om utsignalen från givaren integreras kan både hastighet 
och sträcka presenteras. 
 
Hjärtat i en piezoelektrisk accelerometer är ett piezoelektriskt material. Detta material har 
egenskaper som vid mekanisk påfrestning, antigen skapad av drag eller tryck, genererar en 
elektrisk laddning mellan dess poler. Denna laddning är proportionell mot den pålagda 
kraften. Polerna är konstant laddade med en referensspänning och utsignalen blir en ändring 
av denna. Det piezoelektriska materialet sitter monterad inne i ett hus och huset fästs i sin tur 
på den detalj som ska mätas. Då hela huset börjar vibrera blir det accelerationer i massan som 
ger upphov till en kraft på det piezoelektriska elementet. Newtons första lag illustrerar detta, 
Kraft = Massa x Acceleration. 
 
Problemet med en piezoelektrisk accelerometer är att elementet konstant kräver en spänning, 
och drar relativt mycket ström för att mäta vibrationer. 
 
Mekanisk accelerometer 
En mekanisk accelerometer, eller tiltsensor, ger, till skillnad från den piezoelektriska 
accelerometern, en digital signal. Den indikerar bara att det finns vibrationer, men ger ingen 
information om dess magnitud. Magnituden kan dock approximeras utifrån frekvensen vid 
vilken kontakten bryts eller sluts. En vanlig design på en mekanisk accelerometer är en kula 
inuti en cylinder. Se figur 2.3.1. Vid cylinderns kortsidor finns kontakter som inte är kopplade 
till höljet. Vid vibration rullar den interna kulan runt och sluter eller bryter kontakten mellan 
centerkontakten och höljet vilket i sin tur startar eller stoppar strömflödet mellan 
centerkontakten, genom kulan, till höljet. Fördelen med en mekanisk accelerometer är att 
strömförbrukningen är mycket låg men på bekostnad av känslighet och noggrannhet.  
 

 
 

Figur 2.3.1 – Schematisk bild av en vibrationssensor från Signal Quest™ 
 

Mikrofonelement 
En mikrofon omvandlar ljudvågor till mekaniska vibrationer i ett membran som i sin tur 
konverterar de mekaniska vibrationerna till elektriska signaler på olika sätt. Mikrofoner är 
uppdelade i två huvudgrupper, dynamisk- och kondensatormikrofon, och skillnaden ligger i 
att en dynamisk mikrofon inte behöver strömförsörjning.  
 
Kondensatormikrofonselement 
En kondensatormikrofon består av två elektriskt ledande kondensatorplattor - den ena fast, 
den andra rörlig – över vilka ett elektriskt fält byggs upp med hjälp av yttre 
spänningsmatning. När membranet vibrerar i takt med ljudvågen ändras avståndet mellan 
plattorna och därmed kapacitansen i kondensatorn. Kapacitansändringarna kan sedan 
omvandlas till en elektrisk signal. En elektretmikrofon fungerar i princip som en 
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kondensatormikrofon, med den viktiga skillnaden att den yttre spänningsmatningen ersatts av 
material med permanent elektrisk laddning - s.k. elektreter. En lösning med ett 
elektretelement innebär att ingen strömförsörjning krävs och sensorerna kan bli väldigt små. 
Kostnaderna för elektretelementen är, däremot, relativt höga. 
 
Dynamiskt mikrofonelement 
I en dynamisk mikrofon är membranet kopplat till en elektrisk spole i ett fast magnetfält. När 
membranet vibrerar på grund av den inkommande ljudvågen, induceras en ström i spolen och 
uppgör den elektriska signalen. En lösning med ett dynamiskt element innebär att ingen 
strömförsörjning krävs för att ”lyssna” på rören, utan en elektrisk signal skickas bara då 
ljudvibrationer upptas. 
 

Sammanfattning 
Både metoderna, att mäta vibrationerna som ljud eller accelerationer, ger bra resultat. Största 
nackdelen med ljudsensorer är dock kostnaden, i jämförelse med accelerationssensorer, och 
därmed förkastas metoden.  
 
I valet mellan en accelerometer och en tiltgivare förkastas accelerometern också på grund av 
kostnaden i jämförelse med tiltgivaren. Tiltgivaren har likväl till sin fördel en lägre 
strömförbrukning då strömmen som dras kan regleras med ett motstånd.  
 

2.4 Strömförsörjning 
För att det skall finnas en marknad för en trådlös givare för vattenmätning måste produkten 
vara underhållsfri en längre tid. Enligt kraven i kapitel 1.4 skall produkten, med avseende på 
batterikapacitet, ha ett livstidsminimum på fem år. Stora krav ställs då på att lågenergilägen 
på processorn används tillsammans med strömsnåla komponenter såväl som tidsoptimerade 
algoritmer för att minimera processortid. Ett annat alternativ är att hitta möjligheter för att 
ladda batterierna under produktens livstid. 
 

Uppskattad strömanvändning 
Enligt figur 2.4.1 nedan visas den batterikapacitet som krävs vid en viss medelström för att 
livslängdskravet skall uppfyllas. Figuren antar en med tiden oförändrad batterikapacitet. 
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Figur 2.4.1 – Medelström som funktion av batterikapacitet för en livslängd på minst fem år 
 

Alternativ för utökad batterilivslängd 
Då en färdig produkt kräver en mycket låg strömförbrukning under en längre tid har alternativ 
för utökning av batteriets livslängd genom laddning studerats. Generellt sett finns det tre olika 
tekniker för att erhålla ström utan nätkontakt. Dessa bygger på möjligheten att alstra ström 
genom rörelse, strålning eller termisk energi. I det här fallet är det inte säkert att tillräcklig 
strålningsenergi eller rörelseenergi kan utvinnas vid installationspunkten, då ljus är en osäker 
faktor och vibrationerna är för små för att användas. Däremot kan termisk energi vara möjligt 
att utvinna då den färdiga produkten är tänkt att monteras mellan varm- och 
kallvattenledningarna i en lägenhet. Därmed finns ett intresse av att undersöka möjligheten att 
använda temperaturskillnaden mellan dessa ledningar för att ladda batterierna och på så sätt 
förlänga dess livslängd. 
 

Termoelektronik 
Termoelektronik är omvandlingen av ström till värme eller vice versa och tekniken är mycket 
omfattande, från dagens kylskåp och värmepumpar till vissa rymdsatelliter.  
 
 
Bakgrund 
Principen bakom termoelektricitet är känd sedan 1821 då Thomas Johann Seebeck upptäckte 
en potentialskillnad mellan ändarna i en metallstav då ena änden värmdes. Han upptäckte 
också att en kompass påverkades då han skapade en sluten slinga av två metalltrådar gjorda 
av olika material där kopplingarna mellan trådarna hade olika temperaturer. Metallerna i 
trådarna påverkades olika av temperaturskillnaden och då skapades en strömslinga som i sin 
tur genererade ett magnetfält som påverkade kompassen. Den motsatta tekniken, att driva 
fram en temperaturdifferens genom att tillföra ström, är också möjlig. Denna teknik kallas 
Peltier-effekten efter Jean Peltier som upptäckte detta 1834. Tekniken används bl.a. för 
kylning av elektronik. Dessa kylare kallas därför Peltier-kylare. 
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Seebeck-effekten bygger på att en potentialskillnad skapas då två metaller, eller halvledare, 
utsätts för en temperaturgradient. Den potentialskillnad som skapas är i storleksordningen 
flera µV per Kelvin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.4.2 – En enkel peltierkrets 
 
 
I figur 2.4.2 ovan visas en krets där A och B är ledare av olika metaller och T1 och T2 är 
temperaturerna i kopplingarna mellan metallerna. Den spänning som då uppträder kan skrivas 
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där SA och SB är materialens Seebeck-koefficienter, ibland även kallat termokraft eller 
termoelektriskkraft. Dessa koefficienter är icke-linjära och beror på faktorer som absolut 
temperatur, material och molekylärstruktur. Ifall Seebeck-koefficienterna är konstanta i ett 
visst temperaturintervall kan ekvation 1 förenklas till: 
 
 ( ) ( )12 TTSSV AB −⋅−=   (2) 
 
Detta betyder enkelt att vid en given temperaturdifferens är det materialens Seebeck-
koefficienter som bestämmer uteffekten. Om geometriska faktorer som motstånd och termisk 
konduktans tas med i beräkningarna, fås ett tal som beskriver ett materials termoelektriska 
kapacitet. Detta tal, Z, bestäms enligt: 
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där ρ är materialets densitet och κ är den termiska konduktansen. I den tekniska litteraturen 
används dock talet ZT mer, vilket är talet Z multiplicerat med temperaturen. Kommersiellt 
tillgängliga material ligger idag på ett ZT värde på omkring 0,9 vilket ger en Carnot-
verkningsgrad på ungefär 10 %. Vetenskapsmän världen över försöker tillverka dessa material 
med ZT ≈ 3, motsvarande en verkningsgrad på 30 %, för att man skall kunna tillverka kylskåp 
eller ta hand om en bils överskottsvärme med denna teknik. Enligt Service (2004) finns 
material med dessa värden i laboratorium men har en bit kvar till massproduktion.  
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Termogeneratorer 
Kommersiellt används termogeneratorteknik i stora generatorer i avlägsna områden med stora 
temperaturskillnader, t.ex. meterologstationer i öknar. NASA:s JPL (1999)  beskriver hur 
tekniken används och utvecklas genom att använda en radioaktiv isotop för att generera värme 
som sedan konverteras till elektricitet med hjälp av termoelement. Denna typ av generatorer 
har använts i de flesta rymdsystem där solpaneler inte varit praktiskt användbara 
 
Avancerade termogeneratorer är idag gjorda av P- och N-dopade halvledare, optimalt 
blandade att arbeta i det temperaturområde där de är som mest effektiva. Hela cellen 
specificeras då för ett optimalt temperaturområde, oftast mellan femtio och trehundra grader 
Celsius, där effektiviteten är maximal. Termogeneratorer skulle medföra både fördelar och 
nackdelar för produkten: 
 
Fördelar: 

− En teoretiskt sett oändlig livslängd kan åstadkommas genom temperaturdifferensen 
mellan varm- och kallvattenrören 

− Ett mindre batteri, eventuellt endast en kondensator, kan användas för att lagra energin 
mellan alstring och användning 

 
Nackdelar: 

− Höga kostnader för Peltier-element gör det osäkert om den ryms i budgeten, även om 
batterikostnaden minskas 

− Potentiellt behov av ett återuppladdningsbart batteri 
− En avancerad regulator krävs för att ladda batterierna/kapacitanserna och för att öka 

spänningen 
− Osäkert om vattnet i rören levererar det energiinnehåll som krävs för användning 
− Peltier-element produceras för att fungera optimalt vid en viss temperaturdifferens. I 

detta fall varierar differensen mellan 0 och ca 30 grader 
 
Med beräkningar i Peltier-element-tillverkaren Melcors beräkningsapplikation AZTEC 
erhölls praktiska värden från vad kommersiellt tillgängliga element kan prestera. Ett 
40x40x3,8 mm (BxHxD) stort Peltier-element kan ge 0,49 A vid 0,77 V förutsatt ∆T = 30°C. 
Detta motsvarar en effekt på 0,37 W. Detta är toppeffekten. Medeleffekten kommer att vara 
mycket lägre då det endast är vid spolningar som temperaturdifferenserna uppträder. Priset för 
ett typiskt Peltier-element från Melcor är ca 20 USD i kvantiteter om 25 st.  
 

Sammanfattning 
För att möta livslängdskravet kan ett antal olika metoder användas, men en kombination av 
olika lösningar skulle vara optimalt. En produkt med ett litet batteri, alternativt en 
kondensator, som matas med alstrad ström från Peltier-element, tillsammans med 
tidsoptimerade algoritmer skulle vara fördelaktig. Tillverkningskostnaden skulle dock bli hög 
och inte ekonomiskt försvarbart i denna produkt. Då prototypen är baserad på en C10v2, som 
är nätansluten, åsidosätts kravet för livslängd för prototypen. 
 

2.5 Loggning 
Förvärvning av data är centralt för projektet då loggningen utgör både en viktig del av 
utvecklingsarbetet såväl som en integrerad del av en färdig prototyp. 
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Bakgrund 
Att förvärva mätdata, i form av temperatur- och eventuellt vibrationsdata, är centralt för 
utvecklingen av en signalanalysmetod. Att maximera mängden mätdata, som loggas med en 
frekvens på 3 Hertz, är viktigt för analysmetodens validering, då ett så starkt underlag som 
möjligt krävs för att dra korrekta slutsatser av metoden. För att snabbt erhålla värden var det 
viktigt att insamlingsmetoden inte innebar onödigt merarbete. Inriktningen var därmed 
fokuserad på enkelt implementerbara lösningar med tillräcklig noggrannhet i mätdata för att 
utveckla signalbehandlingsmetoder. 

Alternativ 
Två alternativ att anskaffa mätdata utifrån de ovan uppställda kriterierna är följande: 
 

1. Att använda Metrimas färdiga produkt, C10v2, för loggning och nerladdning av data 
via Metrimas nätverkslösningar. Se figur 2.5.1 

 
2. Att loggning av data sker direkt från sensorerna till en bärbar dator via ett 

dataloggningskort i datorn. Se figur 2.5.2 
 
Nedan ses en skiss av de två lösningarna. 
 
 

         KBAB (Karlstad)

Metrima (Norra Stationsgatan, Stockholm)

Dataloggnings-
program.exe

Loggningsdator

KBAB server

Loggdata sparas till fil

TCP/IP över Internet

Modifierade C10:or
med möjlighet att

logga temperaturdata

Loggfil.txt

X 5-10

Temperatursensor

Eventuella andra
sensorer

Alternativ 1

 
 
Figur 2.5.1 – Loggning av mätvärden via Metrimas nätverkslösningar 
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I lägenheten hos KBAB (Karlstad)

Laptop

Temperatursensor

Eventuella andra
sensorer

Analog I/O för
dator

Alternativ 2

X 10 st
 

 
Figur 2.5.2 – Loggning av mätdata direkt till dator i lägenheten 
 
 
Fördelar och Nackdelar med alternativ 1: 

+ Plattformen finns både på Metrima och i de lägenheter där mätningar skall utföras 
+ Billigt, då få komponenter behöver införskaffas 
+ Steget till en produkt blir kortare än alternativ 2 
+ Kunskap om C10-systemet krävs 
+ Loggning i nära realtid möjlig över Internet 
− Längre implementationstid än alternativ 2 
− Kunskap om C10-systemet krävs 
− C10:an inte optimalt anpassad till de tänkta mätningarna 
 

Fördelar och Nackdelar med alternativ 2: 
+ Enkelt principiellt 
+ Kort implementeringstid 
+ Enkel sammankoppling av de olika mätsignalerna 
+ Möjlighet till mycket snabb sampling 
− Ingen realtidsloggning av data, då data manuellt hämtas från de bärbara datorerna 
− Vid loggning i flera lägenheter krävs fler datorer och dataloggare än vad som finns 

tillgängligt 
 

Sammanfattning 
Studeras för- och nackdelarna för de två alternativen väljs alternativ 1 som tillvägagångssätt, 
då det inte är praktiskt med ett stort antal bärbara datorer samt dataloggare som krävs för 
alternativ 2. Alternativ 1 är dessutom fördelaktigt då samspelet mellan prototypen och 
Metrimas befintliga system är viktigt för en eventuell integration i framtiden. 
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3. Prototypbeskrivning 
Detta kapitel beskriver den framtagna prototypen för utveckling av mät-, dataloggnings- och 
analysmetoder för fördelningen av vattenförbrukningen i lägenheter. I arbetet att ta fram en 
prototyp ingick allt från val av sensorer och monteringsmöjligheter för dessa till att välja en 
lämplig loggningshårdvara och skriva programvara för denna.  
 

3.1 Kontrollenhet C10 
För att erhålla mätdata till utvecklingen av en fördelningsmetod för vattenkostnad skapas en 
initial prototyp baserad på C10-plattformen. C10v2 är den senaste versionen av 
kontrollenheten som Metrima använder för mätdatainsamling i lägenheter. Det är denna 
version som prototypen bygger på. I resten av rapporten är det C10v2 som menas när C10 
skrivs. En C10-enhet samlar in och skickar vidare data från vatten-, el- och temperaturmätare 
till MCom Server, en insamlingsserver. Då C10:an har möjlighet att kommunicera med 
insamlingsservern via en vanlig internetuppkoppling eller elnätskommunikation lämpar den 
sig för den tänkta loggdatainsamlingen. Se figur 3.1.1 för en bild av C10:an. 
 
C10:an har bl.a. följande funktioner: 

- Kommunikation med MCom-Systemet 
- Dataloggning för individuell debitering 
- Klocka och kalenderfunktion 
- Möjlighet till omprogrammering på distans 

 
Några av C10:ans specifikationer: 

- Inspänning 24 VAC/DC, kan leverera 5 VDC 750 mA till externa komponenter 
- Bygger på en IP2022-mikrokontroller 
- Kommunikation genom 10 Mbit Ethernet med CAT 5 RJ 8/8 10 BaseT anslutning 
- Pulsingångar: Signal max 14 VDC, 15 mA strömbegränsning, 4 kanaler 
- Mått: (BxHxD) 104x85x58 mm, vikt 200 gram (6 DIN-moduler) 
- 10-bits A/D-omvandlare 

 
Vissa förändringar i hårdvara och mjukvara krävdes dock för prototypframtagningen. De ovan 
beskrivna pulsingångarna har i normalt utförande ett 16 Hz lågpassfilter. I prototypen 
avlägsnades detta filter för att inte filtrera bort vibrationssensorernas signaler. A/D-kanalerna 
på C10:an är normalt kopplade till en komparator för att kontrollera status på 
brandvarnarbatterier. Denna komparator avlägsnades för att frigöra A/D-kanalerna. 
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Figur 3.1.1 – Kontrollenhet C10v2 
 

3.2 Sensorer 
Enligt tidigare kapitel används en temperaturgivare tillsammans med tilt- och vibrationsgivare 
för att registrera när vattenflöde sker i rören. Dessa givare beskrivs i mer detalj nedan, såväl 
som hur de monteras på rören. 
 

Temperaturgivare 
C10-plattformen använder så kallade två-trådsgivare för temperaturmätning. Dessa mätare är 
väldigt exakta men är för långsamma för att samplas med den önskade samplingsfrekvensen 
på 3 Hz. Därför valdes en annan, snabbare givare. Temperaturgivaren från Analog Devices, 
AD22103KTZ, är en monolitisk givare med en utspänning proportionell mot den uppmätta 
temperaturen. Givaren är avsedd för användning med en mikrokontrollers A/D-omvandlare. 
Då givaren matas med 5V från C10:ans 5V-utgång varierar utsignalen mellan 0,378 volt vid 
noll grader till 4,62 volt vid 100 grader Celsius. Då varmvattentemperaturer, enligt svenska 
byggnormer, bör vara mellan 45 och 60 °C varierar det önskade mätområdet mellan noll och 
sextio grader. Utsignalen skalas därefter, genom en differenskoppling, för att variera mellan 
noll och fem volt inom det önskade intervallet. Differenskopplingen kan ses i figur 3.2.1 
nedan. OP-förstärkaren OPA337PA från Burr Brown används till differenskopplingen. 
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Figur 3.2.1 – Differenskoppling till temperaturgivare 

 
 
För att kontrollera utsignalernas linjäritet utfördes ett test i ett klimatkontrollerat skåp där ett 
svep i temperatur gjordes över det intressanta mätområdet, 0 till 60 °C. Resultatet ses i figur 
3.2.2. En tio-bit A/D-omvandlare i mikroprocessorn används, där intervallet går från värde 
noll, motsvarande noll volt, till värde 1023, motsvarande fem volt. 
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Figur 3.2.2 – Linjäritetstest av temperaturgivaren med differenskoppling 
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Den räta linjen i figuren är en minstakvadratskattning av de uppmätta värdena. Linjens 
ekvation blir: 
 
 b-a +×= värdeA/D  Temperatur  (4) 
 
 
där a = 0,05829 och b = -2,1915. Ekvation (4) användes sedan för att överföra uppmätta A/D-
värden till temperaturer i de analysprogram som framtogs. För att skydda elektroniken täcktes 
differenskopplingskorten med krympslang. Se figur 3.2.3 nedan. 
 

 
 
Figur 3.2.3 – Till vänster: Differensförstärkare med krympslang 

Till höger: Temperaturgivare 
 

Tilt- och vibrationsgivare 
Tilt- och vibrationsgivaren SQ-SEN-200 från SignalQuestTM valdes för att mäta vibrationerna 
på röret. Sensorn är uppbyggd som en kontakt som sluts eller bryts vid vibrationer och kan 
märka vibrationer i alla riktningar. På grund av dess konstruktion, att ändarnas kontaktytor 
enligt Figur 3.2.4 nedan, sträcker sig runt till långsidan, måste dock sensorn isoleras efter 
lödning för att ingen kortslutning via rören skall fås vid montering. Isoleringen gjordes med 
elektroniklack. 
 

  
Figur 3.2.4 – Schematisk bild av vibrationssensor SQ-SEN-200 och relativa storleken på 
vibrationssensorn 
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3.3 Montering på rören 
En förutsättning för att erhålla repeterbara signaler från sensorerna är ett pålitligt montage. I 
prototypen monteras temperaturgivaren och tiltsensorn separat för att underlätta testning och 
utvärdering, även om de ska integreras till en produkt vid ett senare tillfälle. 
 
 
Temperaturgivarmontering  
Monteringen av temperaturgivaren är relativt enkel då givaren måste sitta hårt mot röret, med 
bästa möjliga kontakt med rörets yta. Anliggningsytan på temperatursensorn täcktes med ett 
kylpasta och fästes sedan mot vattenröret med elektroniskt isolerande tejp. Se figur 3.3.1.  
 

 
 

Figur 3.3.1 – Temperaturgivaren fastmonterad på vattenröret 
 

 
Vibrationsgivarmontering  
Vibrationsgivaren är mer komplicerad att montera repeterbart på röret. Då kontakterna på 
vibrationssensorn oftast kortsluts vid montering på förzinkade kopparrör (se tidigare avsnitt 
Tilt- och vibrationsgivare) användes isoleringstejp på rören för att förhindra kortslutning. 
Resultat mätta på ett oscilloskop indikerade bra känslighet på utsignalerna direkt efter 
montage. En identisk mätning utförd fyra timmar senare indikerade dock radikalt sämre, näst 
intill oanvändbara utsignaler. Detta på grund av att isoleringstejpens karaktär förändrades av 
värmen med tiden och började dämpa vibrationerna. Problemet kunde lösas genom att antigen 
lacka vattenröret eller vibrationssensorn med isolerande elektroniklack. Då minimal inverkan 
på rören vid installation är önskvärt, lackades givarna. 
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Utsignalerna från vibrationssensorerna vid hårt montage på vattenrören var oanvändbara då 
väldigt få vibrationer uppfattades av givaren. Då givaren, däremot, var löst monterad, med 
endast punktvis kontakt med vattenröret, återgavs mycket bra signaler då vatten flödade 
genom röret. Problemet med en fästanordning med en löst monterad sensor är repeterbarheten 
i montaget, då sensorn är väldigt känslig för monteringssättet. Genom att använda skumplast, 
Polyeter HE-35, för att med ett lågt tryck trycka sensorn mot röret, kunde problemet 
rundkommas. Givaren kapslades då in av skumplast som i sin tur hålls på plats med en, på 
röret, hårt fäst fästanordning. Den yttre fästanordningen utgjordes av ett standard 
plastväggfäste för rör som enkelt kan skruvas fast för hand på vattenröret. Se figur 3.3.2. 
 

            
 

Figur 3.3.2 – Fästanordning till vibrationsgivaren 
 

 
Ett optimalt tryck på sensorn mot röret, framtaget genom testning, erhålls då en distans på 7,4 
mm skiljer de två delarna av väggfästet åt. Denna distans är dock dimensionerad för 
kopparrör med en ytterdiameter på tolv millimeter. 
 
En vidareutveckling av fästanordningen för att använda samma fäste till två givare på olika 
rör undersöktes, dock utan större framgång. Vibrationerna från ena röret överfördes genom 
infästningen till båda givarna, som båda registrerade accelerationen. Detta orsakar problem då 
ingen skillnad kan göras om vibrationerna kommer från varm eller kallvattnet. Se figur 3.3.3. 
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Figur 3.3.3 – Vidareutveckling av fästanordning för två vibrationsgivare 
 

 
Resultatet blev en prototyp som enkelt kan monteras på vattenrör för att mäta vattenspoltid.  
 
 

3.4 Mjukvara 
Mjukvaruprototypen definieras som den program- eller beräkningskod som 
prototyputvecklingen genererat. I kapitel 2.5 Loggning valdes alternativet där en C10:a 
används som loggningsplattform och Metrimas mätvärdesinsamlingssystem används för att 
hämta data från noden. Prototypens loggning fungerar genom att en C10:a kontinuerligt 
samplar och sparar undan datat från dessa sampel i en ringvektor. En egenskriven applikation 
för att hämta mätdata frågar C10:an med ett regelbundet intervall om det finns ny data. Om ny 
data finns skickas det till applikationen som sparar ner det på disk. En schematisk bild av 
förloppet ses i Figur 3.4.1. 
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Figur 3.4.1 – Schematisk bild av loggningstruktur 
 
 
De program som skrivits delas upp i 2 huvudsakliga delar: 
 

− Modifierad C10-kod skriven i C för att logga data och hantera de nya meddelanden 
som behövs för att läsa ut data till loggningsapplikationen 

− Loggningsapplikationen som körs på en Windows-dator  
 
 
C10-program 
För att genomföra loggningsalternativ 1 enligt sektion 2.5 i förstudien krävdes en omfattande 
revidering av den firmware som fanns i den C10 som loggningsplattformen byggdes på. 
 
 
Ändringar i befintlig kod 
C10:an har en del begränsningar då den är konstruerad för de specifika givare och 
samplingsintervall som Metrima använder. Dessa begränsningar och dess lösningar redovisas 
nedan: 
 
I den kod som Metrima använder finns det inte möjlighet att erhålla en noggrannare 
tidsangivelse än 1 sekund. Den Real Time Clock, härefter RTC, som C10:an använder ger en 
puls varje minut som initierar en funktion med kommandon som skall uträttas. Denna kod 
modifierades så att RTC:n ger interrupt varje sekund. När RTC larmar återställs en intern 
räknare som räknar upp varje hundradels sekund. På så sätt erhålls en tidsangivelse med en 



 41 

upplösning på en hundradels sekund. Detta gjordes då det fanns ett behov att kunna 
schemalägga loggning av data med en frekvens större än 1 Hz. Schemaläggningen består av 
en slinga där funktioner körs när en ny hundradel, sekund, minut eller timme uppnåtts. Den 
schemaläggning som Metrima använder har inget stöd för parallella trådar och väldigt få 
interrupt används. 
 
Ändringar gjordes i minnesmappningen för EEPROM-minnena för att temporärt lagra 
loggdata innan vidarebefordring till loggningsapplikationen. C10:an har två EEPROM 
minnen à 64 kB för lagring av konfigurationsinformation och loggdata. I den befintliga koden 
används minnesadresser från 0x0000 till 0x7FFF utan överlappning mellan de två minnena. 
Ingen överlappning innebär att konfigurationsinformation lagras på minne 1 och loggdata på 
minne 2 och ingen adress som används på ett minne används på det andra. Detta för att 
minimera risken att minnesareor används dubbelt. Då minnena är 64 kB har varje chip all 
minnesarea från 0x8000 till 0xFFFF ledigt. Minnena konfigurerades därmed så att 
loggningsprogrammet sparar loggdata från adress 0x9000 – 0xFFFF i det första EEPROM:et. 
Se figur 3.4.2. 
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att spara loggdata

 
 

Figur 3.4.2 – Minneskonfigurering för EEPROM-minnesarean på C10 
 
 
Ny kod för prototypen 
För att sköta loggning med C10:an behövs förutom de ovan specificerade ändringarna ett 
antal modifikationer: 
 

- en ny meddelandetyp för loggmeddelanden i det protokoll som C10:an använder 
- kod för att sampla värden och spara ner dem i EEPROM-minnet 
- kod för att hämta sparade värden ur EEPROM-minnet 

 
 

Nytt meddelande 
För att hämta loggdata från C10:an definierades ett nytt meddelande att komplettera 
kommunikationsprotokollet som C10:an använder för kommunikation med MCom 3 Servern. 
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Det fastighetstjänster som Metrima tillhandahåller betecknades från början som BrightHome 
och således kallas kommunikationsprotokollet för bNET (brightNET). bNET-protokollet är 
ett enkelt Query-Reply-protokoll. Det innebär att servern väntar efter det att ett kommando 
skickas tills ett svar erhålls eller en timeout sker, dvs. att svaret inte kommer på en viss tid. 
Därmed kan ej simultana förfrågningar göras mot en bNET-nod. bNET-protokollet sköter ej 
heller omsändning eller timeout-hantering, som enligt protokollet skall hanteras på 
applikationsnivån. 
 
Det nya meddelandet som skapades för prototypen kan se ut på två olika sätt; ett för 
applikationens Query och ett för nodens Reply.  Ett typiskt Query från 
loggningsapplikationen visas i tabell 3.4.3 och ett typiskt Reply från noden i tabell 3.4.4. 
Varje meddelande som skickas har utrymme för data från tre sampel. En samplingsfrekvens 
på 3 Hz medför därmed 1 sekunds loggdata i varje meddelande. 
 

Meddelandestruktur Query:

Sample. #

Byte# 0 1 2

ID LE
N

M
ode

Exempel meddelande

240

1 1

 
 

Tabell 3.4.3 – Query från applikationen 

 
 
Query-meddelandet är uppbyggt på följande sätt: 
 
ID:  Identifierare för meddelandetyp. I detta fall 240, PROTOTYPE_MSG. 
 
LEN:  Längd på meddelandet. Definieras som total längd – 2. 
 
Mode: För att noden skall förstå att det är en förfrågan om att läsa prototypdata måste denna 
byte vara 1. 
 
 
Meddelandestruktur Reply:

Sample. # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Byte# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ID LE
N

M
ode

S
0-kanaler

Å
r

M
ånader

D
agar

T
im

m
ar

M
inuter

S
ekunder

H
undradelar

S
0-kanaler

H
undradelar

S
0-kanaler

H
undradelar

Exempel meddelande

240

25 1 2 73 1 123

2 5 12 12 14 1 11 1 2 75 1 122

6 34 2 76 1 120

6 68

A
D

T
em

pV
arm

A
D

T
em

pK
all

A
D
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em
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A
D

T
em

pK
all

A
D
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em
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A
D
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em
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Tabell 3.4.4 – Reply från noden 
 
 
Reply-meddelandet är uppbyggt på följande sätt: 
 
ID:  Identifierare för meddelandetyp. I detta fall 240, PROTOTYPE_MSG. 
 
LEN:  Längd på meddelandet. Definieras som total längd – 2. 
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Mode: I Reply från noden är Mode 1 om det gått att genomföra utläsning av nytt data eller 
170 (AA i hexadecimal) om det senaste datat redan skickats till applikationen. 
 
A/DTempVarm:  Två bytes med A/D-värdet från varmvattentemperaturgivare, 0-1023. 
 
A/DTempKall:  Två bytes med A/D-värdet från kallvattentemperaturgivare, 0-1023. 
 
S0-kanaler: I denna byte skickas vibrationsdata. Om vibrationer inkommit sedan den 
föregående samplingen skrivs en etta bitvis in i denna byte efter kanalnummer. T.ex. om 
vibrationer inkommit på kanalerna 1 och 3 skulle den byte vara 5. Vibrationer på alla kanaler 
skulle ge 15 och inga vibrationer 0. 
 
År, Månader, Dagar, Timmar, Minuter, Sekunder:  Tidsinformation för hela meddelandet. 
 
Hundradel:  Vilken hundradel inom sekunden som samplingen togs. 
 
Därefter följer information för sampel 2 och 3 på samma sätt som för sampel 1. 
 
 

Sampling och lagring i EEPROM 
Inhämtningen av mätvärden sker genom en schemaläggning som gör att givarna samplas 3 
gånger per sekund.  Samplingarna paketeras till datapaket som sedan sparas i EEPROM:et. 
Avläsningar på två A/D-kanaler och 4 S0-kanaler utgör ett sampel. AD-omvandlingen sköts 
genom ett funktionsanrop för att starta och ett för att läsa av resultatet som blockerar 
processorn, i max 20µs, om AD-omvandlingen inte är klar. 
 
Varje A/D-sampel består av två 10-bitars A/D-värden, dvs. 0-1023. Ett A/D-värde sparas 
därmed som två bytes i datapaketen. S0-kanalerna är pulsräknaringångar som är kopplade till 
vibrationsgivarna och varje vibration ger en puls och ökar räknaren relativt föregående 
sampel. Det är bara intresserant om vibrationer detekteras eller inte och därför sparas inte 
vibrationens magnitud. En vibration representeras av en etta eller nolla, motsvarande 
vibration eller inte vibration. Detta digitala värde sparas i en bit motsvarande den S0-kanal 
som lästs av. Detta innebär att vibrationsdata för de 4 S0-kanalerna kan sparas i en byte, t.ex. 
00001010 binärt =10 decimalt, motsvarande vibrationer på kanal 2 och 4. 
 
A/D- och vibrationsdata kompletteras också med datum och tid med hundradelssekunds 
noggrannhet och datapaketet sparas sedan i EEPROM:et på första lediga plats. 
 
När processorn startar sparas alltid det första datapaket i det första tilldelade minnesområdet i 
EEPROM:et. Därefter fortsätter loggningen tills slutet av minnet är nått, då den börjar om 
från början. Detta innebär att värdena måste laddas ner snabbare än de sparas till minnet för 
att inte skriva över och således förlora loggdata. 
 
Då ett datapaket skrivs till minnet sparar funktionen vilken plats i minnet värdet sparades i, 
som benämns newest_data_stored i stycket nedan. 
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Hämtning från EEPROM 
Hämtning av data från EEPROM är en händelsebaserad funktion och exekveras då ett Query-
meddelande kommer från loggningsapplikationen. Det data som skickas till 
loggningsapplikationen är det äldsta data som loggats men inte redan skickats iväg. 
Programmet åstadkommer detta genom två pekare, last_data_sent och newest_data_stored, se 
figur 3.4.5. 
 

Data 5Data 4Data 2003Data 2002Data 2001

last_data_sent newest_data_stored

Data 2000Data 1999Data 1998

Minnesområde:
0x9000-0xFFFF

 
 

Figur 3.4.5 – Struktur för sparad data i EEPROM 
 
 
Om last_data_sent ej är lika med newest_data_stored finns data att skicka. Då börjar 
programmet bygga upp ett Reply-meddelande där datat vid last_data_sent först läggs till. 
Därefter flyttar last_data_sent-pekaren fram ett steg och kontrollerar igen om det finns mer 
data att skicka. Om mer data finns, upprepas proceduren tills ett meddelande med 3 sampel 
byggts upp eller tills det att newest_data_stored-pekaren nås. När något av dessa villkor möts 
skickas loggdatat till loggningsapplikationen.  
 

Loggningsapplikationen 
Efter beslutet med anledning av förstudien att utveckla prototypen från Metrimas befintliga 
mätinsamlingssystem gjordes en genomgång av systemets möjligheter. Där visade det sig att 
mätvärdesinsamling snabbare 1 Hz inte var möjligt från det färdiga klient-server systemet. 
Därför fanns det ett behov att skriva en egen applikation för att via MCom Server (se nedan) 
hämta data från de noder som användes för prototypen. 
 
 
MCom 3 
För att förstå loggningsapplikation krävs en förståelse av MCom. MCom 3 är den senaste 
versionen av Metrimas kompletta system för automatisk insamling av mätvärden från olika 
typer av mätare.  Systemet använder en, eller flera servrar som läser av mätare enligt 
specificerade jobb från en klientapplikation. De data som samlas in till MCom kan sparas på 
olika sätt, t.ex. i databaser eller till fil. Det vanligaste sättet är att spara till en SQL-databas. 
 
Mätvärdesinsamling kan ske manuellt, på ett visst klockslag eller kontinuerligt med ett visst 
tidsintervall. MCom-systemet är dock konstruerat att läsa av mätare som jobbar på tim- eller 
månadsbasis. Detta innebär att systemet inte har inbyggt stöd för snabba loggningsförlopp 
med loggning flera gånger per sekund. MCom är däremot anpassad för att läsa av tusentals 
noder snabbt vilket innebär att behandlingen av varje enskilt kommando måste gå relativt 
snabbt. Det medför också en möjlighet att med egna program via MCom kommunicera med 
enskilda noder förhållandevis snabbt om nätverket tillåter detta. 
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När kommandon skickas med bNET-protokollet i MCom blir kommunikationen av 
Query/Reply-typ. Snittiden för ett Query/Reply-kommando, ReplyQueryT / , kan beräknas ur 

ekvation (5) nedan. 
 
 nodNodMComMComMComPCReplyQuery TTTTT +⋅++⋅= −− 22/  (5) 

 
 
Där MComPCT −  är tiden för ett meddelande att nå MCom servern från Klient-PC:n, MComT  är 

behandlingstiden i MCom Servern, NodMComT −  är tiden för ett meddelande att nå noden från 

MCom Servern och nodT  är behandlingstiden på noden. MComPCT −  och NodMComT − multipliceras 

med 2 då meddelandena också går tillbaka till klienten samma väg. 
 
Om MCom körs på samma dator, dvs. 0≈−MComPCT , som loggningsapplikationen kan 

ReplyQueryT /  vara i storleksordningen 30 ms. Med Servern inom ett lokalt nätverk är typiska 

tider ca 100 ms men då servern är ansluten via ett Wide Area Network, eller Internet, är 
tiderna i princip helt bestämda av MComPCT −  och NodMComT − . Tider uppemot 500 ms eller mer är 

inte omöjliga. 
 
För applikationsprogrammerare erbjuder MCom möjligheter att via en proxyserver 
kommunicera direkt med en MCom Server via TCP/IP. Proxyservern är ett klassbibliotek som 
innehåller åtkomstmetoder mot MCom Servern och utgör grunden för alla externa 
applikationer som behöver kommunicera med en MCom Server. Proxyservern tillhandahåller 
bl.a. möjligheten att från vilken dator som helst skicka råkommandon till en nod kopplad till 
en MCom Server. Förutsättningarna är att datorn och servern är uppkopplade mot ett 
gemensamt nätverk t.ex. Internet och att de kan kommunicera obehindrat med varandra, dvs. 
alla brandväggar mellan datorn och servern har öppnat serverporten för kommunikation. Se 
figur 3.4.6. 
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Figur 3.4.6 – Översiktsbild av MCom 3 Systemet. 
(Källa: ”Produktblad för MCom 3 sv rev 3.pdf”) 

 
 
Loggningsapplikationen C10 Prototype Data Logger 
Loggningsapplikationen som skrevs för att hämta data från C10-prototyperna kallades C10 
Prototype Data Logger och är skriven i Microsoft Visual Studio.NET 2003. Kraven för att 
köra programmet är en dator med Microsoft Windows® 95 eller högre och minst .NET 1.1 
installerat samt filerna serverproxy.dll och interfaces.dll från MCom 3. De två sistnämnda 
filerna tillhandahåller möjligheter att ansluta till och använda MCom Servern från en extern 
applikation.  
 

Användargränssnittet 
För en användare fungerar programmet, se figur 3.4.7, enligt följande: 
 
Starta med att skriva in servernamn (1), MCom Protocol Port (2), MCom användarnamn (3) 
och lösenord (4) för den/de servrar som skall användas. Därefter identifieras de noder som 
skall användas med sina respektive serienummer (5). Därnäst väljs, via de två checkboxarna 
(6), om loggning av temperatur, vattenförbrukning eller båda och skall göras. Slutligen 
trycker man Get Data-knappen (7) och programmet startar en slinga som laddar ner data från 
noderna med en repetitionshastighet något under en sekund. 
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Figur 3.4.7 – Loggningsapplikationens grafiska interface 
 

Programstruktur 
Grundkonceptet för loggningen är att data måste återkallas snabbare än den loggas då C10:ans 
dataminne endast räcker till 2000 loggvärden, motsvarande drygt 11 minuters loggning. I 
loggmeddelanden finns det utrymme för en sekunds loggdata och därmed måste hämtningen 
av loggdata måste ske med en medelhastighet av minst 1 Hz. 
 
Loggningsapplikationen löser detta problem genom att med hjälp av en timer skicka 
råkommandon till noden via MCom Servern med en frekvens högre än 1 Hz. Timerns 
frekvens kan justeras med textfältet till vänster om Output-filnamnet i det grafiska interfacet. 
Siffran där motsvarar tiden i millisekunder emellan det att ett kommando avslutat till att nästa 
startar. 
 
För att lättare förstå programmets struktur illustreras det i figur 3.4.8 nedan som visar hur ett 
typiskt inloggnings- och ett nedladdningsförfarande ser ut. 
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Figur 3.4.8 – Illustration av programfunktion 
 
 
Applikationens struktur är inte helt lätt att illustrera då den är både händelse- och tidsstyrd. I 
figur 3.4.8 ovan motsvarar varje pil en överföring av data mellan logiska eller fysiska gränser 
i loggningsstrukturen. I det fall ett kommunikationsförsök, representerat med en pil, 
misslyckas, finns det logik som genererar ett felmeddelande i applikationen som sedan 
skickas vidare till loggningsapplikationen. Loggningsapplikationen hanterar dessa fel genom 
att skriva ut debuggningsdata i resultatfönstret. 
 
Den enda kommunikationspil som inte har denna felhantering är meddelandet från C10:an till 
Servern. Om ett sådant meddelande försvinner på väg till servern skickar servern ett nytt, 
identiskt Query. Detta resulterar i att C10:an kommer att skicka ett nytt meddelande med 
nästa data och således tappas en sekunds loggdata. Detta kunde ha åtgärdats genom att en 
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identifierare från det senast mottagna meddelandet skickades med i Queryt från serven. Då 
skulle applikationen kunna verifiera att Reply matchar det Query som skickats och be om 
omsändning om så inte skett. Detta implementerades dock inte på grund av tidsbrist. 
 
Det i figur 3.4.8 illustrerade inloggningsförfarandet sker innan det första kommandot skickas 
till noden. Därefter verifieras att uppkopplingen fortfarande är öppen innan nästkommande 
kommando skickas till noden. Nedladdningsförfarandet startas av en timer med ett 
konfigurerbart intervall. Efter att Queryt skickats och Reply tagits emot enligt vad som 
beskrivits tidigare så konverteras loggdatat och skrivs ner i textfiler på hårddisk eller annan 
tillgänglig sökväg. Applikationen skriver ner ca 260 000 loggvärden per dygn vilket 
motsvarar ca 9 MB. Applikationen byter fil att spara ner värden i vid varje dygnsomslag. 
Detta för att inte datafilerna skall bli för stora. 
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4. Utveckling av beräkningsalgoritm 
Prototypen som konstruerades för att samla in mätdata gör ingen egen behandling av datat. En 
beräkningsalgoritm som använder datat från temperatur- och vibrationsgivarna utvecklades 
för att beräkna spoltiden. 
 

4.1 Beräkningsalgoritm 
För att utvärdera algoritmen måste en referensmätare kopplas in på vattenrören för att mäta 
det aktuella verkliga flödet. En flödesmätare, omni-MR1K från Hornsberg, används som 
referens och datat loggas på samma sätt som signalerna från sensorerna. Det insamlade datat 
behandlas sedan för att få ut spoltiden. Tester med tilt- och vibrationsgivaren visar en tydlig 
korrelation mellan spolning och vibrationer, som kan ses på oscilloskopet i figur 4.1.1.  
 
 

 
 

Figur 4.1.1 – Vibrationssensorns utsignal under 3 korta spolningar i testmiljö 
 
 
Den tydliga korrelationen mellan spolning och vibrationer enligt figur 4.1.1 kunde dessvärre 
inte återskapas vid verklig installation i lägenheter. Vibrationssensorn är mycket känslig för 
monteringssättet mot röret och rörmaterialet och ger avsevärt sämre signaler från fälttestet. 
Vid montage på t.ex. stålrör eller hårt infästa rör erhölls ingen vibrationssignal alls. Därmed 
exkluderas vibrationssignalerna från analysmetoden, då de inte tillförlitligt kan tillföra 
temperaturkompletterande data, vilket de är utvecklade till att göra. Temperatursignalen, 
däremot, ger robusta och repeterbara signaler och då en korrelation mellan förändringen i 
temperatur och spoltiden är uppenbar även för blotta ögat kan en algoritm skapas för att 
approximera spoltiden. Ett exempel på temperaturförloppet för ett varmvattenrör över ett 
dygn ser ut enligt figur 4.1.2 nedan. Figur 4.1.3 är en förstoring av figur 4.1.2 och visar mer 
tydligt korrelationen mellan spoltiden, enligt referensmätaren, och temperaturförändringen. 
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Figur 4.1.2 – Temperaturförloppet för ett varmvattenrör under ett dygn med korrelerad 
spoltid 
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Figur 4.1.3 – Temperaturförloppet för ett varmvattenrör under spolning, tillsammans med 
den verkliga spoltiden. Förstorning av figur 4.1.2, för att tydliggöra korrelationen mellan 
verklig spoltid och temperaturförlopp för ett varmvattenrör 
 
 
Då temperatursignalen är brusig kan det vara nödvändigt att använda algoritmer som 
undersöker medelvärdet för att uppmärksamma dess förändringar. Enligt Gustafsson (2000) 
finns det tre kategorier av algoritmer för att detektera förändringar i brusiga signaler: 
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− Metoder som använder ett filter, där ett s.k. vithetstest utförs på utsignalen från ett 

linjärt filter. Vithetstestet jämför utsignalen med vitt brus och förklaras mer nedan 
− Metoder som använder två filter, ett snabbt respektive långsamt, parallellt 
− Metoder som använder flera filter parallellt, individuellt anpassade till ett särskilt 

antagande av förändringarna 
 
Alla metoder ovan behandlar den filtrerade mätsignalen som innehåller vitt brus, och 
genomför ett vithetstest för att detektera förändringar. Idealt är mätsignalen noll innan en 
förändring och skilt från noll efter en förändring, motsvarande signalen i övre grafen i figur 
4.1.4 nedan. Då mätsignalen är brusig på grund av diverse störningar, såsom i den undre 
grafen i figur 4.1.4, är det faktiska värdet på den filtrerade signalen svår att bestämma och 
signalens genomsnittsvärde används därför för att detektera förändringar.  
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Figur 4.1.4 – Övre graf: En verklig signal med ett steg vid tid 26  
 Nedre graf: Motsvarande uppmätt signal 
 
 
Om inga förändringar sker i mätssignalens genomsnittsvärde uppfattas utsignalen som vitt 
brus, dvs. en sekvens av oberoende stokastiska variabler, med ett medelvärde på noll. Efter en 
förändring i mätsignalen ändras utsignalen och medelvärdet blir skilt från noll. Problemet att 
detektera förändringen ligger då i hur ’skilt från noll’ definieras. 
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Problemet kan omformuleras till två hypoteser: 
 

.0)(f:

,0)(f:
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där H0 motsvarar ingen-förändringshypotesen, H1 förändringshypostesen och yt är indata. En 
stoppregel erhålls genom att lågpassfiltrera yt och jämföra värdet med ett rimligt tröskelvärde. 
Ett sådant lågpassfilter är E.S. Pages kumulativa summeringsalgoritm CUSUM (Gustavsson, 
2000). 
 

CUSUM 
CUSUM-algoritmen bygger på strukturen i figur 4.1.5, där insignalen filtreras och omvandlas 
till avståndsmått, som mäter avvikelsen från ingen-förändringshypotesen H0. Avståndsmåtten 
är i princip skillnaden mellan den filtrerade insignalen och medelvärdet, enligt ekvation (9) 
nedan. Stoppregeln avgör sedan om denna avvikelse är av betydande storlek eller inte, och 
avger ett alarm om tröskelvärdet överskrids. 

 
Figur 4.1.5 – Struktur för CUSUM algoritmen 
 
 
CUSUM-algoritmen beskrivs enligt ekvation (6) till (12) nedan för en positiv förändring i 
medelvärdet: 
 

 ∑−
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1θ̂  (6) 

 ttt y θε ˆ−=  (7) 

 νε −= tts  (8) 

 ttt sgg += −1  (9) 

 0 om ,0 <= tt gg  (10) 

 hgt > om Alarm  (11) 

 Vid alarm  och   0 0 ttgt ==  (12) 

 

där tθ̂  är medelvärdet, tε  skillnaden mellan insignalen ty  och medelvärdet, ν  en driftfaktor, 

ts  summationsterm, tg  avståndsmåttet och h tröskelvärdet. Det är också vissa av dessa 

värden som kan användas för att trimma in algoritmen för att få önskad känslighet.  
 

− För att minska antalet falska alarm, öka ν  
− För att erhålla snabbare förändringsdetektion, minska ν  
− För att få fler alarm, sänk h, då tröskelvärdet överskrids snabbare 

Data Alarm 
Filter Avståndsmått Stoppregel 

tt εθ ,ˆ  
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tt gs ,  
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Vid implementering av metoden insågs att temperaturen inte är konstant utan strävar mot ett 
jämviktsläge efter en spolning, vilket gör att den ursprungliga metoden måste korrigeras. Att 

temperaturen sakta återgår mot ett jämviktstillstånd innebär att medelvärdet tθ̂  driver ifrån 

insignalen ty  med tiden. Detta försämrar metodens responstid på en förändring, då tθ̂  har en 

längre sträcka att täcka innan tröskelvärdet överskrids, eftersom avståndet mellan tθ̂  och ty  

först måste överkommas. Lösningen är att istället definiera tθ̂  enligt ekvation (13). 

 

 ∑
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där mvT  är tiden bakåt som medelvärdesbildning önskas och t0 är tiden vid senaste alarm. 

Denna ändring innebär att medelvärdesbildningen istället tillämpas från senaste larmet eller 

maximalt Tmv sekunder tillbaka. På så sätt kan man med Tmv justera hur mycket som tθ̂  driver 

ifrån ty . Figur 4.1.6 erhålls då. 
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Figur 4.1.6 – Temperaturkurva med alarm enligt CUSUM-metoden, med 5.0=ν , h =30, 

mvT = 60 minuter 
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Då fler alarm än önskat indikeras av beräkningsalgoritmen måste temperatursignalen filtreras 
ytterligare. Enligt figur 4.1.6 ovan, observeras att det förekommer enstaka alarm på grund av 
störningar i temperatursignalen. Däremot förekommer flera alarmsignaler vid en spolning, 
dvs. en större temperaturförändring, proportionellt mot förändringens magnitud. Ett villkor 
kan då ställas på alarmindikationerna, att dessa måste föregås av åtminstone en ytterligare 
alarmindikation inom ett tidsintervall på ett visst antal sekunder, som definieras av faktorn ψ . 
Om villkoret är uppfyllt kopplas de två alarmindikationerna ihop och ett alarmtidsintervall 
åstadkoms. Annars, om villkoret inte uppfylls, ignoreras alarmindikationen. I resultaten i 
kapitel 5 visar figur 5.1.1 hur enstaka alarm inte tas med i alarmtidsintervallet. 
 
 

Analys av tidsderiverad temperaturdata 
Den ovannämnda CUSUM-metoden använder avvikelsen i medelvärde av den faktiska 
temperaturen för att beräkna spoltiden. Samma CUSUM-metod kan också utföras på den 
verkliga temperaturens variation, eller dess tidsderivata, för att detektera förändringar. En ny 
beräkningsalgoritm, med en tidsderiverad temperatursignal utvecklas därmed för att, om 
möjligt, ge en noggrannare bild av spolningsförloppet. Problemet är emellertid att 
temperatursignalen behöver lågpassfiltreras för att en pålitlig analys av derivatan skall vara 
möjlig.  
 
Gränsfrekvensen, den frekvens där signalförstärkningen minskat 3 dB, för filtreringen erhålls 
genom granskning av stigtiden för systemet, dvs. tiden det tar för varmvattentemperaturen att 
stiga från 10 % till 90 % av sin maximala temperatur. Se figur 4.1.7. Stigtiden uppmättes till 
ungefär 63 sekunder vid mätning på testbänken.  Då temperaturens dynamik motsvarar ett 
första ordningens system blir bandbredden, enligt Lennartsson (2002), i enlighet med 
ekvation (14) nedan. 
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r
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Figur 4.1.7 – Stigtiden för temperatursignalen 
 
 
Temperatursignalen filtreras med ett andra ordningens digitalt Butterworth-filter, som 
implementeras i MATLAB med funktionen filter enligt ekvation (15), med gränsfrekvensen 
0,05 Hz.  
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Där y(n) är den digitala utsignalen, x(n) den ofiltrerade insignalen, dvs. yt, a och b är 
filterkoefficienterna. Skillnaden mellan den filtrerade och den ofiltrerade temperatursignalen 
ses i figur 4.1.8.  
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Figur 4.1.8 – Jämförelse mellan ofiltrerad och filtrerad temperatursignal 
 
 
Den filtrerade temperatursignalen tidsderiverades sedan med hjälp av ett deriverande filter i 
MATLAB. Figur 4.1.9 nedan erhålls då. 
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Figur 4.1.9 – Den nerskalade filtrerade temperatursignalen och dess derivata 
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CUSUM-metoden appliceras sedan på den deriverade temperatursignalen för att erhålla start 
för spoltiden. Kriterierna för vad som klassificeras som start och stopp modifieras dock lite då 
en spolstart sätts till det första av 2 efterföljande alarm, om de uppträder inom 3 sekunder av 
varandra. Ett spolstopp sätts då derivatan understiger 0,3 °C/s, dvs. 3,0<T& . När en 
startindikation erhålls letar metoden upp påföljande stoppindikation, varvid spoltiden 
beräknas som tiden mellan ett start och efterföljande stopp. Dessa spoltider summeras sedan 
till en total spoltid enligt analys, analysspolt , . Se figur 4.1.10 för ett exempel på start-stop-

metoden. 
 
Det intressanta förhållandet för båda analysmetoderna, dvs. förhållandet mellan analysspolt ,  och 

den i testbänken uppmätta verkliga spoltiden, verkligspolt , , benämns som ϕ , och definieras enligt 

ekvation (16) 
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Figur 4.1.10 – CUSUM-algoritmen  med start- och stopplarm applicerad på den deriverade 
temperatursignalen 
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ϕ  beräknas sedan individuellt för samtliga dygnsdata från testbänken och används som grund 
för beräkning av ett totalt medelvärde och standardavvikelse för metoden. Standardavvikelsen 
används som indikation på metodens noggrannhet. 
 
 

4.2 Testning av produkten/utvärdering 
Då de ovan beskriva metoderna appliceras på data från en testbänk är det intressant att försöka 
validera metoderna och hårdvaruprototypen i en verklig miljö, mot verkliga spolmönster, till 
skillnad mot de spolningar som utförs i köket på Metrima. Prototypen installerades då i 4 
olika lägenheter i Karlstad, under KBABs förvaltning, under 1 veckas tid. Lägenheterna 
valdes för att de redan var utrustade med Metrimas system för vattenmätning och 
kompletteringen med prototypmätarna blev därmed enkel. Nya traditionella 
vinghjulsvattenmätare installerades samtidigt i lägenheterna för att få bästa möjliga 
noggrannhet på referensdatat. Lägenhetsinnehavarna varierade i ålder och civilstatus, från 
äldre, gift och förtidspensionerad till yngre, ensamstående och arbetande, vilket ger en 
indikation om spoltidsmätarens och analysmetodens funktionalitet för olika spolningsmönster.  
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5. Resultat 
I detta kapitel avhandlas resultaten erhållna då både beräkningsalgoritmerna applicerades på 
temperaturdata både från testbänk och fälttest. Dessa algoritmer tillämpades på det loggade 
datat. Implementationen gjordes i MATLAB. De två skilda, men snarlika 
beräkningsmetoderna behandlas separat för en enklare utvärdering av deras funktionalitet och 
appliceras på temperaturförloppet för ett varmvattenrör, dvs. endast varmvattenförbrukningen 
behandlas. 
 

5.1 CUSUM-algoritm på obehandlad temperatursignal 
Vid implementering av CUSUM-algoritmen på temperaturdata från bänktestet i köket på 
Metrima, med parametrarna 5.0=ν , h =30, ψ  = 10 sekunder och mvT  = 60 minuter, fås figur 

5.1.1. 
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Figur 5.1.1 – Överst, temperaturkurva med alarm enligt CUSUM-algoritmen, med 5.0=ν , h 
=30, mvT = 60 minuter och ψ  = 10 sekunder. Underst, tg , ur CUSUM-algoritmen 
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Den beräknade spoltiden enligt alarmfunktionen är dock längre än den faktiska spoltiden, 
uppmätt av referensflödesmätaren. Detta medför emellertid inget problem så länge metoden 
uppför sig likadant, oberoende av om dataunderlaget fås från en annan mätsensor eller 
mättidpunkt. För att undersöka algoritmen kontrolleras detta förhållande, dvs. skillnaden 
mellan beräknad spoltid och verklig spoltid, på data insamlat från testbänken på Metrima från 
28 november 2005 till 19 januari 2006. Resultaten kan ses i tabell 5.1.1, och rådata kan ses i 
bilaga 9.2. 
 
 

Medelvärde ϕϕϕϕ 1,45 

Standardavvikelse  0,21 

Standardavvikelse (%) 14,33 
 
Tabell 5.1.1 – Medelvärdet och standardavvikelsen uträknad från skillnaden mellan verklig 
och beräknad spoltid för CUSUM-algoritmen på temperatursignalen 
 
 
Enligt tabell 5.1.1 ligger standardavvikelsen för CUSUM-algoritmen på 14,33%. Detta 
uppfyller inte kravet för spoltidsmätarens noggrannhet, enligt sektion 1.4. 
  
 

5.2 CUSUM-metod på deriverad temperatursignal 
När beräkningsalgoritmen med modifierade kriterier applicerades på den deriverade 
temperatursignalen med parametervärden 3.0=ν  och h = 1 åstadkoms figur 5.2.1. För att få 
ett mätbart värde på funktionens reproducerbarhet appliceras den på all tillgänglig data från 
testbänken på kontoret mellan 28 november 2005 till 19 januari 2006. Detta resulterar i 
värden enligt tabell 5.2.1.  
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Figur 5.2.1 – Deriverad temperaturkurva med alarm enligt den modifierade CUSUM-
metoden, med parametervärden 3.0=ν  och h = 1  
 
 

Medelvärde ϕϕϕϕ 1,41 

Standardavvikelse  0,19 

Standardavvikelse (%) 13,60 
 
Tabell 5.2.1 – Medelvärdet och standardavvikelsen uträknad från skillnaden mellan verklig 
och beräknad spoltid för CUSUM-algoritmen på den deriverade temperatursignalen 
 
 
Enligt tabell 5.2.1 ligger standardavvikelsen för CUSUM-algoritmen på den deriverade 
temperatursignalen på 13,60%. Detta uppfyller inte heller kravet för spoltidsmätarens 
noggrannhet, enligt kapitel 1.3. 
 
En jämförelse mellan de båda algoritmerna, den ena baserade på temperatursignalen och den 
andra på temperatursignalens derivata, visar ingen större skillnad mellan de två, med 
avseende på standardavvikelsen i den uppmätta spoltiden. Däremot kan den sistnämnda även, 
med den enkla modifieringen att invertera derivatan, appliceras på temperaturdata från ett 
kallvattenrör och sedan användas på samma sätt med CUSUM-algoritmen för att erhålla 
spoltiden. Denna metod, med något lägre spridning i spoltidsförhållande, appliceras därför på 
all tillgänglig data från fälttestet i följande avsnitt. 
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5.3 Fälttestresultat 
På grund av oförutsedda kommunikationsproblem vid installationen blev den faktiska 
testperioden med sammanhängande data endast 5 dagar, och sensorerna fungerade bara felfritt 
i 3 av de 4 lägenheterna. Eftersom CUSUM-algoritmen på den deriverade temperatursignalen 
visade sig vara mest noggrann från bänktesten används enbart denna metod på all insamlad 
data från fälttesten. Till skillnad från data från testbänken, där varje dags spoltid registrerades 
var för sig och sedan sammanfogades till en total spoltid, sammansattes all 
vattenförbrukningsdata för hela fälttestperioden för varje lägenhet först till en dataserie som 
sedan beräkningsalgoritmen utfördes på. Detta utfördes för att minimera inverkan av felet 
som referensflödesmätarna ger upphov till, då mätarna endast ger en signal för varje 10 liter 
vatten som förbrukats. Om spoltiden undersökts på en daglig basis skulle en möjlig 
missvisning på maximalt 20 liter påverka resultaten betydligt. Detta maximala fel på 20 liter 
påverkar fortfarande resultaten men dock endast på den totala perioden och således med 
mindre inverkan. 
 
Som tidigare konstaterats ger beräkningsalgoritmen inte en exakt spoltid, utan mer ett mått på 
tiden då värmeenergi har tillförts. Det intressanta är då egentligen hur detta tidsmått förhåller 
sig till den verkliga spoltiden. Dessvärre finns inte den verkliga spoltiden tillgänglig utan den 
beräknade spoltidens fördelning jämförs istället med den fördelning som fås av den verkliga 
vattenförbrukningen enligt mätarna i lägenheterna. I och med att spoltid jämförs med 
förbrukning förväntas ett visst fel i denna metod. Fördelningarna enligt verklig förbrukning 
och beräknad spoltid visas nedan i tabell 5.3.1. 
 
 
 

Lägenhet 

Verklig 
förbrukning  

(L) 

Fördelning 
enligt verklig 
förbrukning  

(%) 

Fördelning enligt 
beräkningsalgoritm  

 (%) 

Procentuell 
skillnad 

(%) 

1 200 15,873    13,369    -15,775 

2 890 70,634    61,618    -12,764 

3 170 13,492 25,011 85,377 
 
Tabell 5.3.1 – Uppmätt förbrukning i liter och fördelning enligt verklig förbrukning och 
beräknad spoltid för varmvatten för testlägenheterna 
 
 
Att basera några konkreta slutsatser på data ur tabell 5.3.1, med data från endast 3 lägenheter 
under en testperiod på 5 dagar, skulle vara missvisande. Däremot påvisar värdena en viss 
korrelation mellan den verkliga förbrukningen och den beräknade spoltiden. 
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6. Slutsatser 
Den utvecklade prototypen är lyckad eftersom en korrelerad fördelning erhölls för 
vattenförbrukningen, dessvärre inte med den kravställda noggrannheten. Metoden att använda 
temperaturförlopp för att beräkna spoltid visade sig också möjlig, men inte tillräcklig för att 
enskilt erhålla noggranna spolindikationer. 
 

6.1 Prototypslutsatser 
Utifrån mätdata från testbänken på Metrima verkar prototypen fungera, dock inte med den, 
enligt kravspecifikationen, krävda mätnoggrannheten. Det fel som resultaten visar kan vara 
acceptabelt för en billig fördelningsmätare, då en uppskattad total installationskostnad för 
prototypen är ungefär hälften av motsvarande traditionell vattenmätare.  
 
Konstruktionen av prototypen var delvis lyckad då temperaturgivaren fungerade felfritt. 
Temperatursensorn ger en tillräcklig noggrannhet i temperatur och samplingsfrekvensen på 3 
Hz speglar temperaturförloppet väl. Vibrationssensorn, däremot, fungerade bra i testbänken 
men var extremt känslig för monteringen på olika typer av vattenrör och dess infästningar, 
och visade sig vara praktiskt taget oanvändbar vid verklig installation i lägenheter. 
Vibrationssignalerna har därmed inte analyserats som del av resultaten eftersom de inte 
tillförde något värde till fördelningen.  
 
Utformningen på prototyprörfästet förkastas också då den, i första hand, var anpassad efter 
vibrationssensorn, för att erhålla optimal anliggningsyta mot vattenröret. Temperaturgivaren 
fästes enkelt på röret med isolerande tejp och kylpasta, varvid ingen specialanpassad fäste 
konstruerats.  
 
En trådlös implementation av prototypen skulle ha varit mycket fördelaktig då största delen 
av installationstiden i testlägenheterna utgjordes av kabeldragning.  
 
Kommunikation mellan temperaturgivaren och noden fungerade bra med en fysik kabel såväl 
som loggningen av mätvärden genom C10. Då temperatur har en relativt långsam transient 
kan samlingsfrekvensen, på 3 Hz enligt sektion 3.2, möjligtvis minskas till 1 Hz, utan att 
kompromissa datakvaliteten, vilket i sin tur kan minska strömförbrukningen.  
 
Beräkningsalgoritmerna, baserade på en obehandlad och en deriverad temperatursignal, 
fungerade sämre än förväntat, med en standardavvikelse på ± 14,33 % respektive ± 13,60 % 
för förhållandet mellan verklig och beräknad spoltid. Största felkällan är att temperaturen inte 
innehåller tillräcklig information om varje spolning, vilket diskuteras mer i avsnitt 6.2 nedan.  
 
Det förhållande som erhålls genom beräkningsalgoritmerna på data från testbänken på 
Metrima indikerar att den beräknade spoltiden är proportionell mot den verkliga spoltiden, 
med ett fel på ± 14 %. Algoritmen möter därmed inte det krav som ställdes i sektion 1.4. Detta 
krav kan i efterhand ses som tämligen hårt och ogenomtänkt. 
 
Metoden, att fördela förbrukning genom temperaturanalys, är dessutom väldigt känslig för 
olika spolningsmönster och spolningsbeteende. Eftersom metoden bygger på spoltid, viktas 
registrerad spoltid lika mycket, oberoende av flöde. Det betyder att t.ex. diskning under en 
smal rinnande stråle räknas som en lika stor förbrukning som att fylla en diskho med fullt 
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flöde under samma tid. Detta är dock inget fel, så länge alla abonnenter är medvetna vad de 
debiteras för. 
 
Ett intressant fenomen har dock uppmärksammats på både data från testbänken och från 
fälttestet, som indikerar att kall- och varmvattenrören påverkar varandra. Som kan ses i figur 
6.1.1 erhålls ibland en negativ temperaturförändring vid samtidig kallvattensspolning.  Detta 
beror på att spolningen i det närliggande kallvattenröret. Under spolning sänks temperaturen i, 
och utanför röret, som ständigt strävar efter ett jämviktsläge med omgivande temperatur, och 
resulterar i att värmeenergi tas från omgivningen för att motverka temperatursänkningen. 
Samtidigt strävar varmvattenröret efter jämviktsläge med omgivningen och vid en sänkning 
av omgivande temperatur, överförs värme från varmvattenröret till omgivningen, och dess 
temperatur sänks, vilket registreras av temperaturgivaren. 
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Figur 6.1.1 – Varmvattentemperaturen påverkad av spolning i kallvattenröret bredvid 
 
 

6.2 Begränsningar 
De största begränsningarna i prototypen, med avseende på både hårdvara och mjukvara, är 
den begränsade data tillgänglig ur temperaturförloppet på ett varmvattenrör, och den 
begränsade data som används av analysmetoden ur temperaturförloppet. Spolningar kan ske 
utan märkbara förändringar i temperatur och gestaltas av två olika situationer; de första 
spolningarna en tidig morgon och långa spolningar, vid t.ex. tappning av ett bad.  
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Vattnet är vanligtvis stilla i rören under natten, bortsett från bostadshus med 
varmvattencirkulation, och håller då omgivningstemperatur. Under den första spoltiden en 
tidig morgon uppmärksammas därmed ingen temperaturskillnad, då vattnet i rören har 
omgivningstemperaturen till dess att det varma vattnet från varmvattenberedaren i källaren 
nått tappstället. Först då kan en spolning registreras av prototypen. Denna förlorade spoltid är 
delvis ansvarig för den låga fördelningsnoggrannheten. Däremot kan just detta fenomen vara 
fördelaktigt då kunderna endast debiteras för det varmvatten de förbrukar, och den 
oregistrerade varmvattenförbrukningen enligt husets centralmätare fördelas jämt på alla 
abonnenter.  
 
Vid tappning av ett bad kan också en missvisande spoltid registreras. Beräkningsalgoritmerna 
baserar alarmindikationen på antigen förändringen i medelvärde eller i derivata. Vid en längre 
spolning stiger vatten-, och därmed rörtemperaturen, mot sin maximala temperatur. När den 
maximala temperaturen är nådd bibehålls temperaturen, bortsett från den naturliga variationen 
i vattentemperaturen, till dess att spolningen avslutas. Vid denna ”platå”, då inga märkbara 
förändringar sker i vare sig medelvärde eller derivata, ges inga alarm och således registreras 
ingen spoltid. Detta fenomen försämrar också fördelningsnoggrannheten.  
 

6.3 Felkalkyl 
För att ha ett mått på hur bra det fungerar att uppskatta spoltid genom att mäta temperatur 
gjordes en felkalkyl. Felen uppdelades i olika klasser av fel. Felets storlek för respektive klass 
uppskattades sedan för att sedan sammanslås till ett totalt uppskattat fel. 
 

Mätningsfel 
Mätningsfelen är direkt kopplade till de gjorda temperaturmätningarna och dess 
diskretisering. Utsignalen från mätningen är en digital temperatur som sedan är insignal till 
beräkningsalgoritmen. Detta medför att mätningsfelen fortplantas till det slutliga resultatet. 
I detta fall definieras dessa fel som de delfel i det totala mätningsfelet som faktiskt påverkar 
beräkningsalgoritmens slutliga resultat. 

  
Fel M1. A/D-omvandlarupplösning 

A/D-omvandlaren har en upplösning på 10-bitar. Detta innebär 1024 steg 
fördelat på temperaturintervallet 0-60 °C, d.v.s. ca 0,06°C/steg. Detta är mer 
noggrant än temperaturgivaren vilket gör att detta fel kan ignoreras. 
 

Fel M2. Temperaturgivarfel 
Temperaturgivaren är specificerad till ett statiskt fel på 1°C och ett dynamiskt 
fel på 0,1°C. Då analysmetoden baseras på att upptäcka förändringar så är det 
bara det dynamiska felet som fortplantas.  
 

Fel M3. Elektroniska störningar 
Den elektriska signal som A/D-omvandlaren erhåller från temperaturgivaren har 
ett visst vitt brus. Denna signal borde ha filtrerats av ett analogt förfilter med 
brytfrekvens nära Nykvistfrekvensen på 1,5 Hz för att ta bort eventuella 
aliaseffekter som dessa störningar ger upphov till. Det analoga filtret på C10:ans 
A/D-ingång har en brytfrekvens på 16 Hz och tillåter således en viss aliaseffekt. 
Detta löstes dock genom digital filtrering i analysmetoden och således kan även 
detta fels inverkan på beräkningsalgoritmens resultat försummas. 
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Fel M3. Samplingstidsfel 

Under sampling av en analog signal tappas alltid den eventuella data som finns 
mellan samplingstidpunkterna. I detta fall är dock samplingsfrekvensen så hög i 
förhållande till temperaturens dynamik att detta fel kan försummas. 
 

Fel M4. Manipulation av mätare 
Den installerade mätutrustningen i lägenheterna har varit relativt oskyddad. 
Lägenhetsinnehavarna, eller deras husdjur, kan därmed ha påverkat resultaten 
genom att känna på temperaturgivarna eller rören. Detta fel torde dock vara 
tämligen litet över fem dagar och borde inte påverka resultatet substantiellt. 
 

Fel M5. Fel på grund av tappad data 
Fel på grund av data som tappats inom loggningsstrukturen t.ex. genom att 
C10:n startat om medan loggning pågått. Dessa fel har minimerats genom att 
analysmetoden endast exekverats på avsnitt då kontinuerlig data har funnits. 

 
Totalt uppskattas det fel som fortplantas till analysmetoden från mätning till relativt litet, i 
storleksordningen 1-5 %. 
  

Beräkningsfel 
Beräkninsgfel är fel som härstammar från beräkningsalgoritmernas oförmåga att från den 
A/D-omvandlade temperaturen bestämma den exakta spoltiden. 
 
Fel B1.Problem med att upptäcka spoltid vid statisk temperatur 

Den utvecklade beräkningsalgoritmen använder temperaturens transienter för att 
uppskatta spoltiden. Då spolning sker men temperaturen är konstant fungerar 
således inte metoden. Detta förlopp uppkommer t.ex. då en lång spolning når 
jämviktstemperaturen eller på tidiga morgnar då vattentemperaturen inte ändras 
förrän det varma vattnet från varmvattenberedaren nått temperaturgivaren. När 
bandbreddstestet gjordes upptäcktes att de längsta kontinuerliga spolningarna 
som kan upptäcks med metoden är drygt 100 sekunder vid maximalt  flöde. 
Denna tid minskar då temperaturen vid spolstart ökar. Beräkningsalgoritmen 
kräver en vidareutveckling för att upptäcka dessa fel. Algoritmen skulle t.ex. 
kunna använda absolut temperaturen för att ändra hur den letar start och stopp 
vid höga temperaturer. Felets storlek beror helt på spolmönstret för användaren 
ifråga. Felets storlek har uppskattats till 10-30% och är det enskilt största felet 
som påverkar algoritmens slutliga fördelningsnoggrannhet. 
 

Fel B2. Metoden skalar olika stora spolningar olika 
Temperaturflankerna tenderar att vara längre än den faktiska spoltiden för 
motsvarande spolning och därför genererar algoritmen längre beräknade 
spoltider än de verkliga. Denna diskrepans skulle inte medföra något problem så 
länge alla spolningar skalades upp lika mycket. Dock tenderar 
temperaturflankerna från korta spolningar bli förhållandevis längre än 
temperaturflankerna från långa spolningar. Detta innebär att  korta spolningar 
blir överrepresenterade när beräkningsalgoritmen beräknar spoltiden. Detta fel 
skulle i en utveckling av algoritmen eventuellt kunna reduceras genom 
kompensering av spolningar beroende på hur lång spolningen är. 
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Felets storlek beror helt på användarnas spolmönster. Om två användare har 
samma totala verkliga spoltid men den ena använder fler korta spolningar så 
kommer denna användare få en längre spoltid enligt beräkningsalgoritmen. 
Detta fel kan bli stort vid då användarnas spolmönster skiljer sig mycket åt, men 
i det loggade datat ligger dessa fel i storleksordningen 5-20%. 
 

Fel B3. Fel p.g.a. olika omgivningstemperatur 
Omgivningstemperaturen påverkar hur snabbt rörtemperaturen återgår mot 
jämviktsläget. Denna snabbhet motsvarar också hur snabbt rörtemperaturen 
frångår det värde där algoritmen inte längre fungerar på grund av att 
temperaturtransienter ej uppstår vid spolning. En högre omgivningstemperatur 
ger bättre prestanda för kallvattensspolningar och en lägre 
omgivningstemperatur bättre prestanda för varmvattensspolningar. 
 
Produkten är tänkt att fungera i ett visst temperaturintervall, motsvarande 
normal rumstemperatur. I det temperaturintervallet är felen små och 
erfarenheten från testerna visar att det då går att bortse från detta fel. Om 
produkten i framtiden skall användas i en installation med andra 
omgivningstemperaturer måste algoritmen troligen kompletteras för att 
kompensera för detta fel. 
 

 
Beräkningsfelen har i testbänken visats sig ha ett medelvärde på ca + 40 % med en 
standardavvikelse på ca ± 20 procentenheter. Om medelvärdet på felet i en vidareutveckling, 
enligt sektion 7.1, skulle visa sig vara lika mellan olika installationer, så skulle dessa fel ta ut 
varandra och metodens totala beräkningsfel skulle i så fall vara lika med avvikelsen från 
medelvärdet, dvs. runt 20 %. 
 

Summering 
Totalt uppskattas felet att ligga i storleksordningen 30-60 %. Uppskattningen är en väldigt 
grov då storleken på felet inte kunnat verifieras med det test som genomförts.  Mycket av felet 
tros kunna reduceras genom de förslag på utveckling av beräkningsalgoritmen som finns i 
kapitel 7. Att felet ej kan bestämmas närmare beror på att fälttestet inte visade på en tillräcklig 
korrelation för att några slutsatser skall kunna dras. I kapitel 7 beskrivs ett sätt att kunna 
bestämma felet noggrannare genom ett nytt fälttest. 
 
 

6.4 Utvecklingssvårigheter 
Under projektets gång stöttes ett antal problem och utvecklingssvårigheter på. 
 

Problem med MComs Meddelandehantering 
Under den initiala utvecklingen av loggningsapplikationen visade det sig att MCom Servern 
inte kunde hantera råkommandon snabbare än 1 meddelande per sekund. MComs interna 
meddelandehantering byggde på att programmet kontrollerade om nya meddelanden kommit 
en gång per sekund, vilket resulterade i att ett Query-Reply tog minst 1 sekund. Problemet 
löstes genom att resurser tilldelades från Metrimas mjukvaruutveckling och MCom 
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uppdaterades så att det nu använder ett händelsebaserat system för hantering av 
råkommandomeddelanden. 
 

Olämpliga lägenheter vid första installationsförsök et 
Inför det första testtillfället i Karlstad skulle de utvalda lägenheterna kontrolleras innan 
installation för att säkerställa att dessa lägenheter lämpade sig som testobjekt för prototypen. 
På grund av tidsbrist genomfördes inte denna kontroll vilket resulterade i att lägenheterna, vid 
installationstillfället, konstaterades vara olämpliga. De nyrenoverade vattenledningarna var av 
plast och gick i väggarna istället för utanpå. Ledningarna gick också direkt in i blandaren i 
duschen vilket omöjliggjorde montering av vibrationsgivarna. Resultatet blev att nya 
lägenheter i ett annat hus fick anskaffas och installationen uppskjutas en vecka med minst en 
manveckas merarbete för omorganisering. 
 

Installationsproblem med vibrationsgivare  
Inför det andra testtillfället i Karlstad utfördes en grundligare förstudie av förhållanden genom 
en VVS-firma som genomförde installationer i området. Trots detta konstaterades vid 
installation att vibrationer inte kunde uppmätas från de tjocka vattenrör som levererade vatten 
till badrummen. Detta resulterade i att det endast var möjligt genomföra vibrationsmätning på 
en av de två testmätpunkter i varje lägenhet. 
 

Kommunikationsproblem vid fälttest 
Efter installation av prototyperna förväntades C10:orna automatiskt koppla upp mot KBABs 
MCom Server. För att C10:orna skall göra detta måste de få en konfiguration från 
Bredbandbolagets DHCP-server. C10:orna kopplade dock inte upp sig och efter några dagars 
felsökning troddes felet bero på att den förfrågan som skickades från C10:orna till DHCP-
servern var felaktig. Felet kunde endast avhjälpas genom omprogrammering av noderna via 
nodens RS232-interface, vilket krävde fysisk tillgång till C10:orna i lägenheterna. Efter några 
dagar gavs möjlighet att åter komma åt lägenheterna för att utföra denna omkonfigurering. 
Detta visade sig dessvärre inte vara problemet. Vid ytterliggare en resa till Karlstad två dagar 
senare avlyssnades C10-nodens nätverktrafik genom en Ethernet-hub i källaren och resultatet 
påvisade att noderna inte skickade ut någon förfrågan om DHCP-serverinformation 
överhuvudtaget. Felet kunde då fastställas.  
 
Utvecklingsmiljön som prototypen utvecklades från bestod delvis av kod levererad med 
SDK:t och delvis av kod från Metrimas utveckling. Dock hade utvecklarna på Metrima ändrat 
i den kod som levererades med SDK:t. Ändringarna låg bland annat i den kod som hanterade 
dynamisk IP-tilldelning. Då en DHCP-server med stöd för att skicka 
konfigureringsinformation inte fanns tillgänglig på Metrima, kunde inget test med dynamisk 
IP-tilldelning utföras, vilket ledde till att felet missades vid prototypbygget. Summeringen av 
problemen blev två veckors förlorat arbete, tre veckor med prototyper i lägenheterna för 
kunderna samt 3 extra resor till Karlstad. 
 

6.5 Påverkan produkten har på hyresgäster 
Då spoltidsmätaren ska används som debiteringsunderlag är det intressant att analysera hur 
abonnenter drabbas av en felaktig fördelning. Dock är det viktigt att jämföra med de system 
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som är accepterade på marknaden idag. Traditionella vattenmätare med impeller deklareras 
med ett 3 % fel vid nominellt, dvs. fullt flöde. Detta fel är missvisande då nominellt flöde 
sällan används. Vid lägre flöden blir felet större och det faktiska felet ökar med åldern, 
beroende främst på vattenkvalité. Störst problem uppstår då vattnet innehåller mycket kalk, 
t.ex. på Gotland. Kalkavlagringar byggs upp på rörsidorna och ökar vattentrycket i röret som 
därmed roterar impellern snabbare som således visar en större förbrukning än den faktiska. 
Tester utförda av mätkontrollfirmor visar att det faktiska felet kan uppgå till över 100 % efter 
sin lagstadgade maximala livstid på 9 år. Då spoltidsmätaren är ytmonterad, och inte påverkas 
av vattnets kvalité borde inte felmarginalen ändras med åldern och ger därmed en robustare 
produkt. 
 
För att jämföra påverkan som dessa fel har på en lägenhetsinnehavare undersöks en 
hypotetisk situation, med en persons normalförbrukning av varmvatten på 25 kubikmeter per 
år, och en mätarlivslängd på 9 år. Impellervattenmätaren antas ha ett linjärt ökande fel, från 3 
% till 30 %, under sin livslängd. Denna nivå läggs på 30 % även om den kan vara betydligt 
högre. Spoltidsmätaren antas ha ett hypotetiskt stationärt fel på 15 % under hela livstiden. 
Priset för varmvatten är 42kr per kubikmeter. Resultaten kan ses i tabell 6.5.1. 
 
 

  
Verklig Förbrukning 

(kr) 
Spoltidsmätare 

(kr) 
Vattenmätare 

(kr) 

Spoltidsmätare - 
Vattenmätare 

(kr) 
Totalt 

(kr) 

År 1 1050 1208 1082 126 +126 

År 2 2100 2415 2198 217 +343 

År 3 3150 3623 3351 272 +614 

År 4 4200 4830 4539 291 +906 

År 5 5250 6038 5762 276 +1181 

År 6 6300 7245 7021 224 +1406 

År 7 7350 8453 8315 138 +1544 

År 8 8400 9660 9644 16 +1559 

År 9 9450 10868 11009 -142 +1418 
 
Tabell 6.5.1 – Skillnad mellan fördelning enligt vattenmätare och spoltidsmätare i svenska 
kronor. Totaltkolumnen visar skillnaden i total förbrukningkostnad om spoltidsmätaren 
används för att mäta förbrukning istället för en traditionell vattenmätare 
 
 
Enligt tabell 6.5.1 är vattenmätaren mer ekonomiskt fördelaktig för lägenhetsinnehavaren, 
trots ett linjärt ökande fel upp till 30 %, än vad spoltidsmätaren är. Bara då en traditionell 
vattenmätare har ett linjärt ökande fel upp till maximalt 36 % fel under hela livslängden blir 
förbrukningskostnaden enligt vattenmätaren och fördelningsmätaren likvärdig. Däremot har 
denna beräkning inte tagit installationskostnaden i beaktning.  
 
Installationskostnaderna för ett vattenmätarpar i en lägenhet ligger typiskt runt 1125 kr 
exklusive moms, men endast runt 200 kr för ett spoltidsmätarpar, exklusive moms. Detta är en 
skillnad på 925 kr exklusive moms för varje mätarpar som installeras i en lägenhet. Vid 
installation i större lägenhetshus, med många lägenheter spelar dessa kostnader en alltmer 
viktig roll och den totala kostnadsskillnaden mellan spoltids- och vattenmätaren minskar. 
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Då spoltidsmätaren bygger på principen av fördelning innebär det också att medan några 
abonnenter får något högre vattenkostnader, får andra något mindre. Huruvida denna 
fördelning är beroende på abonnentens spolmönster eller mätarens montering eller om den 
varierar slumpmässigt, och hur det påverkar felet diskuterades i felanalysen i sektion 6.3. 
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7. Fortsatt utveckling 
Då prototypen är ett första steg i utvecklingen av en färdig produkt ger de tidigare 
presenterade resultaten upphov till nästa steg, nämligen vidareutveckling.  
 

7.1 Fördelningsmätarutveckling 
Den viktigaste vidareutvecklingen av prototypen är testning. För att erhålla mer konkreta 
resultat och slutsatser krävs att prototypen installeras i ett större antal lägenheter, gärna ett 
helt lägenhetshus, och beräkningsalgoritmen appliceras på åtminstone en månads loggdata. 
Test i bänk har påvisat ett felmedelvärde på + 40 % och en avvikelse på omkring ± 14 %. Om 
det i ett större fälttest skulle kunna verifieras att felmedelvärdet är likartat mellan olika 
installationer skulle denna överensstämmelse kunna dras av det totala felet. I ett nytt fälttest 
borde verklig spoltid loggas för att jämföra med den från beräkningsalgoritmen genererade 
spoltiden. Detta för att eliminera den felkälla som uppkommer genom att försöka verifiera 
mot förbrukning. Verklig spoltid skulle kunna mätas genom avläsning av befintliga 
vattenförbrukningsmätares optiska gränssnitt. De optiska gränssnitten är små tandade hjul 
som snurrar då vatten flödar igenom mätaren. Detta flöde kan ombildas till pulser genom 
avläsning med hjälp av en pulsloggare och en fotodiod. Pulserna som loggas kan sedan bindas 
ihop till den verkliga spoltiden. Datat skulle även kunna användas för att utveckla 
beräkningsalgoritmen ytterligare. 
 
Projektet har endast tagit hänsyn till temperaturmätning på varmvattenrör för debitering av 
varmvattenförbrukning. Återstår för vidareutveckling gör kallvattenanalys. Prototypens 
funktionalitet för kallvatten har dock funnits i tankarna och preliminära resultat från fälttestet 
i KBABs lägenheter indikerar en funktionalitet liknande den för varmvatten. 
 
Beräkningsalgoritmen kräver dessutom vidareutveckling för anpassning till verkliga 
spolmönster. Som diskuterats i prototypens begränsningar i sektion 6.2 kan nuvarande 
beräkningsalgoritm inte behandla längre spolningar, som t.ex. tappning av ett bad. För att 
bemöta denna begränsning krävs tester med möjlighet att mäta den exakta spoltiden, t.ex. 
enligt första stycket ovan, för att erhålla realistiska spolmönster. Trimning av algoritmen 
utifrån spolning i testbänk skulle innebära fel då inget realistiskt spolmönster kan erhållas för 
att simulera t.ex. en långdusch eller upptappning av badkar. 

 
 

7.2 Preliminära krav på produktplattform 
Den beräkningsalgoritm som tagits fram är kopplad till minimiprestandan på den 
mikrokontroller som den färdiga produkten dimensioneras för. Så länge beräkningsalgoritmen 
belastar processorn dras maximalt med ström. Ju snabbare beräkningen är klar desto snabbare 
kan processorn gå ner i ett strömsparande läge. En uppskattning av beräkningsalgoritmens 
processorbelastning har utförts till hjälp inför valet av mikrokontroller till den trådlösa 
produkten. En processor som klarar beräkningarna, batterikraven enligt kapitel 1.3 och är i 
rätt prisklass kan därmed väljas. 
 
Den algoritm som används är gjord för att köras vid varje sampel, därför är processorlasten 
direkt proportionell mot samplingsfrekvensen. Utöver detta påverkas processorlasten också av 
det antal instruktioner som behövs för att köra algoritmen och samt processorns kapacitet. 
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Ekvation (16) visar ett överslagsmässigt sätt att beräkna processorlasten efter dessa 
förutsättningar. 
 

 
cpuinstr

sampinstr
cpu f

fn
L

×
×

=
γ

 (16) 

 
Lcpu är processorlasten i procentenheter som behöver läggas till för algoritmen, ninstr det antal 
processorinstruktioner som krävs för algoritmen per körning, fsamp är samplingsfrekvensen i 
Hz, γinstr är det medelantal klockcykler som mikrokontrollern kräver för att genomföra en 
instruktion och cpuf  är processorns frekvens i Hz. 

 
Då variablerna i högerledet i ekvation (16) varierar extremt mellan olika mikrokontroller 
utfördes ett prestandatest på en given plattform för att därifrån uppskatta prestandan på den 
mikrokontroller som fodras för att använda den framtagna algoritmen. C10-plattformen 
användes för denna uppskattning. Testet genomfördes genom att algoritmen implementerades 
som C-kod och exekverades ett antal gånger i en slinga. Exekveringstiden för denna slinga 
mättes och på så sätt kunde Lcpu uppskattas. 
 
Givna värden för C10-plattformen: 
 

− cpuf = 20 MHz 

− 2,1≈instrγ , då det är en RISC-processor 

− sampf  sätts till 1 Hz 

 
Detta ger ekvation (17) nedan, som gäller för C10-plattformen: 
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Detta ger ett förhållande mellan processorlasten i testet till det antal processorinstruktioner 
som måste köras för beräkningsalgoritmen. Detta är intressant då antalet nödvändiga 
processorinstruktioner för metoden är direkt jämförbart emellan processorer med samma 
förutsättningar avseende arkitektur och flyttalsstöd. Tabell 7.2.1 nedan visar de resultat som 
testet med C10:an gav. I spoltidsgenerering i tabellen nedan avses CUSUM-algoritmen för 
startavkänning, stoppavkänning samt sammanbindning av start/stopp till beräknad spoltid. 

 
 

Metod
Antal körningar

(st)
tcpu

(ms)
Lcpu

(%)
ninstr

(st)
∆Size

(B)

2:a ordn Butterworth-filter & derivering 10000 2999 0,030% 7198 3584

Spoltidsgenerering 10000 700 0,007% 1680 3444

Hela beräkningsalgoritmen 10000 3701 0,037% 8882 4742  
 
Tabell 7.2.1 – Resultat av processorbelastningstestet 
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Ur tabellen ovan iakttas ett antal intressanta resultat: 

- I en processor, som C10:n, med RISC-arkitektur och utan flyttalsstöd krävs, enligt 
testet, i storleksordningen 10000 processorinstruktioner för att köra analysmetoden. 
Detta motsvarar en processorlast ca 0,4 ‰ vid 20 MHz processorklocka. 

- ∆Size, som är storleken på programkoden i C10:ns flashminne i Bytes, är inte direkt 
korrelerad till det antal processorinstruktioner som krävs. Detta beror troligtvis på att 
kompilatorn är inställd att optimera med hänsyn till flashminnestorlek och kan 
optimera operationer som liknar varandra. 

- Filter- och deriveringsdelen, som innehåller fler flyttalsoperationer, tar mycket längre 
tid än start/stop-genereringen. 

 
Slutsatserna som dras av detta är att en trådlös produkt som skall köra beräkningsalgoritmen 
måste kunna tilldela ungefär 105 processorinstruktioner per sekund till algoritmen utan att gå 
över de krav på låg medeleffekt som ställs. Algoritmen behöver också omkring 5kB 
Flashminne. Dessa specifikationer gäller för en heltalsprocessor med RISC-arkitektur och 
beräkningsmetoden på det den deriverade temperatursignalen. En processor med flyttalsstöd 
skulle troligtvis kunna minska både kod och beräkningstid avsevärt. 
 
För att reducera minneskrav och processorlast skulle beräkningsalgoritmen för den 
ofiltrerade, oderiverade temperatursignalen kunna användas. Den algoritmen kan 
implementeras med heltalsberäkningar och detta skulle reducera antalet erforderliga 
instruktioner, och därmed processorlasten, avsevärt. Användande av denna algoritm skulle 
dock försämra precisionen men enklare mikrokontrollers, t.ex. PIC-processorer, skulle bli 
aktuella alternativ då prestandakraven minskar. 
 
Att endast använda heltalsberäkningar skulle uppskattningsvis reducera antalet erforderliga 
instruktioner med en faktor 10 på en mikrokontroller utan flyttalsstöd. 
 

Exempel på strömförbrukning för algoritmen på det d eriverade datat: 
En typisk heltals RISC-mikrokontroller på 4 MHz drar normalt ~ 6 mA vid 3,3V i aktivt läge 
och ~10 µA vid 3,3V i ”Power Down”-läge. En sådan processor klarar ca 3,3 MIPS. 
Analysmetoden kräver, för en sådan processor, omkring 0,01 MIPS enligt testet. Detta ger 
Lcpu = 3,03 ‰. Med ovanstående data ges ekvation (18). 
 
 AAmAI medel µµ 2810)00303,01(600303,0 =×−+×=   (18) 

 
En sådan mikrokontroller skulle alltså dra en medelström på 28 µA för att köra 
analysmetoden. Detta motsvarar ett batteritillskott på ca 1250 mAh för att klara livslängden 5 
år enligt förstudien. 
 

7.3 Produktdesign 
Designen på prototypen har inte tagits i större beaktning under projektets gång, vilket är en 
viktig vidareutveckling. Som nämnts tidigare är en hermetisk konstruktion av 
temperaturgivaren önskvärt för att uppfylla kravet på IP66 som behövs för badruminstallation. 
Dessutom måste produkten skyddas mot yttre påverkan, för att undvika möjlig manipulering 
eller bortkoppling av sensorn från röret. 
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7.4 Systemutveckling 
Den övergripande systemdesignen kan också vidareutvecklas. Den utvecklade algoritmen 
fördelar den via husets huvudmätares uppmätta vattenförbrukningen, efter respektive 
lägenhets spoltid. Denna fördelning görs på månadsbasis. Om huvudmätaren ersattes med en 
flödesmätare som loggade alla flöden så skulle dessa momentana flöden kunna jämföras med 
spolningar registrerade i husets lägenheter vid samma tidpunkt. Varje momentant flöde skulle 
då kunna delas upp på just de lägenheter som spolat vid den tidpunkten. Den totala 
noggrannheten över fördelningen av vatten i lägenhetshuset skulle därmed förbättras. Denna 
vidareutveckling skulle dock kräva att noderna sparade information om varje spolning. Detta 
kräver ytterligare minne och batterikapacitet i mikrokontrollern, Dock torde detta inte vara 
nått större problem. Då denna vidareutveckling endast kräver en flödesmätare per 
lägenhetshus är detta ekonomiskt försvarbart. 



 77 

8. Referenser 
 
Efunda (2005) Engineering fundamentals 
http://www.efunda.com/designstandards/sensors/laser_doppler/laser_doppler_intro.cfm 
(2005-09-20) 
 
Engineering Toolbox (2005) http://www.engineeringtoolbox.com/ultrasonic-doppler-flow-
meter-d_495.html (2005-09-20)  
 
Gustafsson, F. (2000) Adaptive Filtering and Change Detection, John Wiley & Sons Ltd. 
Chichester, England 
 
Hellsing, L. & Söderlundh, L.B. (1964) Vattenvisan. I Palm, A. & Stenström, J. Barnens 
svenska sångbok (1999) Sverige, Albert Bonniers Förlag 
 
Jagemar, L. (2003) Individuell värmemätning i bostadshus – Faktorer som påverkar uppmätt 
värmeenergi och rumstemperatur. I VVS-tidningen Energi & Miljö 12, Teknik & Forskning 
 
Kim, Y.-K. & Kim, Y.-H. (1996) Three accelerometer method for the measurement of the 
flow in pipe. Journal of the Acoustical Society of America, Aug 1996, pp.717-726 
 
Lennartsson, B (2002) Formelsamling, Reglerteknikens grunder. Göteborg , Chalmers 
tekniska högskola. 
http://www.s2.chalmers.se/undergraduate/courses0304/ere031/download/formelsamling.pdf 
(2006-02-16) 
 
Metrima AB (2005) Bestämning av spolningstider genom temperaturmätning. Förstudie 
utförd på Metrima AB. 
 
NASA Jet Propulsion Laboratory (1999), Spacecraft Power for Cassini - NASA fact sheet, Jet 
Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA 
http://saturn.jpl.nasa.gov/spacecraft/safety/power.pdf (2005-12-11) 
 
Olson, H.F. (1957) citerad i Roads, C. Microsound (2001) MIT Press Ltd. Cambridge, MA, 
USA 
 
Produktblad för MCom 3 sv rev 3.pdf www.metrima.se 
 
Sensors Online (2005) http://www.sensorsmag.com/articles/1097/flow1097/main.shtml 
(2005-09-20) 
 
Service, R.F. (2004) Temperature rises for devices that turn heat into energy, SCIENCE, Vol. 
306, pp.806-807 
 
Statiska Centralbyrån (2000) Vattenanvändning i Sverige år 2000, Stockholm (ev. websida?) 
 
Svenskt Vatten (1996) Kallvattenmätare, anvisningar med instruktioner VAV P34. Svenskt 
Vatten publication 
 



 78 

Svenskt Vatten (2001) Fakta om vatten och avlopp. Stockholm, Svenskt Vatten AB 
 
United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (2001) Water Measurement 
Manual. Washington, DC, U.S. Government Printing Office 
http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/pubs/wmm/chap14_06.html (2005-09-20) 
 
White, G. (1996) Maskinvibration – Vibrationsteori och principer för tillståndskontroll, 
Stockholm, Industrilitteratur AB 
 
 
 



 79 

9. Bilagor 
 

9.1 Notarius Publicus 
 

 



 80 

9.2 Spoltidsförhållande från testbänk 
Dagar med få eller inga spolningar, t.ex. helg- och klämdagar, har tagits bort för att få dagar 
med liknande storlek på spoltiderna. Detta är till för att dagar med korta spoltider inte skall 
påverka standardavvikelsen oproportionellt mycket. 
 

  Spoltidsförhållande ϕϕϕϕ enligt beräkningsalgoritmer 
    

Datum  Temperatursignal Deriverad temperatursignal 

2005-11-28  1,68 1,64 

2005-11-30  1,92 1,76 

2005-12-01  1,43 1,40 

2005-12-02  1,35 1,45 

2005-12-05  1,45 1,30 

2005-12-06  1,51 1,62 

2005-12-07  1,27 1,19 

2005-12-08  1,44 1,38 

2005-12-09  1,28 1,33 

2005-12-12  1,23 1,18 

2005-12-13  1,52 1,44 

2005-12-14  1,33 1,26 

2005-12-15  1,55 1,58 

2005-12-16  1,50 1,29 

2005-12-19  1,68 1,60 

2005-12-20  1,61 1,59 

2005-12-21  1,30 1,28 

2005-12-22  1,74 1,52 

2005-12-23  0,91 0,95 

2005-12-29  1,38 1,34 

2006-01-02  1,54 1,38 

2006-01-03  1,13 1,14 

2006-01-04  1,42 1,42 

2006-01-05  1,80 1,69 

2006-01-09  1,37 1,41 

2006-01-10  1,72 1,66 

2006-01-11  1,32 1,35 

2006-01-12  1,56 1,56 

2006-01-13  1,53 1,68 

2006-01-16  1,27 1,24 

2006-01-17  1,17 1,10 

2006-01-18  1,55 1,33 

2006-01-19   1,44 1,36 
Medelvärde  1,45 1,41 
    
Standardavvikelse 0,21 0,19 
    
Standardavviskelse i procent  14,33 13,60 
 
 


