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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks möjligheten att automatisera underhåll 

med ett trådlöst inbyggt sensorsystem i en fallstudie om tvättmaskiner. 

Idén är att produkten ständigt kontrolleras via ett trådlös inbyggd sensor-

system, där den kopplas upp och övervakas via ett moln. Det presenteras 

två molntjänster varav ett av dem används. En trådlös sensordesign an-

vänds för att visa hur arbetet läggs upp, följt av hierarkiska modeller som 

beskriver designen i hårdvaru-och mjukvarunivå. Fem olika input-/outpu-

tanalyser presenteras, där viktiga parametrar undersöks utifrån flera olika 

perspektiv och sensorer som kan mäta dessa parametrar.  

 

Som det framgår i resultatet, används den mest effektiva input-/outpu-

tanalysen praktiskt på tvättmaskinen samt att prototypen anpassas efter 

den valda input-/outputanalysen. En molntjänst används där, de valda pa-

rametrarna mäts med sensorer och presenteras på grafer. Det presenteras 

även simuleringar för att visa att de olika metoderna, kan tillämpas på 

tvättmaskinen för att gynna miljön och ekonomin. 

 

Utvärderingen av resultatet visade sig att en automatisering av underhåll 

är sannolikt baserat på mätningar av de valda parametrarna, utifrån de re-

dovisade input-/outputanalyserna för tvättmaskinen. 

Förkortningslista 

IoT = Internet of Things 

FFT = Fast Fourier Transform 

EEI = Energy Efficient Index 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol 

JSON = JavaScript Object Notation 

URL= Uniform Resource Locator 

REST =Representational state transfer 

SSID= Service Set Identifier 

API = Application Programming Interface 
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Abstract 

This project involves controlling a washing machine and examining it as 

efficient as possible, with a wireless in-built sensorsystem. The idea with 

this project is to oversee and connect it to a cloud, where it can be further 

analyzed. Two cloud services are presented, whereof one of which of them 

are used. Several usable sensors for the washing machine have been ex-

amined and presented in order to find the most appropriate sensors. A 

smart sensor design is presented which describes the smart sensorsystem 

on a hardware-and software level. Five different input-/output models are 

presented. 

 

As shown in the results, the most accurate input-/output model is practi-

cally tested on the washing machine where the sensorvalues are sent to the 

cloud, through the wireless embedded sensorsystem. The sensorvalues are 

thereafter presented on graphs and further analyzed. Simulated graphs 

with different methods are presented in order to show, that these models 

can benefit the economy and the environment. 

The evaluation of the results showed that an automation of the mainte-

nance is possible based upon the measurements of the chosen parameters, 

from the presented input-/output model for a washing machine.  

List of abbreviations 

IoT = Internet of Things 

FFT = Fast Fourier transform 

EEI = Energy Efficient Index 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol 

JSON = JavaScript Object Notation 

URL= Uniform Resource Locator 

SSID= Service Set Identifier 

API = Application Programming Interface  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

I takt med att fler produkter blir uppkopplade allt från industriprocesser 

till anläggningstillgångar på kontor och i hem miljöer har rehabiliterings-

behovet ökat successivt. För produkter med lång ekonomisk livslängd, 

och stora anläggningsvärden finns det goda skäl till att samla drift-och 

underhållsinformation för att förebygga fel.  

 

I dagsläget finns det produkter som kan felsöka och övervaka produkter, 

som exempelvis upptäcker läckor i tryckluftssystem eller kontrollerar va-

kuumsystem. Många företag drabbas av onödiga förluster på grund av att 

man inte upptäckt tidigare fel som exempelvis mekaniska fel, program-

meringsfel (buggar) eller slitage i mekaniska delar av en maskin.  

 

En produkt som kan undersökas är tvättmaskinen. Tvättmaskiner slits 

hårt med tanke på den dåliga underhållningsnivån, d.v.s. att användare 

inte tar hand om tvättmaskinen. Om detta fortsätter under en längre pe-

riod, minskar livslängden drastiskt. I dagsläget är det vanligast att tvätt-

maskiner oftast felanmälans och repareras, där reparatörer undersöker 

tvättmaskinen genom att bryta upp den. Problemet med metoden är att 

tvättmaskinens inre komponenter är beroende av varandra. Detta kan 

leda till att flera komponenter i tvättmaskinen skadas, om man inte upp-

täcker felet i ett tidigt skede.  

 

En förslagen lösning för att motverka detta, kan vara att konstruera ett 

inbyggt trådlös sensorsystem som mäter viktiga parametrar via sensorer. 

Det inbyggda systemet bör automatisera underhållsnivån av produkten så 

att användaren kan övervaka den. Det trådlösa systemet bör även kunna 

skicka sensordata till en molntjänst som presenterar underhållsnivån för 

produkten. 

 

Vad gäller analysen av tvättmaskinen kan en input-/outputanalys använ-

das för att kartlägga de viktiga parametrarna som kan mätas med diverse 

sensorer som finns tillgängliga för tvättmaskinen.  
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1.2 Målsättning 

Examensarbetets mål: 

 

- Studera och skapa lämpliga modeller för att samla in data via 

input-/outputanalyser för en tvättmaskin, vilket innebär att 

kartlägga tänkbara sensorer som kan användas för att övervaka 

viktiga parametrar för en tvättmaskin. 

- Testa och utvärdera en delmängd av dessa sensorer som repre-

senterar mätningar av elektricitet, vätskor, ljud och fysisk rö-

relse. 

- Utforma ett testprogram för att behandla sensordata och visa 

upp det på terminaler. 

- Skicka sensordata via nätet via en molntjänst och presentera 

sensordata i grafer. 

- Analys av simuleringar med Matlab. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Bakgrund 

I takt med att flera produkter blir uppkopplade från industriprocesser till 

anläggningstillgångar på kontor och i hem miljöer har kontrolleringsbe-

hovet för dessa produkter ökat. I dagsläget har företag årliga inspektioner 

av produkter vilket är ineffektivt. Enligt Yutaka Kawamura [1] återvinns 

cirka 147000 tvättmaskiner per år vilket i sin tur ger ett koldioxid utsläpp 

på 2,216 ton CO2. En förslagen lösning till att motverka detta kan vara att 

förlänga livslängden hos industriella produkter genom att använda ett 

smart sensorsystem, för att övervaka produkterna ständigt. Jae Yi och Ja-

far Sanie [2] har gjort en input/output analys av människans beteende 

vilket ger idéer på hur en analys kan appliceras på tvättmaskinen. 

Microcontrollers idag är mycket användbart när sensorsystem tillämpas 

genom trådlösa system där Wi-Fi, Bluetooth eller USB-kabel kan använ-

das. Alesandra Falamini [3] understryker i sina undersökningar att 

mikrokontrollers blir billigare för varje dag vilket i sin tur kommer använ-

das av flera industrier för att lösa uppkommande problem.  

 

Enligt Ashton [4] kommer flera industriella produkter som exempelvis 

maskiner att kopplas upp med hjälp av IoT vilket innebär att en maskin 

kopplas upp via ett nät och bevakas utan mänskliga ingripanden. Detta 

kommer minska reparationskostnaderna och minska utsläppen. Även 

Huangsheng Ning [5] tycker IoT är viktigt för industrin. Arduinokortet 

[6] kan användas för att sända sensordata till nätet, i form av ett inbyggt 

system. 

 

För att kunna skapa ett fungerande sensorsystem krävs det att det forskas 

i både hårdvara nivå och mjukvara nivå där ett smart trådlöst sensorsy-

stem är en alternativ lösning, enligt Harish Ramamurthy [7].  Yinggin 

Yuan [8] har undersökt vibrationer i en tvättmaskin genom att applicera 

flera sensorer för att undersöka tvättmaskinens beteende. Ett nästa steg 

av Yinggins undersökning kan vara att göra denna metod smartare ge-

nom att koppla upp den och automatisera objektet med ett smart trådlös 

sensorsystem. 
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2.2 Internet of Things 

IoT definieras som ett system där sensorer placeras på ett objekt. Senso-

rerna som finns inne i objektet eller utanför objektet uppkopplas till in-

ternet via en trådlös anslutning. 

Sensorerna som används kan ha olika lokala anslutningar som exempel-

vis RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth och ZigBee[9].  Sensorerna kan även ha 

en bred anslutning som exempelvis GSM,GPRS, 3G och LTE[9]. För att 

upprätthålla maskin-till-maskin kommunikation krävs det att olika typer 

av protokoll, domäner och applikationer används vid sådana system. 

Förr i tiden var människor ständigt framför maskiner vilket var mycket 

jobbigt, speciellt i företag där flera maskiner bevakades av människor.  

IoT idag tillåter objekt att dela information om dess tillstånd och omgiv-

ning utan mänskliga ingrepp.  

IoT[9] började med att man kopplade upp industriella apparater via in-

ternet. Allt från gasturbiner till bilar till förbrukningsmätare kopplades 

upp via nätet. Även levande organismer som växter, trädgårdar, djur och 

människor kan kopplas upp. Maskin-till-maskin[9] kommunikation är 

något som blir mycket vanligare där grundläggande uppgifter automatise-

ras genom molnbaserade applikationer och tjänster.  

De fysiska objekten som är anslutna till nätet bevakas med hjälp av lämp-

liga sensorer för objektet. Varje sensor kan övervaka ett specifikt tillstånd 

som exempelvis vibration, rörelse och temperatur. Sensorer kan även 

mäta objekt som exempelvis körbeteende och hastighet, för att minska 

bränslekostnader och slitage på industriella maskiner. Mätningen kan 

därefter anslutas till ett lämpligt system som presenterar information på 

grafer.  Exempelvis kan sensorerna användas för att uppdatera informat-

ion till företagets bevakningssystem eller till människor. 

Vad gäller de höga kostnaderna kan IoT vara den framtida metoden som 

kan spara stora summor pengar för företag. Med tanke på den dåliga be-

vakningen av utrustningar förlorar företag pengar när utrustningar inte 

fungerar. Med uppdaterad sensorinformation, kan IoT hjälpa företagen 

att spara pengar genom att minimera felen på utrustningar.  
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2.2.1 Wi-Fi 

Wi-Fi är en akronym för IEEE 802,11 standarden, som beskriver en grupp 

av trådlösa nätverkstekniker som är tillgängliga på marknaden idag[10]. 

 

Wi-Fi fungerar på det sättet att produkter kopplas samman med andra- 

produkter som stödjer Wi-Fi, som kan vara mobila eller fasta enheter. En 

åtkomstpunkt är en trådlös uppkoppling till internet. Routrar har åt-

komstpunkter som kan kopplas med andra enheter. Ett exempel på ett 

trådlöst nätverk som bygger på Wi-Fi standaren består av en åtkomst-

punkt där flera klienter är uppkopplade. 

 

Åtkomstpunkterna -har ett namn som kallas för SSID. Om det finns flera 

åtkomstpunkter med samma SSID inom samma område väljer klienten 

den bästa anslutningen d.v.s. den signal vars signalstyrka är högst[10].  

En åtkomstpunkt är i allmänhet kärnan i det trådlösa nätverket och är i 

allmänhet fysiskt ansluten till ett trådbundet nätverk. Konfigurationen av 

trådlösa inställningar, t.ex. radiokanalen, säkerhet och SSID hanteras på 

åtkomstpunkten själv.  

 

Alla standarder förutom IEEE 802.11a har ett frekvensspektrum som lig-

ger mellan 2.4GHz och 2.5Ghz vilket möjliggör att det kan finnas trafik i 

flera olika kanaler samtidigt. Detta förminskar att signaler kolliderar[10]. 

Wi-Fi använder vanlig radiofrekvensteknologi, där radiovågorna har olika 

bandbredd för att sända data. Kanalerna definierar vilka våglängder som 

sänds.   

 

Med Arduino:s Wi-Fi sköld kan 

det enkelt kopplas upp trådlöst.  

Wi-Fi skölden uppkopplas ge-

nom 802,11 wireless specifikat-

ionen.  Med en Atmega[11] 

32uc3 kan nätverk (IP) stackas 

med både TCP och UDP.  Wi-Fi 

biblioteken används för att 

kopplas upp till internet. Denna 

modul är kompatibel med uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Wi-Fi sköld 
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och mega. Arduino kortet kommunicerar med Wi-Fi sköldens processor 

och med SD kortet. 

2.2.2 Molntjänster  

Molntjänster används för att behandla information som skickas från tråd-

lösa komponenter via nätverksprotokoll. När informationen skickats från 

den trådlösa åtkomstpunkten, skickas den vidare till serverklienten via 

molnet, som molnets nätverksarkitektur tar hand om. Därefter presenteras 

informationen på grafer för användaren. Beroende på vilken molntjänst 

man använder så presenteras resultatet på olika sätt. 

De två molntjänsterna som presenteras i detta examensarbete är Xively 

och SicsthSense. Som framträds av kap 3.2 har Xively valts som moln-

tjänst. 

 

2.2.2.1 Xively 

Xively är en molntjänst som används för att koppla upp föremål via IoT 

vilket kan skicka sensordata till molnet för att sedan presenteras på gra-

fer. Molnet är anpassad på ett användarvänligt sätt där föremål enkelt 

kan bevakas för ändamål inom den industriella marknaden. Molntjänsten 

kan enkelt användas på applikationer, enheter, uppgifter, platser och ma-

skiner. Den inbyggda plattformen av IoT ger standardbaserade tjänster 

och verktyg inom skalbarhet och livscykelhantering. 

 

Xively erbjuder även stödjande bibliotek för att kunna ansluta produkter 

via IoT genom hårdvara produkter beroende på vilket språk som används. 

Molnet har även flera aktiva hårdvara plattformar från en mängd leveran-

törer. Tjänsten använder sig av standardbaserade API över HTTP[12], 

sockets och MQTT[13]. Där MQTT är ett M2M IoT protokoll som används 

när maskiner kopplas upp. Man kan även skapa interaktiva appar för att 

kunna anslutas till föremål via det öppna molnet där kund bibliotek till 

iOS, Andriod och JavaScript erbjuds. 
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Genom att använda Xively's "Developer workbench" kan fungerande pro-

totyper, maskiner och föremål kopplas upp. Anpassningsinställningarna 

möjliggör att Xively kan konfigureras, att kanaler kontrolleras, att data ar-

kiveras och sammankopplas med andra enheter som exempelvis applikat-

ioner och tjänster. Testbänken tillåter produktövervakning[14]. Genom att 

skapa en dynamisk grupp av produkter kan flera objekt undersökas samti-

digt. Xively’s inbyggda system brukar vänta tills att föremål uppkopplas för 

första gången. När de väl gjort det kommer dessa produkter att kännas igen 

och kontrolleras. Den skalbara infrastrukturen säkerställer att de anslu-

tande produkterna kontrolleras tillförlitligt.  

2.2.2.1.1 Läsa och skriva data 

Läsning och skrivning sker genom Xively's API. API:n hanterar den pri-

mära funktionen av Xively’s molntjänst. Genom Xively's läs och skriv API 

förenklas det för enheter, applikationer och tjänster att skriva data till 

Xively och andra enheter. Xively stödjer även läsning och skrivning av 

data via tre resurser vilket är kanaler, dataströmmar och datapunkter 

som representerar ett värde vid en tid på grafen[15]. 

 

En ”Feed” är en samling av kanaler (dataströmmar). En "Feed's" meta-

data kan valfritt ange plats, taggar, oavsett om det är fysiska eller virtu-

ella, fast eller mobil och inomhus eller utomhus. Varje enhet har exakt ett 

flöde [15].  

 

En dataström möjliggör datautbyte mellan Xively plattformen och aukto-

riserade enheter, applikationer och tjänster. Varje dataström represente-

rar ett specifikt attribut, enhet eller någon form av information. Vissa da-

taströmmar kan definieras automatiskt av en produktmall av en "Feed" 

skapelse. Dataströmmar i samband med Feed's kan läggas till och tas bort 

efter att en enhet har skapats. När data skrivs till en ospecificerad data-

ström genom Feed's API:s, kommer dataströmmen skapas dynamiskt[15]. 
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2.2.2.1.2 Xively REST 

Xively’s API överensstämmer med 

konstruktionsprinciperna från 

REST. RESTful åtkomst använder 

sig av HTTP operationer för att 

avgöra vilka åtgärder som ska vid-

tas för ett dataobjekt [16]. Operat-

ionerna kan ses på figur 2. 

2.2.2.1.3 Triggers 

Triggers även kallat notifikationer, baseras på att HTTP-post skickas till 

en vald webbadress efter att ett villkor uppfyllts. Exempelvis kan ett med-

delande skickas när ett värde i en dataström ändras eller överstiger ett 

tröskelvärde. Notifikationer skapas med hjälp av Xively’s egna ”Work-

bench”[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. HTTP kommandona 
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2.2.2.2 SicsthSense 

SicsthSense[18] är en molnplattform för IoT som skickar dataströmmar 

över ett moln, med lågenergi enheter som exempelvis sensorer och andra 

smarta mobila enheter. Dataströmmarna därefter representeras på gra-

fer. Med SicsthSense blir det: 

 

 

 Enkelt att ansluta enheter till molnet. 

 Spara/hämta sensordata från molnet. 

 Göra beslut utifrån resultatet 

 Visualisera data 

Dataströmmarna är skalära sekvenser som skickas under en tid.  Varje da-

taström har en egen grupp med sensordata som exempelvis temperatur, 

ljudnivå och luftfuktighet. 

Användare kan enkelt konfigurera Sicsthsense genom att lägga till resur-

ser (Resources på figur 3). Dessa resurser kan innehålla information om 

dataströmmar. Varje resurs har sina egna dataströmmar. Användare kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Överblick över hur SicsthSense fungerar 
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skicka sensordata genom ”poll-request” vilket innebär att resursen gör en 

periodisk förfrågan för datahämtning av det bestämda URL:n.  Annars 

skickas ett HTTP-post till resursens egna URL. 

 

Genom HTTP-förfrågan kan sensordata enkelt sändas till SicthSense’s 

molntjänst, som i sin tur presenterar sensordata på grafer. Om en "par-

ser" eller dataström skapas i en ny resurs kommer SicsthSense automa-

tisk, att skapa ett JSON-dokument vid första anslutningsförsöket. 

2.2.2.2.1 Regex 

Ett "Regex" är ett reguljärt uttryck som används för att beskriva sökvägen 

i datorn. Textfiler kan exempelvis hittas genom att beteckna *.txt i filhan-

teraren. Regex motsvarigheten blir då *\. Txt[19]. 

2.2.2.2.2 Parsing 

När programmet fått ett HTTP-post som skickas till resursen (eller en pe-

riodisk ”POLL”), får varje parser av resursen en datalast.  Den ”parsade” 

datalasten kommer sedan adderas till dataströmmen genom ett 

stream_id (generas automatisk).  Parsingsystemet använder sig av två 

metoder för att tolka värden från resursens datalast. Första metoden är 

JSON-parsing vilket innebär att JSON-parsern visar filens sökväg. Sökvä-

gen kan exempelvis vara ett flyttal som ”temperaturen” i toppen av ett 

JSON-dokument där "temperaturen" refereras som ”/temperaturen”. Ge-

nom denna metod kan många olika värden sparas i SicsthSense.  

Den andra metoden som anses vara bättre är att använda sig av ett "Re-

gex" vägar som matchar. Detta i sin tur tillåter parsing av textuella data-

laster.   Parser fältet bör sättas till den "Regex" som ska matchas mot da-

talasten. Innehållstypen kan sättas som "text/fält “där både värdet och 

tidsstämpeln fångas av det givna "Regexen". 

2.2.2.2.3 RESTful Interface 

RESTful använder sig av resurser. Dessa enheter är refererade med en 

global identifierare och står för användare, resurser och dataströmmar. 

För att manipulera dessa enheter kommunicerar användare med HTTP 

och utbyter representationen med dessa resurser. För att konfigurera sy-

stemet krävs det att man förfrågar, modifierar och sänder tillbaka JSON -

dokument som beskriver användare, resurser och dataströmmar.  
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2.2.2.2.4 Autentisering  

Data som presenteras i SicsthSense är inte offentligt. Det måste konfigu-

reras för att göra resultatet synligt för alla. Konfigurationen kräver att 

man har en giltig användarkod.  

2.3 Allmänt om tvättmaskinen 

En tvättmaskin används för att tvätta tyg/textil i form av kläder, sängla-

kan eller skor. Tvättmaskinen har anpassats så att nästan vem som helst 

kan använda den. De grundläggande komponenterna för en tvättmaskin 

är en omrörare, en inre och yttre tvättbehållare, en elektriskmotor och en 

vattenpump. En tvättmaskin är även utrustad med funktionella knappar, 

timers och ventiler. 

 

Tvättmaskinen har även knappar som kontrolleras och kan konfigureras 

med olika funktioner som t.ex. motorns snabbhet och kontrollering av 

varm-/kallvatten. Ventilerna, knapparna och timern varierar från modell 

till modell[20]. 

Innan man startar tvättmaskinen, lastas kläderna in i tvättrummen. Där-

efter bestäms en lämplig temperatur för vattnet och en tid för tvättpro-

grammet.  

2.3.1 Typer av tvättmaskiner 

Det finns två typer av tvättmaskiner, toppmatade tvättmaskiner och 

frontmatade tvättmaskiner. Frontmatade tvättmaskiner är mycket vanli-

gare i Europa medans toppmatade tvättmaskiner används i länder utan-

för Europa [21]. 
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2.3.2 Skillnader mellan topp-/frontmatade tvättmaskin 

En frontmatad tvättmaskin använder upp till 40 % till 60 % mindre vat-

ten, 30 % till 50 % mindre energi, 50 till 70 % mindre detergenter än 

toppmatade tvättmaskiner[22].  

En typiskt toppmatad tvättmaskin brukar vanligtvis använda upp till 150 

liter medan en frontmatad behöver nästan hälften mycket vilket är 75 li-

ter vatten. Detta i sin tur tydliggör att en toppmatad tvättmaskin förbru-

kar mer energi än en frontmatad tvättmaskin med tanke på att den vär-

mer upp mer vatten[22]. 

Frontmatade tvättmaskiner tumlas lite mjukare än toppmatade tvättma-

skiner vilket i sin tur minskar slitage på kläder[22]. 

En typisk toppmatad tvättmaskin har ett motorvarvtal på 600 rpm. En 

frontmatad tvättmaskin däremot har ett högre motorvarvtal som ligger 

runt 1000-1600 rpm. I och med att den frontmatade tvättmaskinen snur-

rar snabbare, är torktiden snabbare än en toppmatad tvättmaskin[22]. 

Utifrån ett ergonomiskt perspektiv är toppmatade tvättmaskiner mycket 

bättre med avseende på att man inte behöver böja sig för lasta kläder i 

tvättrummen vilket i sin tur minskar risken för ryggproblem[23]. En 

toppmatad tvättmaskin brukar vanligtvis ha en snabbare tvättid som lig-

ger runt 30-45 minuter. Frontmatade tvättmaskiner har däremot längre 

tvättider som varar mellan 60-90 minuter[24]. 
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2.3.3 Inre komponenter i tvättmaskiner 

Tvättmaskinen har två trummor, som är den inre-/yttretrumman. Den inre 

trumman har anpassats så att kläder kan lastas. Den har även en omrörare 

i mitten av trumman som har hål på sidorna, där hålen är till för att föra ut 

det inkommande vattnet. Den yttre trumman monteras så att den inte på-

verkas av den inre trumman.  

 

 

 

 

 

 

 

Den inre trumman är bundet till växellådan, som i sin tur är bundet till 

den svarta metallramen vid figur 6. Denna ram håller motorn och växellå-

dan. Den är speciellt anpassad och uppbyggd så att komponenter inte kol-

liderar med varandra när maskinen vibrerar. 

Den yttre trumman används för att pumpa ut det smutsiga vattnet. 

Därefter pumpas det in nytt vatten i den inre tvätttruman. 

Tvättmaskinens drivmekanism tar hand om alla funktionaliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Metallramen 

 

 

 

  

      Figur 4. Inre trumman  Figur 5. Yttre trumman 
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Figur 7 nedan visar hur växellådan ser ut. Om motorn roterar åt det ena 

hållet körs tvättmaskin normalt, där kläderna cirkulerar.  

När den snurrar åt andra hållet centrifugeras kläderna.  

Omröraren är en viktig komponent i tvättmaskinen som används för att 

röra om kläderna så att de blandas väl med detergenterna. 

Det inre tvättrummen rör sig efter omröraren. Omrörarens funktionalitet 

säkerställer att kläderna tvättas ordentligt.  

De ideala tvättmaskinerna idag har även dämpningssystem som använder 

friktion för att absorbera krafter från grova vibrationer som uppstår un-

der tvättfasen. Vid tvättmaskinens sidokanter finns det dämpare med en 

fjäder. 

Tvättmaskinen har även två vattenledningar på baksidan av tvättmaski-

nen. Den ena ledningen används för att föra in varmvatten och den andra 

för att föra in kallvatten. Dessa ledningar är kopplade till en magnetven-

til(figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9. Vattenledningens ingångar             Figur 10. Magnetventilen 

 

 

 

 

 

            Figur 7. Växellådan                            Figur 8. Omrörare 
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Figur 10 visar även att det finns två ventiler som är ihopsatta med en 

enda slang. Det rörliga arbetet i tvättmaskinen är beroende av pumpen, 

där pumpen suger ut det smutsiga vattnet ifrån tvättmaskinen. 

 

Figur 11 visar pumpens som består av två separata pumpar. När motorn 

spinner åt det ena hållet är tvättmaskinen i tvättcykeln där vattnet recir-

kuleras. Och när motor centrifugeras mot det motsatta hållet, sugs vatt-

net ut av pumpen. 

Figur 12 visar pumpens konstruktion där det bland annat finns vingar 

som styr vattenregleringen. När vatten kommer in i dessa hål som visas 

på figur 12, trycks vattnet ut med hjälp av fenorna. 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 12. Pumpen med fenororna 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figur 11. Pumpsystemet 
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Växellådan i tvättmaskinen innehåller mekaniska komponenterna. Om 

remskivan snurras åt ena hållet rör sig den inre axeln fram och tillbaka. 

Om man snurrar remskivan åt andra hållet snurrar flänsen hastigt vilket i 

sin tur roterar tvättrummen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Växellåda som kontrollerar omröraren 
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2.4 Cyklerna i tvättmaskinen  

2.4.1 Tvättcykeln 

Tvättcykeln är den första cykeln tvättmaskinen genomgår när den startas. 

Vid denna cykel fylls trumman separat med vatten, detergenter och mjuk-

medel. Medlen rörs om med omröraren i ett cirkulärt mönster. När detta 

är klart, pumpas det smutsiga vattnet ut och övergår till nästa cykel. 

2.4.2 Sköljcykeln 

När tvättmaskinen är i sköljcykeln, förs det in nytt vatten i tvättrummen. 

Vattnet blandas återigen med kläderna och töms ut igen. Under denna cy-

kel finns det inga detergenter kvar. Huvudsaken med denna cykel är att 

detergenterna och skummet rensas bort. Denna cykel säkerställer även 

att tvättmedelsrester sköljs helt, vilket hindrar kläderna ifrån att vara 

klibbiga. 

2.4.3 Centrifugeringscykeln 

Vid centrifugeringscykeln, snurras tvättrummen aggressivt för att för-

minska vattnet i tvättrummen och luftfuktigheten genom att utnyttja 

centrifugalkraften. Dock blir kläderna fortfarande ganska blöta och fuk-

tiga. Påföljande torkbehandling med torktumlare eller torkskåp sker van-

ligen utanför tvättmaskinen. 

2.5 Problem som kan förekomma i tvättmaskinen 

Tvättmaskinen innehåller flera komponenter som driver tvättmaskinen så 

att den tvättar, sköljer och torkar. Tvättmaskinen innehåller elektriska 

komponenter som kan skadas eller sluta fungera. Nedan presenteras pro-

blem som kan uppstå, när tvättmaskinen brukas. 

2.5.1 Om den inte spinner 

De flesta centrifugeringsproblem kan lösas relativt enkelt. Om man exem-

pelvis har för lite last i tvättmaskinen leder detta till att tvättmaskinen 

centrifugeras obalanserat vilket i sin tur ger upphov till kraftiga vibrat-

ioner[25].  

Samma problem kan förekomma om det läggs för mycket last i tvättma-

skinen. Detta kan leda till att det smutsiga vattnet inte kan pumpas ut ur 
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tvättmaskinen. När detta inträffas, centrifugeras tvättmaskinen inte av 

säkerhetsskäl[25]. 

2.5.2 Högljudd tvättmaskin 

De finns tre orsaker till varför tvättmaskiner låter mycket[25]:  

 

 Det första kan vara att något fastnat i tvättrummen som exempel-

vis bh-tråd, mynt eller annat "rasslande" som fastnat under tvätt-

processen. Ljud kan även förekomma när kapaciteten för tvättma-

skinen överskrids. 

 Det kan även vara att kullagren i tvättmaskinen börjar bli defekta 

vilket i sin tur ger upphov konstiga ljud under tvättcykeln. 

 Något kan ha fastnat i avloppspumpen, för att förhindra detta bör 

filtret kontrolleras. 

2.5.3 Mögelproblem 

För att motverka mögelutveckling, krävs det att man rengör tvättmaski-

nen kontinuerligt. Ett annan effektivt sätt att motverka mögelutveckling 

är att kontrollera luftfuktigheten i tvättrummen. Mögelutvecklingen ökar 

när möglet äter organiskt material och trivs där det är fuktigt. Om tvätt-

maskinens luftfuktighet är hög under en lång tidsperiod, kan det vara en 

orsak till mögelutvecklingen. Om luftfuktigheten är högre än 55 % [26] är 

chansen stor att mögel utvecklas. Mögel brukar inte växa vid kalla miljöer 

utan trivs där det är varmt [26]. 

2.5.4 Problem med pH-värdet  

Höga pH-värden kan lösa upp organiska material som svett, blod och livs-

medel. Man bör dock vara försiktig när pH-värdet överstiger pH-värdet 10. 

Beroende på hur bra tvättmaskinen sköljer bort medlet, finns det en risk 

att människohuden kan påverkas av det höga pH-värdet vilket kan skapa 

irritation. Beroende på hur effektivt tvättmedlet är, kan det även påverka 

kläderna med exempelvis nedsatt hållfasthet som följd[27]. 
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2.6 Kartlagda sensorer för tvättmaskinen 

Nedan presenteras befintliga sensorer som kan användas för att undersöka 

en tvättmaskin och även andra industriella maskiner. Syftet blir då att 

automatisera uppgifter och öka felsökningsbehovet. Det skrivs även om 

specifika sensorer i olika former som är anpassade för olika omgivningar. 

2.6.1 Accelerometer 

En Accelerometer är en sensor som mäter g-krafter på de tre olika ax-

larna X,Y och Z. Accelerometern brukar vanligtvis användas för att mäta 

acceleration eller detektera krafter som är riktad i motsatt riktning från 

accelerationsvektorn. Den påverkande kraften kallas ofta för tröghets-

kraft eller fiktivkraft.  

 

 

 

 

 

Grundprincipen är att accelerometern mäter kraften föremålet utsätts för.  

Treaxliga accelerometrar har en vertikal Z - axel som är vinkelrät mot X 

och Y axlarna. Dessa axlar möjliggör tredimensionella positionsmät-

ningar. 

Det finns två typer av accelerometrar som antingen kan vara digital eller 

analog. Den analoga typen av accelerometer ger en spänningsnivå inom 

ett intervall som bör konverteras till ett digitalt värde genom omvand-

lingar. 

 

IMU-enheten är en annan viktig komponent som kan användas för att 

mäta parametrar som hastighet, orientering och gravitationskrafter för 

industriella maskiner. Enheten har en digital ADXL345 sensor som kan 

mäta i de tre axlarna, X-led, Y-led och Z-led[28]. I detta examensarbete 

används den digitala accelerometern för att kontrollera tvättmaskinens 

vibrationer. 

 

 

 

Figur 14. En bild som visar en accelerometer och de olika 

axlarna 

 

 

HTTP://learn.parallax.com/KickStart/28017 
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Den digitala accelerometer (ADXL345) har en hög upplösning på 13-bitar 

och kan mäta upp till ±16 g [29]. Utsignalen hos denna sensor är inställt 

på 16-bitar, där två komplement används genom de två digitala interfacen 

SPI eller I2C. ADXL345 modulen möjliggör att flera protokoll som I2C,SPI 

eller USART kan användas. I2C protokollet kommer användas för att 

skicka information genom den digitala accelerometern[29]. 

 

I2C är en multi-master protokoll som har två dubbelriktade länkar. Dessa 

två länkar kallas för "Seriell data" (SDA) och "seriell klocka" (SCL).  I2C är 

med andra ord en databuss där flera noder kan kopplas till databussen och 

överföra information på länkarna.  Dessa länkar kan kopplas med noder 

som digitala enheter, sensorer och andra komponenter. I2C använder sig 

av två ”pull up” resistorer mellan 𝑉𝑑𝑑  och de två dubbelriktade länkarna. 

Mastern har i uppgift att generera klockan i SCL länken och även initiera 

kommunikationen med slavarna i SDA länken. Slaven tar emot klockan i 

SCL länken och svarar på tillropen från mastern i SDA länken[30]. 

Med Arduinos egna bibliotek blir det enkelt att använda I2C där Arduino-

kortet blir mastern och ADXL345 sensorn slaven. Kommunikationen sker 

på bit-/bytenivå[31], vilket möjliggör att hela register kan användas[32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. I2C bussen 
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Det bestäms att "range" ska vara inställd på ±16 g genom Register 0x31-

data Format[33]. Den totala rangen blir då 210 eftersom ADXL345 är in-

ställt på att mäta data värden med 1024 vilket är 10 bitar. För att om-

vandla rådata multipliceras det råa värdet med 0,0312 vilket är skalfak-

torn. Skalfaktorn beräknades enligt[34]: 

    

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
32

210
 =  0.0312  (1)  

2.6.2 pH-sensor 

pH-värdet hos en lösning är en indikation på hur surt eller basiskt(alka-

liskt) en lösning är. pH-värdet representerar vätejonkoncentrationen, 

som vanligtvis ligger mellan 1 till 10^-14 gram- ekvivalenter per liter. 

Detta värde omvandlas till ett intervall som ligger mellan 0 till 14 [35]. 

 

En sur lösning har ett lågt pH-värde vilket vanligtvis variera mellan 0,1 

eller 2. Basiska lösningar har pH-värden som ligger mellan 12,13 eller 14. 

En neutral lösning är exempelvis vatten där pH-värdet är cirka 7[35]. 

 

En pH-sensor består vanligtvis av tre komponenter, vilket är en pH mä-

tare, en förstärkare och en sändare. Mätelektroden utvecklar en potential 

(spänning) i direkt relation till vätejonkoncentrationen av lösningen. Re-

ferenselektroden i sin tur tillhandahåller en stabil potential mot mäte-

lektroden. pH-sensorns komponenter sätts ihop till en enhet som bildar 

pH-elektroden. Mätelektroden var tidigare gjord av vanligt glas som är 

skört. I dagsläget är glaset ersatt -med hållbara halvledarsensorer. För-

stärkaren är en signalkonditionerad enhet. Den tar hög impedans som 

elektrodsignal och ändrar den till en låg impedanssignal där sändaren tar 

emot signalen. Förstärkaren höjer och stabiliserar även signalen som gör 

signalen mindre känslig för elektriska störningar [35]. 

 

pH-mätningar är mycket betydelsefulla och används inom kemiska pro-

cesser som exempelvis industrier, läkemedelsindustrier, tillverkning och 

livsmedelsproduktion [35]. 
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Den analoga pH-sensorn 

(SEN0161[36]) är anpassad ef-

ter Arduinokortet där vatten-

kvaliteten kan mätas. Sensorn 

har en LED som fungerar som 

en indikator, en BNC, en kon-

takt och en PH 2.0 sensor-

gränssnitt[36]. pH-mätaren 

har en responstid på ≤ 1min 

och kan mäta pH-värdet i tem-

peraturer som varierar från 0-

60 grader och har även en noggrannhet på ± 0.1 pH[36]. 

 

pH-värdet av en neutral lösning är 4.00 och just därför måste värdet ad-

deras med 3 för att få det korrekta värdet. Alltså blir offset värdet 3 [36].  

 

Det analoga värdet konverteras senare till millivolt genom följande for-

mel[36]: 

 

𝑝𝐻𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑚𝑉) = (𝑀𝑉 ∗ 𝑉 ∗ 𝑆)/1024  (2) 

 

MV= Medelvärdet av de analoga värdena. 

V= 5V spänning. 

S=Antal samplingar. 

 

Därefter konverteras millivolt till pH enligt följande formel[36]: 

 

𝑝𝐻𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 3.5 ∗ 𝑝𝐻𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑚𝑉) + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡      (3)  

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. SEN0161 
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2.6.3 Strömsensor  

Strömsensorn är en enhet som konverterar ström till en mätbar utspän-

ning, som är proportionell mot den uppmätta banan. När ström passerar 

genom en kabel eller en krets sker ett spänningsfall. Dessutom genereras 

det ett magnetisk fällt runt den strömförande ledningen. Strömtransfor-

matorer burkar vanligtvis används för att mäta AC strömmar. Enheterna 

omvandlar stora primär strömmar till mindre hanterbara strömsignaler 

för mätning och instrumentering. Till skillnad från en vanlig transforma-

tor, finns det inte någon fysisk anslutning för den uppmätta linjen.   

SCT-013-000 sensorn har en mätkapacitet på 100A och har en ström-

skala på 2000:1 [37]. Det behövs även två 10k ohms resistorer och en 

10uF kondensator för att förbättra mätvärdet[38].  

 

Det är viktigt att veta den maximala strömmen som kan erhållas inte är 

100A eftersom det är RMS-värdet, för att beräkna det maximala värdet 

görs det på följande sätt: 

 

𝐼(𝑑𝑎𝑡𝑎) = √2 × 100𝐴 = 141.4𝐴   (4) 

 

Utsignalen av denna komponent är har en skala på 2000:1 vilket ger föl-

jande ström[38]: 

 

𝐼(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) =
141.4

2000
= 0.0707𝐴  (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Magnetiska fältet               Figur 18.  SCT-013-000
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Det är ytterst viktigt att veta att Arduinokortet bara kan behandla spän-

ningar mellan 0v till 5V och just därför måste värdet konverteras till ett 

godtyckligt värde.  

Eftersom signalen är sinusformad måste det vara en belastningsresistorer 

som har en maximal spänning på 2.5V[38]. Den inbygga resistorn beräk-

nas enligt följande formel [38]: 

 

𝑅(𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) =
2.5𝑉

0.0707𝐴
= 35.4 𝑜ℎ𝑚            (6) 

 

En lämplig resistor på 33 ohm går 

bra för SCT-013-00 modellen[38]. 

Dock måste det även påpekas att 

strömsensorer av SCT-013-xxx 

modellen har inbyggda belast-

ningsresistorer som kan hittas via 

databladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Kretsschema i Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Förklaring av algoritmen 
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2.6.4 Konduktivitetsensor 

Konduktiviteten i en lösning är ledbar om lösningen innehåller vätskor, 

gaser eller metaller. Strömmen i lösningen leds av katjoner och anjoner, 

medans i metaller är det elektroner som leder strömmen. Lösningens ef-

fektivitet att leda ström beror på faktorer som koncentrationen av lös-

ningen, rörligheten av joner, valensen av joner och temperaturen. 

 

Konduktivitetsmätningar är vanligast vid vattenlösning av elektrolyter. 

Elektrolyter är ämnen som innehåller joner, d.v.s. lösningar av joniska 

salter. Jonerna som bildas i lösningen bär elektrisk ström. Elektrolyter in-

nehåller syror, baser, salter och varierar mellan att vara stark eller svag.  

 

Konduktivitetssensorer i övrigt använder två eller fyra elektroder och ap-

pliceras i vätskor som t.ex. vattentankar och behållare med kemiska äm-

nen. Om konduktivitetsnivån är låg kommer elektroderna att vara sam-

mansatta. Om den är hög kommer elektroderna vara längre ifrån 

varandra[39]. 

 

Konduktivitetssensorer kan även användas för att bestämma koncentrat-

ionen av en lösning, dock bör de lösta substanserna vara kända och god-

tyckliga. Man kan t.ex. använda konduktivitetsensorer, utrustade med 

CIP [39] i livsmedel och läkemedel för anläggningar. Sensorerna brukar 

även användas för kontrollera koncentration för adekvata åtgärder vid 

rengöring och även vid sköljning för att säkerställa att vattnet är kemika-

liefritt[39]. 

 

Konduktivitets beräkningar är mycket vanligt inom industrin där senso-

rerna bland annat appliceras för vattenrening, halvledare verksamhet och 

produktion för rent vatten. Man kan även upptäcka läckor i värmeväxlare 

genom konduktivitetssensorer[39].  
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Nedan beskrivs tre olika konduktivitetssensorer:  

 

 Kontakta konduktivitetsensorer är lämpliga för att mäta konduk-

tiviteten i samplingar som varierar mellan ultrarent vatten och 

kylvatten [40]. 

 PUR-SENSE konduktivitetsensorer används i läkemedelsbruk, 

bioteknik, samt mat och dryckesindustrin[40]. 

 Toroidala konduktivitetssensorer används i de mest krävande 

processer som exempelvis vid starka vibrationer eller höga kor-

rosionsverkan [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Figur 21. Kontakta          Figur 22. PUR-SENS      Figur 23. Toroidal 
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2.6.5 Ultraljudssensorer 

Ultraljudssensorer använder sig av elektriskt energi och en keramisk gi-

vare för att avge och ta emot mekanisk energi i form av ljudvågor. Ljudvå-

gorna är i huvudsak tryckvågor som färdas genom fasta ämnen, vätskor 

och gaser. 

Sensorerna kan även användas i industriella tillämpningar för att mäta 

avståndet eller detektera närvaron eller frånvaron av ett föremål. I livs-

medelsprocesser finns det en stor chans att föroreningar uppstår i indu-

strier. Föroreningarna kan leda till att bakterier uppkommer och påver-

kar produktens kvalitet samt företagets rykte. Därför är det viktigt att 

kontrollera bakterieutvecklingen för exempelvis industrier som produce-

rar vätskor, mat och dryck [41]. 

 

En metod som kan användas för att kontrollera bakterieutvecklingen är 

att använda sig av ultraljudssensorer. Dessa sensorer kan exempelvis an-

vändas i tvättmaskiner för att motverka bakterieutvecklingen i tvättma-

skinen, om inga åtgärder vidtas kan det leda till konsekvenser som exem-

pelvis illaluktande dofter. Traditionella metoder för rengöring av förbruk-

ningsvaror inkluderar även att kemikalier används, backspolning med 

vatten implementeras och manuell rengöring[42]. 

Ultraljudsemittorer kan även användas för att döda bakterier vid rotfyll-

ning av tänder. Ifall bakterierna är kvar i rotkanalen kan ultraljud döda 

dessa bakterier och rensa ut bakterierna från rotkanalen. Forskare från 

"Physics of Fluid departement" har jobbat med att förbättra tekniker som 

används av tandläkare vid sådana fall[43]. Sensorerna använder även 

ljudvågor som är över 20000 Hz, vilket är utöver människans hörsel som 

kan döda uppkommande bakterier[43]. 

 

 

    

 

  

 

 

Figur 24. Ultraljudsensor  
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2.6.6 Lastsensor 

Lastsensorer brukar användas inom industriprocesser och kan appliceras 

på många olika sätt samt tillämpas vid forskning av industriapplikationer. 

Under de senaste åren har ett stort antal belastning sensorer utvecklats 

för att gynna industrin. Lastsensorerna är användbara för lastbärande ap-

plikationer och är användarvänlig för människor och miljöer. Exempelvis 

kan dessa sensorer användas på avlånga byggnader som svajar utefter 

vindriktningen. Beroende på hur starkt vinden blåser mot skyskrapan kan 

enorma tryckkrafter förekomma vilket kan vara farligt för de befintliga 

människorna i skyskrapan.  

 

Lastsensorer kan även appliceras på fordon och dockningsplatser för att 

kontrollera oerhört tunga laster och kan även övervaka mindre fordon där 

lasten kontrolleras. 

 

Tekniskt sätt, omvandlar sensorn fysiska krafter till mätbara elektriska 

signaler. Det finns många olika typer av lastsensorer för att driva de olika 

komponenterna i en maskin. De allra vanligaste lastsensorerna som an-

vänds idag är hydrauliska, pneumatiska och töjningsgivande lastsensorer. 

 

 Hydrauliska lastsensorer är mycket användbara vid mekaniska 

krafter som förhåller sig till vikter. Sensorn brukar även kombin-

eras med en tryckmätare som visar resultatet i Newton eller en 

annan bestämd enhet. Hydrauliska lastsensorer används som tes-

tinstrument till olika maskiner[44]. 

 Pneumatiska lastsensorer används ofta för att mäta små vikter i 

industrier. Dessa sensorer används och tål intensiva temperatur-

förändringar. Däremot har denna sensor en låg responstid[45]. 

 Töjningsgivare är en sensor vars resistans varierar beroende på 

kraften som den utsätts för. Sensorn omvandlar kraft, tryck, 

spänning eller vikt till en mätbar elektrisk resistans. När yttre 

krafter appliceras på ett stationärt objekt bildas det stress och töj-

ning, som sensorn känner av [46]. 
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2.6.7 Temperatursensor 

Temperatursensorer används för att mäta värme eller kyla. Den används 

även för att mäta temperaturer på platser och enheter. Tekniskt sätt, mä-

ter sensorn atomernas rörelse i ett objekt.  

 

När ett ämne värms upp, brukar det oftast växla mellan flera faser. Dessa 

faser brukar variera från fast, flytande och gasform.  

 

För att förstå hur temperatursensorer används krävs det att man har kun-

skap inom industriterminologin. Exempelvis skiljs noggrannhetsavkän-

ningen av temperatur ifrån det verkliga temperaturvärdet i anlägg-

ningar. Temperatursensorer har många former och kan appliceras på 

olika miljöer och produkter.  

Det finns två olika typer av temperatursensorer vilket är analoga och digi-

tala sensorer. För att välja rätt temperatursensor krävs det att man har 

grundläggande kunskaper om omgivningen eller objektet för maximal ef-

fektivitet. Sensorerna kan exempelvis placeras på väggar, omgivningar 

med gaser eller vätskor för att mäta data. Det är ytterst viktigt att sensorn 

inte störs av yttre faktorer eftersom det kan påverka värdet. 

 

Temperatursensorer måste även ha en snabb responstid för korrekta tem-

peraturförändringar. Sensorerna bör monteras så nära mätpunkten som 

möjligt, eftersom orealistiska temperatursvärden kan skada produkter. 

 

Om man är i behov av noggrannare värden kan kontaktsensorer använ-

das, eftersom den är precisionskänslig. 

 

En icke kontakt sensor mäter värmevågor från en specifik plats. Alla 

värme sensorer har en chans att ge felaktiga värden och det är sällan svårt 

att få ett exakt värde.  

 

 

 

 

 

 



 30  

 

Temperaturer kan även omvandlas till olika enheter för olika bruk [47]: 

 

 Celsius till Fahrenheit:  

 

𝐹 = 𝐶 × (
9

5
) + 32     (7) 

 

𝐶 = (𝐹 − 32) ∗ (
5

9
)    (8) 

 

Celsius till Kelvin: 

 

𝐾 = 𝐶 + 273,15    (9) 
 

𝐶 = 𝐾 − 273,15     (10) 
 

Fahrenheit till Kelvin: 

 

𝐾 = (𝐹 − 32) ∗ (
5

9
) + 273,15    (11) 

 

𝐹 = (𝐾 − 273,15) ∗ (
9

5
) + 32   (12) 
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De tre vanligaste temperatursensorerna som används i industrier idag är 

följande: 

 

 Termostat är en kontakttyp som är en elektromekanisk tempera-

tursensor. Termostaten innehåller två olika metaller som nickel 

och koppar eller tungsten och aluminium. Dessa är sammansatta 

tillsammans som en metallremsa. De olika linjära expansionshas-

tigheterna för de två olika metallerna producerar en mekanisk 

böjningsrörelse när remsan utsätts för värme. Metallremsan kan 

användas på ett mekaniskt sätt för att driva en strömbrytare i ter-

mostatiska kontroller som exempelvis varmvatten vid element, 

ugnar och vattentankar[48]. 

 En termistor är en speciell typ av resistor som ändrar temperatur 

beroende på resistansen.  Termistorer är i allmänhet tillverkade 

av keramiska material som oxider av nickel, mangan eller kobolt 

belagt i glas vilket gör att de är lättskadliga. Deras främsta fördel 

är att de har en snabb responstid vid eventuella temperaturför-

ändringen och en god noggrannhet [48].  

 Termoelementen är den mest använda temperatursensorn som 

finns på marknaden. Termoelementen är populära på grund av 

dess enkelhet, användarvänlighet och dess snabba responstid för 

temperaturförändringar.  Mätaren har även ett temperatursinter-

vall på -200 °C till ett värde som är nära 2000 °C [48]. 
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2.6.8 Luftfuktighetssensor 

Luftfuktighetssensorn mäter fukt och temperatur i luften där den relativa 

fuktigheten uttrycks i procent. Värdet presenteras som förhållandet mel-

lan fukt i luften till den maximala mängd som kan hållas i luften vid den 

aktuella temperaturen.  

Med andra ord är det mängden vattenånga i luften som mäts. Luftfuktig-

hetsmätningar inom industrier är mycket viktiga med tanke på att det 

kan påverka verksamhetens kostnader, hälsa samt säkerhet för persona-

len eftersom vattenånga har en stor tendens att påverka olika fysiska, ke-

miska samt biologiska industriprocesser.  

 

Inom halvledaren industrin behövs fuktnivån kontrolleras ständigt. Även 

i medicinska tillämpningar, luftfuktighetskontrollering är ett krav för t.ex. 

andningsutrustningar och biologiska produkter. Fuktreglering är också 

användbart inom kemisk gasrening, torktumlare, ugnar och livsmedels-

förädling. Inom jordbruket är det viktigt för plantageskydd och markfuk-

tighet. Även i tvättmaskiner är det nödvändigt att mäta luftfuktigheten för 

att övervaka mögeltillväxt. 

Hög luftfuktighet kan öka mängden av mögel, svamp och bakterietillväxt. 

Luftfuktighetssensorer kan även användas i vinkällare för att hålla luften 

på en nivå för att förlänga vin och cigarrförvaring, museum och lagrings-

anläggningar för att säkerställa en enhetlig nivå av fukt och luftkvalitet i 

byggnader. Dagens bilar använder numera luftfuktighetssensorer för att 

automatisera mängden luft i bil genom luftkonditionering. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Luftfuktighetssensor 
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DHT11 modulen är en billig digital temperatur-/luftfuktighetssensor. Mo-

dulen använder sig av en luftfuktighetssensor och en termistor för att 

mäta temperatur-/fuktrelaterade parametrar i omgivningar. Det är en 

mycket användbar sensor, dock tar det två sekunder för den att uppdate-

ras. 

Sensorn har en resisitv luftfuktighetsmätare och en NTC-temperaturmä-

tare[49]. Sensorn går bra att användas med 8-bitars mikrokontrollers. 

Varje DHT11 element (figur 26) har kalibrerats noggrant i ett laborato-

rium som ger en god noggrannhet. Kalibreringen av koefficienterna spa-

ras i programminnet som i sin tur används för sensorns interna detekte-

ringsprocess av signaler[49]. Genom DHT11-biblioteket kan man enkelt 

få fram temperaturen i Celsius, men det krävs andra metoder för att om-

vandla mätvärdena till Fahrenheit och Kelvin. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

             Figur 26. DHT11  Figur 27. Element 
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2.6.9 Ljudsensor 

Ljud innehåller akustiska vågar och har en frekvens som varieras mellan 

en Hz till flera tiotusentals Hz, alltså högre än människans hörsel som 

maximalt är 20 kHz[50]. Ljudvågen behöver inte vara en kontinuerlig 

ljudvåg, som en enda ton eller not. Det kan vara en akustisk våg som upp-

kommer av mekaniska vibrationer, buller eller en enda ljud puls.  

 

Ljudomvandlare kan upptäcka och överföra ljudvågor samt vibrationer 

från mycket låga frekvenser till väldigt höga. Dessa frekvenser kallas för 

infraljud(låg) och ultraljud(hög)[50].  

 

En ljud vågform har samma egenskaper som en elektrisk vågform med en 

våglängd (λ), en frekvens (ƒ) och en hastighet (m/s). Både frekvens och 

vågformer bestäms av vibrationer som produceras. Hastigheten är bero-

ende av mediet (vatten, luft mm) som bär ljudvågen. 

Exempelvis är mikrofonen en ljudomvandlare som kan klassas som en 

ljudsensor. Omvandlaren producerar en analog utsignal som är proport-

ionell mot ljudvågens rörelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 28. Ljudvågformen     

 

 

 

Figur 29. Formeln för att beräkna frekvensen  
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Konstruktionen av en dynamisk mikrofon liknar en högtalare. I omvand-

laren finns det en rörlig spole som använder elektromagnetiskinduktion 

för att omvandla ljudvågor till elektriska signaler. Omvandlaren på figur 

30 har en liten spole som är gjord av tunn tråd. När ljudvågen träffar 

membranet rörs membranet som verkar på trådspolen. 

 

Vibrationens påverkan på spolen inom det magnetiska fältet, orsakar en 

spänning som induceras i spolen, enligt Faraday’s lag av elektromagnetisk 

induktion[50]. Den resulterande utspänningen från spolen är proportion-

ell mot trycket av ljudvågen som verkar på membranet[50]. 

 

KY038 sensorn har två utsignaler, där den ena är en digital utsignal som 

triggas av en låg till hög signal. Den andra utsignalen är analog, vilket an-

vänds för att detektera ljud. Sensorn har två röda lysdioder, där L1 indi-

kerar om den är på och L2 indikerar att den digitala utsignalen är på. Den 

blåa potentiometern kan vridas för att anpassa utsignalens känslighet 

[51]. 

 

Denna modul har en låg känslighet men är användbar för att detektera 

högljudd. Dock finns det inte mycket information angående denna sensor 

på nätet [52]. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 30. Ljudsensorsuppbyggnad 
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För att konvertera sensorvärdet till decibel används följande formel: 

 

𝑑𝐵 = 20 ∗ log(𝑉/𝑉0)   (13) 

 

V0= Referensspänning 

 

Efter flera individuella tester av ljudsensorn blev den inte kvalificerad till 

att mäta dB-nivån eftersom det inte fyller kraven för kunna mäta exakt-

mätdata eftersom: 

 

 Sensorn inte kan mäta ljud från rundstrålande riktningar och 

känner bara ljud från en riktning.  

 Ingen dokumentation eller datablad existerar. 

 Sensorn är inte känslig nog för att upptäcka låga ljud. 

 Ingen noggrannhet  

 Kan inte konverteras till dB SPL eftersom det krävs mer avance-

rade utrustningar, laboratorium och dyrare testapparater[52] 
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2.6.10 Flödessensor 

Flödessensorn är ett instrument som mäter linjära och icke-linjära flöden 

i vätskor och gaser. Flödessensorn används i flera industrier som exem-

pelvis vattenkraftverk och medicinska tillämpningar. Sensorn används 

även på vattenrör för volymberäkningar. Det finns många olika typer av 

flödessensorer som t.ex. mekaniska, optiska, termiska och elektromagne-

tiska sensorer. 

 

 Mekaniska flödesmätare är de mest användarvänliga sensorerna som 

existerar och finns i många exemplar. Generellt används mekaniska 

flödesmätare för att kontrollera mekaniska objekt som rör sig i en viss 

hastighet eller för att kontrollera volymkapaciteten för en ledning[53]. 

 Optiska flödesmätare används för att mäta ljus. Denna sensor består 

av två strålar som är inriktade på olika platser i rörledningen. De op-

tiska strålarna möjliggör att man enkelt kan räkna ut tiden för en par-

tikel som går igenom den optiska strålen vilket även gäller för partiklar 

som passerar mellan de andra strålarna[53]. 

 Termiska flödesmätare mäter värmetillförseln i vätskor. Beräkningen 

går ut på att man räknar ut energin som avges med avseende på väts-

kans densitet och värmeutveckling. Även temperatursensorer och vär-

meelement kombineras vid termiska flödesmätningar[53]. 

 

 

 

 

 
Figur 31. Termisk  Figur 32. Optisk 
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2.6.11 Lasersensorer 

Lasersensorn använder sig av ljusstrålar som skickas från dess egna sän-

dare. När ljusstrålen kollideras med ett objekt reflekteras den tillbaka.  

Detta upptäcks genom 

det inbyggda fotoelekt-

riska sensorn i lasersen-

sorn. Lasersensorn har 

en responstid på 80 µs. 

Sensorn har även ett 

unikt optisksystem och en avancerad krets vilket möjliggör exakta posit-

ionsmätningar[54]. 

 

Allmänt används lasersensorer för att upptäcka, räkna, trigga, kartlägga, 

skanna eller bekräfta olika volymnivåer.  Sensorerna kan användas för 

t.ex. automation, säkerhet, övervakning, fordon, automation, trafiköver-

vakning samt industrin [55]. 

Variationen i materialegenskaperna hos industrier bidrar till att en viss 

mätteknik inte kommer fungera suveränt.  Beroende på hur den industri-

ella miljön ser ut behöver man anpassade sensorerna för att företag skall 

kunna gynnas av lasersensorerna. Därför finns det ett stort utbud av la-

sersensorer i marknaden med olika egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33. Reflektion av ljus 
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2.7 Miljömässiga aspekter  

EU:s energimärkning av produkter är ett verktyg för konsumenter, där 

maskiner märks utefter energieffektiviteten och andra funktionella pre-

standa kvaliteter.  Syftet med energimärkningen är att en maskin rang-

ordnas efter bokstäver som beskriver dess energieffektivitet. 

Energibemärkningens EU-lagstiftning styr energikonsumtionen och den 

funktionella prestanda aspekten av produkter genom att sätta en 

minimalgräns för produkter i marknaden [56].  

Till skillnad från bemärkningen är lagstiftningen inte synlig för konsu-

menterna, eftersom produkter som finns i marknaden måste ha uppnått 

alla krav från energibemärkningen. 

 

I vissa fall kan energibemärkelsen tillämpas på produkter som har lik-

nande egenskaper som tvättmaskiner och diskmaskiner. Energibemärk-

ningen för tvättmaskiner varierar från A+++ till D, men enligt Ecomo-

dellens lagstiftning för tvättmaskiner (med 4 kg kapacitet) får bara klass 

A+ tvättmaskiner säljas ut på marknaden [56].  

Det luftburna bullret från tvättmaskinen från inte överstiga 56 dB vid 

tvättcykeln och 76 dB vid centrifugeringscykel[57]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 34. Energibemärkelsen     Figur 35. Ecodesign & Labelling 
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3 Metoder och resultat 

3.1 Metodik för input-outputanalys av tvättmaskinen 

Nedan presenteras metoden black-box och 5 olika input-/outputanalyser. 

Analyserna visar vilka sensorer som kan användas för att mäta viktiga pa-

rametrar. 

3.1.1 Metoden Black-box 

Metoden Black-box[58] an-

vänds för att undersöka lämp-

liga inputs och ouputs för ett 

objekt. Iden med designen är 

att man börjar med att rita en 

svart låda där lämpliga inputs 

och outputs kartläggs. Dessa 

parametrar kan exempelvis illustrera el, vatten, detergent eller andra re-

levanta inputs och outputs som har något med den svarta lådan att göra. 

 

Efter att alla inputs 

och outputs har kart-

lagts, kan den svarta 

lådan vidare om-

vandlas till en synlig 

låda. Den synliga lå-

dan har i sin tur 

funktioner som pro-

cessar alla dessa in-

puts. När funktion-

erna processats fås 

det antingen en out-

put, annars övergår funktionen till nästa funktion (se figur 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Synliga lådan 

 

 

 

 

Figur 36. Svarta lådan 
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Figuren visar även att vissa inputs används senare i processen vilket även 

gäller alla outputs för den synliga lådan. Den synliga lådan kan sedan de-

las in i flera funktioner som representerar de olika faserna för föremålet. 

För tvättmaskinen är denna modell användbar, där lämpliga inputs och 

outputs kartläggas.  

Den första fasen en tvättmaskin genomgår är tvättcykeln. Vid denna cykel 

blandas de smutsiga kläderna, vatten och detergenter i tvättmaskinen. 

När dessa tre inputs bearbetas, löses smutspartiklarna upp från kläderna.  

Efter att smutsen lösts upp går tvättmaskinen till en annan funktion i 

tvättcykeln där smutsen separeras med omröraren vilket kan ses på figur 

38. Efter tvättcykeln, går tvättmaskinen över till nästa fas, sköljningsfa-

sen. Vid denna funktion bearbetas det in nytt vatten för att rengöra klä-

derna från smutsiga partiklar. Det smutsiga vattnet går ut från tvättma-

skinen när det nya vattnet tillförts.  Efter denna process spinner tvättma-

skinen för att ta bort vattnet vilket i sin tur ger rena kläder som en slutlig 

output av hela processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38. Slutgiltig design av black-box metoden på en tvättmaskin 
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3.1.2 Analys av tvättmaskinens mekanik 

Genom knapptryckning väljs tvättiden för tvättprogrammet och hur klä-

derna skall tvättas. Därefter läggs de smutsiga kläderna i tvätt tumlaren. 

Under den första fasen (tvättfasen) kan man använda ljudsensorn för att 

kontrollera ljudnivån för att se ifall ljudet stiger över 56 dB. Vid alla de tre 

faserna (tvättfasen, sköljningsfasen och centrifugeringsfasen) kan man 

ständigt kontrollera att lasten inte överstiger tvättmaskinens kapacitet. 

Detta är för att undvika skador som kan förekomma i tvättmaskinen.  

 

Varje tvättmaskin har olika kapacitetsmängd som nämns i kg. Om lasten 

överstigs kan det leda till häftiga vibrationer som kan skada de inre kom-

ponenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Analys av tvättmaskinens mekanik 
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Vid centrifugeringsfasen kan man använda sig av accelerometern för att 

mäta vibrationerna där man även kan kolla i frekvens-/amplitudspektru-

met genom FFT som tar en diskret signal och omvandlar den till dess dis-

kreta frekvensdomän[59]. Tvättmaskinen kan vid centrifugeringsfasen vi-

brera och röra sig.  

 

För att upptäcka förflyttningar av tvättmaskinen kan lasersensorer an-

vändas. Detta är för att kolla ifall tvättmaskinen rört sig ett par centime-

ter under tvättid. Detta är mycket farligt för människor och kan drabba 

barn då de leker i tvättstugan eller i hemmet. Det luftburna ljudet från 

inte överstiga 76 dB vid centrifugeringscykeln där ljudsensorn återigen 

kan användas för att kontrollera ljudnivån, för att gynna miljölagarna.  
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3.1.3 Kemisk analys av tvättmaskinen 

Den kemiska analysen, undersöks med avseende på de kemiska proces-

serna som utvecklas när tvättmaskinen körs igång. Vid tvättfasen förs vat-

ten, detergenter och smutsiga kläder in i tvättmaskinen som vanligt. In-

nan vattnet tillförs kan en konduktivitetsensor användas för att kolla vat-

ten koncentrationen. Detta är för att kolla vattenkvaliteten vilket i sin tur 

säkerställer att vattnet är kemikaliefritt och har rätt koncentration. Speci-

ellt i u-länder kan det vara bra att kontrollera vattenkvaliteten. 

 

Vid alla de tre faserna (tvättfasen, sköljningsfasen och centrifugeringsfa-

sen) sker det även en värmeutveckling som visas på figur 40 ovan. Vär-

meutvecklingen kan kontrolleras genom att applicera två sensorer vilket 

är luftfuktighetssensorn och temperatursensorn. Genom att använda 

temperatursensorn kan skumnivån kontrolleras för att förhindra skumö-

versvämning i hemmet eller tvättstugan. Skummet utvecklas beroende på 

vilken detergent som används i tvättmaskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Kemisk analys 
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Luftfuktighetssensorn kan användas för att kontrollera luftfuktigheten. 

Luftfuktigheten räknas vanligtvis i procent och får inte stiga 55 %. Om 

värdet stiger 55 % kan detta leda till mögelproblem i tvättmaskinen och 

en illaluktande doft i tvätt tumlaren som kan påverka kläderna vilket 

framgår i kap 2.5.3. 

 

Vid sköljningsfasen spolas det smutsiga vattnet ut ifrån tvättmaskinen. 

Detta ger möjligheten till att kontrollera pH-värdet i tvättmaskinen ge-

nom en pH-sensor. I vissa fall kan för höga pH-värden leda till att metal-

ler i maskinen påverkas vilket kan förstöra maskinen. Även kläder kan 

påverkas av de höga pH-värdena. Kläderna kan förstöras samt irritera 

den mänskliga huden. Alltså får pH-värdet inte överstiga pH-värdet 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

3.1.4 Analys av tvättmaskinens energiförbrukning 

Energiförbrukningsanalysen framhäver två viktiga parametrar vilket är 

vattenförbrukningen och elförbrukningen. Redan vid tvättfasen börjar 

ström och vatten föras in i tvättmaskinen. Genom att använda en vatten-

flödessensor och en strömsensor kan man enkelt räkna ut strömförbruk-

ningen och vattenförbrukningen. Utifrån dessa värden kan de ekono-

miska kostnaderna för en tvättoperation beräknas. Under alla de tre fa-

serna kan temperatursensorn, lastsensorn och strömsensor användas ef-

tersom vattnet i liter, strömförbrukningen i kWh och temperaturen för 

uppvärmningen är viktiga faktorer som berör energiförbrukningen. Även 

EEI kan användas för att betygsätta tvättmaskinens energieffektivitet, för 

att övervaka tvättmaskinen utifrån miljölagarna som framgår vid kap 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Analys av tvättmaskinens energiförbrukning 
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3.1.5 Bakterieanalys av tvättmaskinen 

Mögelproblem är ett mycket vanligt problem som konsumenterna klagar 

på. Vid tvättfasen ger värmeutvecklingen upphov till mögeluppväxt och 

bakterietillväxt. Om luftfuktighet stiger över 55 % kan det bidra till att 

mögel bildas. Detta i sin tur kan skada kläderna och även ge en illaluk-

tande dofter. För att ständigt kunna kontrollera luftfuktighetsnivån kan 

man använda sig av en luftfuktighetssensor.  

 

Temperaturen är en annan faktor som kan ta kål på bakterierna. Bakteri-

erna trivs inte i varma miljöer och inte kalla heller. En ultraljud emitter 

kan användas för att döda bakterierna.  

 

 

 

Vid sköljningsfasen kan pH-sensorn användas för att kontrollera pH-ni-

vån i vattnet. Vissa bakterier tål inte olika pH-värden samt tvättmedel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Bakterieanalys 
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och just därför är viktigt för användaren att kontrollera pH-värdet för att 

säkerställa att kläderna tvättas effektivt.  
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3.1.6 Allroundanalys av tvättmaskinen 

Denna metod är en mixadanalys, där man undersöker tvättmaskinen uti-

från flera olika perspektiv. Denna metod är den bättre metoden med 

tanke på att man övervakar de viktigaste parametrarna för tvättmaskinen.  

 

Vid alla dessa tre faser kan temperatursensorn användas. Detta är för att 

kontrollera att det inte blir för varmt vid de olika faserna. Om det blir för 

varmt kan det skapa skum översvämning och kan förstöra maskinen. Det 

är även viktig att temperaturen är på den bestämda nivån och just därför 

är temperatursensorn bara för kontrollering. Kontrollering av temperatu-

ren av industriella maskiner i allmänhet är mycket viktigt med tanke på 

att produkter kan brännas upp. Vid tvätt fasen kan ljudsensorn användas 

där ljudnivån i dB kontrolleras. Ljudet får inte överstiga 56 dB som 

nämnts tidigare i rapporten. Även vid centrifugeringsfasen får ljudet inte 

stiga över 76 dB där ljudsensorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43. Allroundanalys 

 

 



 

51 
 

Vid sköljningsfasen kan pH-sensorn användas för att kontrollera pH-ni-

vån. Detta är för att förhindra för höga pH-halter, att absorberas av klä-

derna vilket kan förstöra kläderna och även irritera huden. 

Vid centrifugeringsfasen kan en accelerometer användas. Vid denna fas 

vibrerar tvättmaskinen som mest och för hastiga vibrationer kan leda till 

att tvättmaskinen kan skadas. 

3.2 Val av metoder 

Allroundanalysen valdes och implementerades på tvättmaskinen med 

tanke på att analysen innehåller viktiga parametrar som kan gynna miljön 

och ekonomin. Dessutom kan dessa sensorer gynna företag på flera olika 

sätt som exempelvis minska reparationskostnaderna eller minska återvin-

ningen av tvättmaskiner eller maskiner. 

 

SicsthSense ersattes med Xively med tanke på den dåliga dokumentat-

ionen på nätet och brist på exempelkod i C-programmering.  

 

Ett av målen var att testa en delmängd av de kartlagda sensorerna. 

Strömsensorn uteslöts med tanke på de farliga riskerna som kunde upp-

stå när man klyver kablar med höga strömmar. De komponenter som an-

vändes för testet är följande: 

 

Tabell 1: Komponentlista 

Komponenter Antal 

6x batterihållare 1 

AA 1.5 V Batteri 6 

Wifi-sköd 1 

Arduino Saintsmart Atmega 1 

Arduino Kablar (Hona och hane) 50+ 

Keyes DHT11  1 

KY038  1 

IMU-Enhet (ADXL345) 1 

SEN0161  1 
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3.3 Metoder för IoT och tillämpning på tvättmaskinen 

Den mobila enheten som används 

som en trådlös åtkomstpunkt, har en 

inbyggd funktion som möjliggör att 

data delas med andra enheter [63]. 

Den mobila enheten har en SSID och 

en kod som bestäms i C-koden och 

kan ses på figur 44.  

 

Wi-Fi skölden kopplas upp via nätet. När Wi-Fi komponenten är upp-

kopplad med åtkomstpunkten, samlas data och bearbetas via program-

meringsalgoritmer. De samlade sensorvärdena sänds därefter till Xively 

genom en HTTP-PUT förfrågan, där klienten frågar servern ifall sensor-

data kan lagras. Sensorvärdena därefter, sparas i ett JSON-dokument. 

Kommunikationen sker via TCP/IP protokollet.   

 

När klienten tagit emot responsmeddelandet med statuskoden 200,är det 

en kvittens på att serversidan tagit emot meddelandet. Molnet tar hand 

om informationen som lagras och därefter presenteras värdena på Xively.  

Figur 45 visar en översiktlig bild över hur allting sker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. Översiktlig bild över algoritmen 

 

 

 

Figur 

44. SSID och koden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.x 
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När tvättmaskinen tvättat klart skickas det en HTTP-POST förfrågan ge-

nom Xively's trigger. Denna förfrågan skickas vidare till Zapier:s[61] som 

är ett verktyg som skickar olika meddelanden, via URL adressen: 

 

HTTPs://Zapier.com/hooks/catch/jcryc/ 

 

När Zapier tagit emot HTTP-meddelandet tolkas den och om det förvän-

tade meddelandet uppfyller villkoret skickas det ett nytt meddelande till 

Hotmail som säger att tvätten är klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46. Algoritmen för "triggern" 
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3.4 Översiktlig hierarki  

Den översiktliga hierarkin visar mjukvara strukturen för en kod. "Main" 

är huvudnivån som därefter fylls med nästa nivå som har algoritm relate-

rade uppgifter. Denna struktur visar diskreta komponenter och vilka 

komponenter som kallar på andra komponenter [62].Modellen visar även 

hur problem delas in. Detta är för att kunna fokusera på ett block i taget. 

 

Datainsamlingen sker av ADXL345,KY038,Keyes DHT11 och SEN0161. 

ADXL345 modulen är beroende av I2C databussen och behöver den för 

att kunna sända information via I2C bussen. 

 

Wi-Fi modellen är beroende av Xively som i sin tur behövs för att kunna 

presentera data på graferna. Tanken men denna modell är att visa de vik-

tigaste blocken för att kunna lösa kommande problem. Modellen beskri-

ver programmet i mjukvara nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47. Översiktlig hierarki 
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3.5 Skiktad mjukvaruarkitektur 

Denna modell representerar block, beroende på hur mycket plats en kom-

ponent tar i arbetet. Storleken reflekterar hur komplex en algoritm är. 

Vanligtvis börjas det med de saker som inte har något med huvuduppgif-

terna att göra. Sedan lägger man till objekt till diagrammet. Varje block 

som använder något från det nedre lagren bör beröra varandra [62]. 

 

Det största blocket "datainsamling" är störst eftersom alla de lägre 

blocken är beroende av det blocken som ligger högst. Varje blockstorklek 

beskriver även komplexiteten av ett specifikt problem. Däremot är 

blocken vid andra nivån inte beroende av varandra som kan ses på figur 

48. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48. Skiktad mjukvaruarkitektur 
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3.6 Simuleringar med Matlab 

Simuleringarna visar hur sensorerna kan appliceras på tvättmaskinen. 

Vissa grafer visar även hur man utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv kan bevaka tvättmaskinen. 

De simuleringar som gjorts är simulationer för vibrationer, grafer på 

energiförbrukningen och kostnaden för en tvättoperation, beräkning av 

den årliga vattenförbrukningen, simuleringar på temperaturen och simu-

leringar på EEI. 

3.6.1 Tvättmaskinens vibrationer 

Vibrationerna är i allmänhet mycket viktiga parameter hos industriella 
maskiner och bör kontrolleras ständigt. Nedan visas simuleringar på hur 
FFT kan tillämpas, där vibrationerna undersöks djupare genom att kolla 
amplitud-/frekvensspektrumet med Matlab. Frekvenstonerna och ampli-
tuderna har bestämts sen innan. 
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3.6.1.1 Simulering 1 

Simuleringen visar tydligt hur tvättmaskinen vibreras under centrifu-

geringsfasen.  

 

Signalen som illustrerar tvättmaskinens vibrationer innehåller två fre-

kvens toner och kan beskrivas med följande formel: 

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 = 0.40 ∗ sin (2𝜋(𝑓 + 250) + (14) 
0.40 ∗ sin (2𝜋(𝑓 + 50)  

 

På amplitud-/frekvensspektrumet klargörs det att frekvenstonerna ligger 

mellan 450 Hz och 250 Hz där startfrekvensen är 200 Hz. Samplingsfre-

kvensen bestäms till att vara 10 gånger (bör vara två gånger större enligt 

Nyqvist teori)[63] stor vilket betyder att 2000 samplingar plockas ut ur 

den sinus formade signalen. 

 

Med denna analys kan man kolla vid vilka frekvenstoner tvättmaskinen 

vibrerar som mest och även undersöka amplituderna där de indikerar hur 

stark vibrationerna är. Simuleringar visar en helt vanlig tvättmaskin där 

inga fel upptäcks och där amplituderna inte överstiger den röda tröskeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 49. Normal vibration 
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3.6.1.2 Simulering 2 

Simuleringen visar hur tvättmaskinens vibrationer under centrifugerings-

fasen vibrerar hastigt där skaderisken är stor. Signalen överstiger det be-

stämda tröskeln vilket i sin tur kan skada tvättmaskinen. Dock är vibrat-

ionerna inte allvarliga men om vibrationen erhåller samma magnitud och 

frekvens bör det åtgärdas. Denna signal vibrerar mycket hastigare och har 

flera frekvenstoner som kan ses på amplitud-/frekvensspektrumet.  

 

Signalen har även fyra frekvenstoner vilket ligger på 50Hz, 100Hz, 

150Hz, 250hz och kan beskrivas med följande formel: 

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 = 0.3 ∗ (sin (2𝜋(𝑓 + 250) + (15) 
sin (2𝜋(𝑓 + 50) + (15)sin (2𝜋(𝑓 + 100) 
+sin (2𝜋(𝑓 + 150))  

 

Startfrekvensen för denna signal är 200 Hz där samplingsfrekvensen är 

10 gånger stor. Amplitud och frekvensspektrumet visar att en frekvenston 

överstiger tröskeln vilket inte är jättefarligt. Dock kan problemet förvär-

ras om inte vibrationen håller värden som är under tröskeln. Spektrumet 

visar även att vibrationerna sker allt oftare eftersom frekvenstonerna lig-

ger tätt intill varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50. Höga amplituder 
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3.6.1.3 Simulering 3 

Simuleringen visar extrema vibrationsfall som kan skada tvättmaskinen. 

Signalen på bilden illustrerar en grov vibration av tvättmaskinen.  

Vibrationerna visar även hur kompakta frekvenstonerna är vilket i sin tur 

ger kraftiga amplituder. Tröskeln överstigs flera gånger under centrifu-

geringscykeln vilket indikerar att något är fel med tvättmaskinen. Denna 

signal innehåller fyra frekvenstoner vilket är 50Hz, 150Hz, 250Hz, 500Hz 

och har startfrekvensen 200Hz. 

 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 =  0.33 ∗ (sin (2𝜋(𝑓 + 50) + (17) 

sin (2𝜋(𝑓 + 150) + sin (2𝜋(𝑓 + 250) 

+ sin(2𝜋(𝑓 + 500))        

 

Amplitud-/frekvensspektrumet visar hur signalen överstiger tröskeln och 

visar även att frekvenstonerna är tätt intill varandra vilket betyder att vib-

rationerna sker ofta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51. Extremt höga amplituder 
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3.6.2 Energiförbrukningen och kostnaden för varmt vatten 

Denna simulering visar kostnaderna för en operation med avseende på 

temperaturanvändningen. Att värma vatten kostar pengar och illustreras 

med figurerna nedan. 

 

Simuleringarna visar energiförbrukningen och kostnaden för varmt vat-

ten från 0 till 90°𝐶.  Den gröna linjen visar kostnaden och energiförbruk-

ningen för 60°𝐶 och den röda för 40°𝐶. Eftersom Simuleringen anpassats 

på frontmatade tvättmaskiner antas det att tvättmaskinen förbrukar 75 li-

ter vatten. Beräkningarna för energiförbrukningen och kostnaderna be-

räknades enligt följande formler[64]:  

 

𝑊ℎ = (𝑉ℎ ×
(𝑡ℎ−15)

860
)   (18)  

 

Wh=Den beräknade energiförbrukningen för varmt vatten i kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 52. Simulering för ekonomiska kostnader och energiförbrukningen 
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Vh=Användandet av varmt vatten i liter för en operation. 

th=Temperaturen i det varma vattnet för en operation. 

Priset för en tvättoperation på 60°𝐶 och 40°𝐶 grader beräknas enligt föl-

jande formel: 

 

𝑊ℎ60 = 75 ∗
60−15

860
= 3.92 𝑘𝑊h  (19) 

 

𝑊ℎ40 = 75 ∗
40−15

860
= 2.18 𝑘𝑊h  (20) 

 

Kostnaderna för en tvättoperation beräknas utifrån den rörliga kostnaden 

som är 1.30 kr/kWh inklusive skatt, moms och nätkostnader [65]. 

 

𝐾𝑟60 = 𝑊ℎ60 ∗ 1.3 = 5.096 𝑘𝑟  (21) 
 

𝐾𝑟40 = 𝑊ℎ40 ∗ 1.3 = 2.834 𝑘𝑟  (22) 

3.6.3 Beräkning av den årliga vattenförbrukningen 

Simuleringen på figur 53 visar hur energiförbrukningen varierar bero-

ende på hur många tvättoperationer som utförs. Vattenförbrukningen be-

räknas enligt följande formel[66]: 

 

𝐴𝑊𝐶 = 𝑊𝑡 × 220   (23) 

 

Wt=Uppskattad vattenförbrukning. 
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220= Tvättcyklar per år. 

Den uppskattade vattenförbrukningen beräknas i liter och avrundas till 

det närmaste tal enligt [66]: 

 

𝑊𝑡 =
3×𝑊ℎ60+2×𝑊

ℎ60
1
2

+2×𝑊
ℎ40

1
2

7
 (24) 

 

Wh60=Är vattenförbrukningen vid 60°C med full last med bomull. 

W(h60 1/2)= Är vatten förbrukningen vid 60°C med delvis last av bomull. 

W(h40 1/2)=Är vattenförbrukningen vid d 40°C med delvis last av bomull. 

 

De uppskattade vattenförbrukningarna vid de olika temperaturerna be-

räknades enligt formel (18). 

3.6.4 Simuleringar av temperaturen 

Här visas simuleringar för de olika enheterna Fahrenheit, Celsius och 

Kelvin på hur temperaturen kan variera beroende på maskinens tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53. Vattenförbrukningen för antal operationer 
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3.6.4.1 Simulering 1 

Denna simulering visar en helt vanligt tvättoperation. Där kläderna tvät-

tas som vanligt på 104°𝐹(40°𝐶) Det finns även en undre och övre gräns 

för temperaturen för att vara extra säker på att temperaturen inte översti-

ger eller understiger det inställda värdet. 

 

3.6.4.2 Simulering 2 

Denna simulering visar att temperaturen överstiger den övre gränser vil-

ket i sin tur visar att ett fel har inträffats. 

 

 

 

 

 

    

    

         

  

 

 

 

Figur 55. Tvättmaskinen överstiger gränsen mätt i Celsius 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 54. En vanlig operation i Fahrenheit 
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3.6.4.3 Simulering 3 

Simuleringen visar att tvättmaskiner understiger den undre gränsen vil-

ket i sin tur visar att ett fel har inträffats. 

 

 

 

 

    

    

    

   

    

     

 

 

Figur 56. Tvättmaskinen understiger gränsen mät i Kelvin 
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3.6.5 Simulering av ljudet  

Simuleringen visar när tvättmaskinen låter så pass mycket att de översti-

ger de gröna och röda gränserna som är satta på 56 dB under tvätt fasen 

och 76 dB under centrifugeringsfasen enligt miljö lagarna på kap 2.7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Figur 57. Ljudet överstiger gränserna 
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3.6.6 Energy Efficiency Index 

Figur 58 visar hur mycket energiförbrukningen är för en tvättoperation 

och hur det kan betygssättas utefter energiförbrukningen och hur mycket 

kläder som tvättas. Dessa bilder visar hur metoden kan tillämpas med 

viktiga parametrar som temperatur, vikt, vattenförbrukning och energi-

förbrukning. Ekvationen 25 (vid appendix) används i Matlab för att 

kunna rita dessa grafer som visar hur en ideal tvättmaskin kan betygsät-

tas utifrån en tvättoperation där viktiga parametrar beräknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

    

    

 

 

Figur 58. En tvättoperation på 40°𝐶 
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3.7 Testbänken 

Testbänken gick ut på att samla in sensordata och kontrollera att senso-

rerna fungerar. Sensorerna reagerade och fungerade väl. Dock visade sig 

testet att ljudsensorn inte var tillräcklig känslig men reagerade på höga 

ljud. När resultatet väl samlats in från alla sensorer presenteras de på 

Arduino’s seriella monitor, som uppdateras ständigt. Varje sensor modul 

kontrolleras och testas med små tester för att bekräfta att de reagerar på 

förändringar i omgivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 59. Terminal 
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3.8 Huvudprogrammet 

Accelerometerns X och Y axel användes eftersom tvättmaskinens vibrat-

ioner vid Z ledet är irrelevant. Små vibrationer kan ses från början då 

tvättmaskinen startades 15:45 (ej svensk tid). Efter ett tag går tvättmaski-

nen över till sköljning och centrifugeringen där den vibrerar mer än van-

ligt vid de båda leden. 

Accelerometerns vibrationer vid Y - led däremot var mycket kraftigare än 

vibrationerna vid X-led. Eftersom vibrationerna var så pass kraftiga gick 

mätvärdet upp till 5 och -5 i magnitud fastän det var tänkt hålla den 

skulle hålla sig på +- 1 g, där accelerometerns testats.  För övrigt ser man 

klart och tydligt vilka faser tvättmaskinen genomgår och hur mycket den 

vibrerar under alla faser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60. X-led                   Figur 61. Y-led 
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Resultatet av temperaturen visar temperaturerna med de tre enheterna 

Kelvin, Celsius och Fahrenheit. Simuleringarna och resultatet för tempe-

raturen är likt varandra. Tvättmaskinen var inställd på 60°𝐶, dock visar 

resultatet att temperaturen är mellan 40-45°𝐶 vilket inte är noggranna 

värden. 

 

pH-värdet på figur 63 visar hur 

värdet minskas eftersom tvätt-

vattnet sköljs vilket i sin tur för-

minskar medlet och pH-värdet. 

Dock blir det kalibreringsfel ef-

tersom pH-mätaren inte ligger i 

en lösning.  I och med att den 

varierar ifrån att vara i en lös-

ning och i luften ger den hacki-

gare värden mot slutet. Nog-

grannheten minskar drastiskt 

och därför ser man vid slutet att 

värdet kommer ner till 5.67 ef-

tersom sensorn inte känner av något. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 63. pH värdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 62. Fahrenheit, Kelvin och Celsius 
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Ljudsensor misslyckades eftersom 

sensorn som användes inte var till-

räckligt bra för att kunna användas 

på tvättmaskinen. Det finns flera 

faktorer som påverkade resultatet. 

Ljudsensorn reagerade även stark 

på vibrationer vilket i sin tur gav 

sinusformade signaler, vilket är 

orealistiska värden. 

 

 

 

 

 

Vad gäller "triggern” skickades den ett HTTP-POST till Zapier utan några 

problem, där Zapier i sin tur skickade ett mail till användaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 64. Decibel värdet 

 

 

 

Figur 65. Triggern skickas till adressen via HTTP-POST 

 

 

Figur 66. Meddelandet från Zapier till Hotmail 
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3.9 Designen enligt Smart Sensor Node 

SSN-designen[67] är en metod som används, för att framställa hårdvaru-

uppbyggnaden för det trådlösa inbyggda sensorsystemet. Designen inne-

håller en kollektion av sensorer som kommunicerar centralt med en-

heten. Detta möjliggör att data skickas trådlöst genom RF länkar som 

Bluetooth eller Wi-Fi moduler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 67. Designen enligt Smart Sensor Node 
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3.9.1 Industriella mätinstrument och trådlösa uppkopplingar 

Dagens industriella mätinstrument är oftast uppbyggd av sensorer utan en 

trådlös uppkoppling. Sensorerna appliceras för att mäta, relevanta para-

metrarna för en slumpvald maskintyp. De kartlagda parametrarna kan 

vara mekaniska parametrar som snabbhet eller positionering. Det kan 

även vara fysiska parametrar som temperatur, pH och konduktivitet. Det 

smarta sensorsystemet bör även innehålla sensorer med varierande kapa-

citet, olika gränssnitt och protokoll för kommunikation och datasändning. 

SSN-designen är en ny metod som urskiljer en aning, ifrån de traditionella 

trådlösa inbyggda sensorsystemen. Det trådlösa inbyggda sensorsystemet 

som används i detta examensarbete har en trådbunden sensorkoppling 

mellan mikrokontrollen och sensorerna, dock används det en trådlös kom-

munikation för att kunna sända sensordata till molntjänsten via RF-mo-

dulen. 

Innan man konstruerar det trådlösa inbyggda sensorsystemet, bör man 

tänka på följande punkter: 

 

 Skalbarheten: Skalbarheten har en stor betydelse vid sensor 

gränssnitt d.v.s. att kapaciteten för de olika komponenterna av 

sensorsystemet måste undersökas noggrant och vara beslutna. 

 Multipla gränssnitts krav: Prisvarieringar, performans och 

en stor mängd utbytesmöjligheter. 

 Systemuppbyggnad: En hierarkisk struktur som förbättrar sy-

stemets flexibilitet, robusthet och pålitlighet. 

 Feltolerans: Underhållsnivån måste garanteras för kommuni-

kationssystemet, i form av pålitlighet av latens nivå i ett kom-

mando/frågemeddelande. 

 Interoperabilitet: Interoperabilitet behövs för allting skall fun-

gera tillsammans. Detta kan uppnås med hjälp av att använda en 

öppen och konfigurerade meddelande som skickas inom nät-

verksarkitekturen. 

 Energisparande: Inte en av de viktigaste delarna, men syste-

met måste ta hänsyn till energiförbrukningen. 
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3.9.2 Prototypen enligt designen Smart Sensor Node  

Hårdvara gränssnittet är bestämda, där två digitala sensorer och två ana-

loga sensorer används för att kunna mäta de önskade parametrarna. Wi-

Fi modulen möjliggör att enheten kan skicka data via IoT. Den smarta 

sensorbrädan är till för att kunna placera den på tvättmaskinen på ett bra 

sätt utan att den påverkas av vibrationerna som sker av tvättmaskinen.  

Wi-Fi modulen använder HTTP-protokollet för att kunna sända data till 

Xively i JSON-dokument. Hårdvara och mjukvara schemat skapades för 

det smarta sensorsystemet.  Batterihållaren ser till att systemet får energi 

för att kunna appliceras på tvättmaskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 68. Prototypen enligt Smart Sensor Node 
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Genom Arduinos seriella monitor, kontrolleras underhållsnivån d.v.s. att 

man enkelt får tillgång till IP adressen, signalstyrkan, åtkomstpunkt och 

garantin av att HTTP-meddelandet skickats och tagits emot. Man kan 

även se vid figur 69 hur alla HTTP-meddelanden skickas och bekräftas. 

 

Ett trådlöst sensorsystem tillämpades enligt designen SSN. Kriterierna 

som formats var skalbarhet, gränssnitskrav, system uppbyggnad, feltole-

rans och Interoperabilitet. Systemets effektivitet betygsätts enligt: 

 

 

 

 

 

 

Figur 69. Underhållsnivån 

 

 

Tabell 2: Det trådlösa inbyggda sensorsystemets effektivitet 

Betygsättning 1 2 3 4  5 
Skalbarheten       

Multippla 

gränssnittskrav 

      

Systemuppbyggnad       

Feltolerans       

Interoperabilitet       
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4 Analys och diskussion 

4.1 Utvärdering av metod och resultat 

Studien visar att en automatisering av underhåll är rimligt baserat på mät-

ningar av de valda parametrarna, utifrån de redovisade input-/outputana-

lyserna. Dock bör man ta hänsyn till viktiga ämnesområden så som senso-

rer, skalbarhet, gränssnittskrav, systemuppbyggnad, feltolerans, interope-

rabilitet samt miljö och ekonomi. Dessa nämnda faktorer bör vara nog-

grant analyserade, innan den trådlösa prototypen appliceras på tvättma-

skinen. 

4.2 Utvärdering av sensorer 

Vad gäller sensorerna som testats var ljudsensorn inte kapabel till att 

mäta ljud i dB nivå vilket kan ses på kapitel 3.8 (figur 64). Sensorn hade 

testats innan och reagerat på omgivningen, dock på höga ljud och just 

därför misslyckades den. Det behövs alltså dyrare utrustningar för att 

mäta ljud i decibel nivå, där enheten som mäter data måste kalibreras i 

laboratorium innan den används. Sensorn mäter även envägs riktat ljud 

vilket inte är tillräcklig för tvättmaskinen. Det krävs mätapparater som 

mäter rundstrålande ljud och är reaktionskänsliga. Från början var det 

tänkt att testet skulle se ut som simulationen av ljudet, men det blev inte 

som tänkt. 

 

ADXL345 sensorn Y-led testades innan den applicerades på tvättmaski-

nen. Dessa vibrationer översteg inte +-1 g, dock vibrerade tvättmaskinen 

mycket häftigare än vad testerna visade. En alternativ lösning kunde vart 

att ställa om range till +-1 i programkoden och testa accelerometern och 

se ifall den kan mäta vibrationer som ligger mellan +-1 g. Simulering-

arna(kap 3.6.1.1) och testet(kap 3.8) för centrifugeringen var likt, vilket 

visar att tvättmaskinens vibrationer kan övervakas, dock bör den maxi-

mala vibrationsgränsen undersökas.  

 

DHT11 sensorn gav fel mätvärden om man kollar på testet (kap 3.8). Från 

början var det tänkt att temperatur sensorn skulle efterlikna simuleringen 
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av temperaturen(kap 3.6.4). Felet uppstod på grund av att sensorn place-

rades utanför tvättmaskinens lock. En alternativ lösning kunde vart göra 

en skalomvandlare för temperaturen. Sensorn hade också en uppdate-

ringshastighet på 2 sekunder vilket var acceptabelt för en tvättmaskin 

(kap 3.8), men kan vara oacceptabelt för andra produkter. En alternativ 

lösning kunde vart en vattentät sensor, som kunde placerats inne i tvätt-

maskinen, vilket skulle ge en högre noggrannhet. Annars var simulering-

arna för en helt vanligt tvättoperation (kap 3.6.4.1) mycket likt testet, det 

enda som skiljde var temperaturerna som skiljde sig med 20 grader (kap 

3.8).  

 

Generellt för industriella maskiner är det ytterst viktigt att man har en 

snabb responstid och uppdatering av sensorvärdena. Detta är för att und-

vika att produkter bränns upp. Vissa maskiner som exempelvis tvättma-

skinen behöver inte en hög noggrannhet, men vad gäller andra produkter 

kan det vara viktigt att ha i åtanke att temperaturmätningarna bör vara 

noggranna och bestämda. 

 

Eftersom SEN0161 sensorn inte var i en lösning påverkades den av det. 

Sensorn gav rätt mätvärden från början men det blev hackigare mot slutet 

vilket kan ses på testet (kap 3.8). En alternativ lösning kunde vart att pla-

cera sensorn i en behållare med vatten, där det smutsiga vattnet förs in. 

Det är ytterst viktigt att sensorer placeras väl och genomtänkt.  

 

Omgivningarna för maskinerna bör studeras ordentligt, med tanke på att 

värdena kan påverkas av yttre faktorer. Exempelvis kan temperaturen vid 

en särskild plats vare högre på grund av yttre faktorer som sensorvärdet 

kan påverkas av. Sensorerna måste även monteras nära mätpunkten ef-

tersom produkter kan skadas av orealistiska värden. Det bör även använ-

das professionella mätapparater där mätvärdet kan bekräftas. Dock 

måste det även påpekas att det finns ett stort utbud av sensorer som har 

olika egenskaper och är anpassad för olika miljöer.  

 

Många företag har patent på sina varor vilket kan göra det svårt att hitta 

information angående ideala tvättmaskiner med tanke på att varje tvätt-

maskin designas olika beroende på företaget.  
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4.3 Utvärdering av testbänk 

Testbänken (kap 3.7) visade sig vara effektiv och smidig. Modulerna tes-

tades med små tester där pH-sensorn testades på lösningar som vatten, 

kaffe och diskmedel. Därefter kontrollerades det om mätvärdet var rätt 

vilket det var. Dock skulle det vara bättre ifall man hade mätapparater 

som kunde användas för att bekräfta att man har rätt mätvärden.  

 

4.4 Utvärdering av skalbarhet 

Vad gäller skalbarheten av systemet möjliggör Wi-Fi -skölden att flertals 

parametrar kan skickas via Xively. Dock är det mycket smartare att an-

vända enheter som innehåller ett flertals sensorer som Keyes DHT11 sen-

sorn och IMU-enheten. Man måste även ha i åtanke att Arduino Saints-

mart Atmega kortet har begränsat antal pinnar vilket betyder att alla pin-

nar inte kan användas. 

4.5 Utvärdering av gränssnittskrav 

Vad gäller gränssnittskravet så finns det möjlighet att byta ut sensorer på 

plats beroende på vilket noggrannhet man vill uppnå när en industriell 

maskin undersöks. Vissa maskiner kräver en högre noggrannhet än de 

andra maskinerna. Tvättmaskinen dock behöver sensorer med en stor 

noggrannhet och just därför är det viktigt ifall det finns utbytesmöjlig-

heter. Tvättmaskinen i sig har även inbyggda sensorer som kontrollerar 

viktiga parametrar och då kan det vara bra att använda en sensor som 

tvättmaskinen inte använder.  

  

Om åtkomstpunkten försvinner så finns det inget annat nät som man kan 

anslutas till och just därför är det viktigt att man har en reserv åtkomst-

punkt ifall nätet kopplas ned.  

 

4.6 Utvärdering av systemuppbyggnad 

Systemuppbyggnaden av sensorsystemet har planerats väl där en över-

siktlig hierarki (kap 3.4) och skitad mjukvaruarkitektur (kap 3.5) följts. 

Vad gäller pålitligheten har programmeringsrelaterade algoritmer an-

vänts som exempelvis sorteringsalgoritmer, medelvärdesalgoritmer och 

kalibreringar. Dock varieras pålitligheten beroende sensorernas kvalitet 

och pris.  
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4.7 Utvärdering av feltolerans och interoperabilitet 

Underhållsnivån för tvättmaskinen, kontrolleras genom olika frågemed-

delande och terminaler som bekräftar att det smarta sensorsystemet fun-

gerar som det ska vilket kan ses på (kap 3.9.2). 

 

Det är ytterst viktigt att sensorer med tillräcklig kvalité köps in. Detta är 

för att höja noggrannheten av mätvärdena som i sin tur ger exaktare vär-

den. IMU-enheten och SEN0161 är ganska dyra sensorer och har en 

bättre noggrannhet och responstid än de andra sensorerna. Nackdelen 

med Keyes DHT11 är att information uppdateras var andre sekund vilket 

inte är bra om en god noggrannhet ska uppnås och temperaturen ska un-

dersökas. Om denna sensor används på andra industriella maskiner finns 

det en hög risk att temperaturen varierar inom de 2 sekunderna vilket 

kan ge katastrofala konsekvenser som att något kan brinna upp o.s.v.  

 

Vad gäller uppdateringshastigheten för Xively kunde den inte ladda upp 

information snabbt vilket är en nackdel. Programmet kraschades om 

sändningshastigheten ökades vilket är negativt med tanke på att Wi-Fi 

uppkopplingen tar tid. Det är ytterst viktigt att programhastigheten ökas 

för maximal noggrannhet eftersom viktiga vibrationer kan missas vid 

vissa tillfällen vilket inte ger en hög noggrannhet och pålitlighet om ett fel 

uppstått. 
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4.8 Utvärdering av miljö, hållbar utveckling och ekonomi 

Simuleringen av EEI (kap 3.6.6) visar att tvättmaskinen kan betygsättas 

teoretisk, dock bör praktiska tester utföras för att vara på den säkra sidan. 

Beroende på hur mycket energiförbrukningen är för en tvättoperation på 

40°C, kan tvättmaskinen betygsättas. Metoden är mycket användbar om 

man vill övervaka tvättmaskinens energieffektivitet, under ett flera år.  

 

Simuleringen av energiförbrukningen och kostnaden för varmt vatten 

(kap 3.6.2) visar att man genom en lämplig temperatursensor och flödes-

sensor kan beräkna kostnaden för att värma upp vatten och beräkna 

energiförbrukningen. Genom formlerna och simuleringarna som present-

eras på kap 3.6.2 visas det att tvättmaskinen kan övervakas utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv och ett miljömässigt perspektiv. Simuleringarna 

visar även hur mycket det kostar att värma upp vatten för olika tempera-

turer.  

 

Simuleringen av den årliga vattenförbrukningen kap 3.6.3 visar en långsik-

tig energiförbrukning av vattenförbrukningen för en tvättmaskin. Simule-

ringen visar även hur mycket den genomsnittliga energiförbrukningen är 

beroende på hur många gånger man tvättat. Simuleringen visar också att 

flödessensorn och temperatursensorn kan användas för att beräkna vat-

tenförbrukningen för tvättmaskinen.  

Simuleringen av ljudet (kap 3.6.5) visar återigen att tvättmaskinen kan un-

dersökas utifrån de miljölagar som finns, där tvättmaskinens ljud inte får 

överstiga 56 dB vid tvättcykeln och 76 dB vid centrifugeringen. 

Simuleringarna vid kap 3.6.1 visar hur tvättmaskinen kan kontrolleras ut-

ifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv, d.v.s. om tvättmaskinens vibrat-

ioner övervakas, kan det leda till att hållbarheten och livslängden kan 

övervakas bättre. Om vibrationerna inte övervakas kan det leda till kata-

strofala konsekvenser som att tvättmaskinen går sönder och återvinns, 

vilket i sin tur höjer koldioxidutsläppen. Därför är det ytterst viktigt att 

industriella maskiner övervakas ständigt för den hållbara utvecklingens 

skull och företagets ekonomi. 
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5 Slutsatser 

Lämpliga modeller på input-/outputanalyser har redovisats för att samla 

in data med ett inbyggt trådlös sensorsystem, för en tvättmaskin. Tänkbara 

sensorer för tvättmaskinen har kartlagts, där vissa visade sig vara använd-

bara och andra mindre användbara, med tanke på att tvättmaskinen redan 

har inbyggda sensorer som känner av vissa parametrar.  

 

En delmängd av de kartlagda sensorerna testades och applicerades prak-

tiskt på tvättmaskinen där väsentliga parametrar mättes, genom det in-

bygga trådlösa sensorsystem. Ett testprogram har utformats där sensor-

data behandlats och resultatet visats på terminalen. Ett huvudprogram 

har skrivits för att kunna övervaka tvättmaskinen trådlöst, där sensordata 

skickats till molntjänsten och presenterats på grafer. Examensarbetet har 

visat flera metoder, för att möjliggöra en trådlös uppkoppling av en tvätt-

maskin på ett smart sätt, där sensorer kartlagts för att testa maskinens 

funktionalitet och prestanda. 

Simuleringar har visat hur relevanta parametrarna kan mätas och hur de 

kan övervakas utifrån ett miljömässigt perspektiv (kap 4.8) och ett ekono-

miskt perspektiv (kap 4.8). Simuleringarna visar även att parametrarna 

kan kontrolleras med gränsvärden som inte får överstigas.  

Utvärderingen och resultatet har visat att tvättmaskinen kan kopplas upp 

med hjälp av prototypen. Examensarbetets resultat kan även generali-

seras till att övervaka andra industriella maskiner, dock krävs det mer ar-

bete för att kunna lyckas med detta. Examensarbetet har även visat en 

väg till att kunna undersöka tvättmaskinen utifrån ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv via simuleringar, dock krävs det att flera prak-

tiska tester utförs.  

Studien visar att prototypen kan appliceras på tvättmaskinen samt att un-

derhållet kan automatiseras på ett rimligt sätt, baserat på mätningar av 

den valda input-/outputanalysen
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6 Fortsatt arbete 

Examensarbetet har presenterat flera metoder som kan användas för att 

kontrollera tvättmaskinen.  Nästa steg kan vara att implementera dessa 

sensorer praktiskt med de presenterade input-/outputmodellerna. Sen-

sorsystemet kan även tillämpas på andra industriella maskiner som kan 

gynna företag och miljön. Det kan även användas på människor där vik-

tiga parametrar som värme, luftfuktighet, ljud och andra relevanta para-

metrar kan användas för att undersöka den mänskliga kroppen för exem-

pelvis medicinska ärenden eller för idrottare.  

 

Något annat som kan göras är sätta flera triggers i Xively som fungerar 

som trösklar som meddelar ifall en fysisk parameter överstigit det öns-

kade värdet som exempelvis ljudnivån. Modellen kan även tillämpas på 

flera tvättmaskiner eller industriella maskiner som undersöks via IoT där 

ett stort nätverk kan skapas vilket kan öka livscykeln för flera produkter.  

 

En annan vidare utveckling vilket gör metoderna ännu smartare är att an-

vända sig av trådlösa vattentäta sensorer vilket kommer ge en bättre nog-

grannhet och då slipper man dra en massa kablar. 
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9 Appendix 

1 Energy Efficiency Index (EEI) 

Denna metod går ut på att betygsätta en tvättmaskin utifrån hur energi 

effektiv den är. Tabellen nedan beskriver hur tvättmaskinen betyg-

sätts[68]. 

Energy Efficiency Class Energy Efficiency Index 

A+++ (mest verksam) EEI < 46 

A++ 46 ≤ EEI < 52 

A+ 52 ≤ EEI < 59 

A 59 ≤ EEI < 68  

B 68 ≤ EEI < 77  

C 77 ≤ EEI < 87  

D (minst verksam) EEI ≥ 87 

 

Energy Efficiency Index (EEI) beräknas enligt följande formel[68]: 

 

𝐸𝐸𝐼 =
𝐴𝐸𝐶×100

𝑆𝐴𝐸𝐶 
              (25) 

 

AEC= Årliga Energiförbrukningen för hushållstvättmaskinen. 

SAEC =Årliga standard energiförbrukningen för hushållstvättmaskinen. 

 

Den årliga standard energiförbrukningen 𝑆𝐴𝐸𝐶 räknas i kWh/år och av-

rundas till två decimaler genom följande formel: 

 

𝑆𝐴𝐸𝐶 =  47 × 𝑐 + 51,7 (26) 

 

𝑐 = Är den uppskattade kapaciteten i kilo. 
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Den uppskattade energiförbrukningen 𝐴𝐸𝐶  beräknas i kWh/år och avrun-

das med två decimaler enligt denna formel: 

 

𝐴𝐸𝐶 = 𝐸𝑡 × 220 +  (27) 

 
𝑃𝑜

525600 − (𝑇𝑡 × 220)
2

+ 𝑃𝑙
525600 − (𝑇𝑡 × 220)

2
60 × 1000

 

   

Et= energiförbrukning. 

Po=effekt i “off-mode".  

Pl=effekt i "on-mode". 

Tt=program tid. 

220=totala tvätt cyklar per år. 

 

Den uppskattade energiförbrukningen  𝐸𝑡beräknas i kWh och avrundas 

till tre decimaler. 

 

𝐸𝑡 =
3×𝐸𝑡,60+2×𝐸

𝑡,60
1
2

+2×𝐸
𝑡,40

1
2

7
 (28) 

 

E(t,60) =Är energiförbrukningen vid 60°C med full last med bomull. 

E(t,60 1/2) = Är energiförbrukningen vid 60°C med delvis last av bomull. 

E(t,40 1/2) =Är energiförbrukningen vid d 40°C med delvis last av bomull. 

 

Effekten i ”off-mode” 𝑃𝑜beräknas i enheten W och avrundas till två deci-

maler genom följande formel: 

 

𝑃𝑜 =
3×𝑃𝑜,60+2×𝑃

𝑜,60
1
2

+2×𝑃
𝑜,40

1
2

7
                                                  (29) 

 

P(o, 60)=Är energiförbrukningen vid 60°C med full last med bomull. 

P(o, 60 1/2)=Är energiförbrukningen vid 60°C med delvis last av bomull. 

P(o, 40 1/2)=Är energiförbrukningen vid d 40°C med delvis last av bomull. 
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Den effekten i ”on-mode” 𝑃𝑙beräknas i enheten W och avrundas till två 

decimaler genom följande formel: 

 

𝑃𝑙 =
3×𝑃𝑙,60+2×𝑃

𝑙,60
1
2

+2×𝑃
𝑙,40

1
2

7
    (30) 

 

P(l,60)=Är effekt vid 60°C med full last med bomull. 

P(l,60 1/2)= Är vid 60°C med delvis last av bomull. 

P(l,40 1/2)=Är energiförbrukningen vid d 40°C med delvis last av bomull. 

 

Den uppskattade programtiden 𝑇𝑡 beräknas i minuter och avrundas till 

närmaste minut genom följande formel: 

 

𝑇𝑡 =
3×𝑇𝑡,60+2×𝑇

𝑡,60
1
2

+2×𝑇
𝑡,40

1
2

7
 (31) 

 

T(t,60)=Är program tiden  vid 60°C med full last med bomull. 

T(t,60 1/2)= Är programtiden vid 60°C med delvis last av bomull. 

T(t,40 1/2)=Är programtiden vid d 40°C med delvis last av bomull. 
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2 Kretsschema 
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3 Initiering av sensorerna och hämtning av data 
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4 Flödesschema-testbänken 
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5 Flödesschema- Wi-Fi och Xively 

 


