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Sammanfattning

Miljö och miljöfrågor ar något som blir allt mer viktigt i takt med att nya miljöutmaningar vaxer fram.
Som enskild medborgare kan man vara en del i att verka för en battre miljö genom att återvinna
hushållsavfall av olika slag och textilier, i någon av de återvinningscontainrar som finns placerade på
platser över hela landet. 
Idag finns det inget satt att kunna veta om den station dit man går för att kasta sitt avfall ar full eller om
det finns utrymme kvar. Organisationer som har containrar får i den mån det ar möjligt förlita sig på
statistik, men ofta hander det att en station har containrar som ar överfulla.
Det har projektet undersöker möjligheterna till ett system med matenheter i återvinningscontainrar som
sjalva laddar upp data till en server nar fyllnadsnivån i containern ökat vasentligt. En prototyp för en
matenheten tas fram med hjalp av Arduinobaserad teknik och testas i containrar tillhörande
organisationen Myrorna som bland annat bedriver insamling av klader. Parallellt utvecklas en
serverapplikation med en databas dit matenheten laddar upp sin matdata. En enkel iOS-app utvecklas som
hamtar senaste rapporteringen från matenheten via servern och presenterar den.
Matenhetens strömförbrukning undersöks och det visar sig att prototypens strömförbrukning gör att
batterierna i teorin skulle racka mer an ett år. Kostnaden för prototypen ger en fingervisning om
produktens framtida kostnad, vilken författaren anser vara låg.
Med detta system i drift finns möjligheter att skapa applikationer till organisationer med containrar för att
förbattra deras hantering av insamling av avfall. Informationen kan aven ges, till exempel via en
mobilapp, till den som ar intresserad av att lamna avfall till återvinning.

Nyckelord: Återvinning, Miljöteknik, Arduino
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Abstract

The environment and environmental issues grows more and more important as new challenges in the
topic appear. Citizens can help to improve the environment by recycling their household waste of various
kind and textiles in some of the recycling stations that are located on places all over the country.
Today there is no way to know if the station one wants to visit to recycle waste, has room left in the
specific container. Organisations that have and manage containrar today have to rely on statistics, but
often it happens that a station have containrar that are completely full. 
This project investigates the possibilities of putting measuring devices into containrar that will upload
data about the current fill level to a server, when the fill level changes significantly. A prototype for the
measurement device is constructed using Arduino based technology and it is tested in containrar
belonging to the organisation Myrorna that amongst other things collect used clothes. In parallell, a server
application with a database is developed to which the measurement device uploads it’s data. Also
developed is a simple iOS-app that retreives the latest information from the measurement device through
the server and presents it.
The power consumption of the measurement device is examined and it turns out that the batteries of the
prototype in theory will last more than a year.
The cost of the prototype gives a hint of the future product’s cost, which the writer considers to be low.
With this system in use there are possibilities to create applications for organisations managing containrar
to improve their handling of collecting waste. The information can also be delivered, for instance through
a mobile app, to anyone who wants to leave their waste for recycling.

Keywords: Recycling, Environmental technology, Arduino
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Förkortningar och akronymer

A - Ampere, SI-enheten för elektronisk ström.

Arduino - Open source prototypplattform för elektronik.

ATmega 328 - Mikrostyrenhet från Atmel.

FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Har återvinningscontainrar utstallda över hela landet.

JSON - JavaScript Object Notation, ar ett lattviktigt format vid utbyte av data [4].

mAh - milliamperetimmar. Ett satt att ange kapaciteten för ett batteri.

NiMH - Nickel-metallhydrid. En batterityp.

Objective-C - det huvudsakliga programmeringsspråk som anvands vid utveckling i XCode.

PHP - Ett skriptspråk som speciellt lampar sig för webutveckling och har ett brett anvandningsområde
[2]. 

REST - Representational State Transfer, ar en arkitekturell stil vid utveckling av kommunikation mellan
maskin till maskin [3].

Shield - Påbyggnadskort för Arduino för att utöka hårdvarans funktionalitet.

UL - Ultraljudssensor

V - Volt, SI-enheten för elektronisk spanning

Web service API - API som ar byggt utifrån REST-principer och kallas för RESTful.

XCode - Apples utvecklingsverktyg som anvands bland annat för att skapa mobilappar till iPhone.

µC - Mikrostyrenhet. Chip med processor, RAM- och flashminne som programmeras för ett specifikt
syfte.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I den varld vi lever i idag ar miljön en standig utmaning och larmrapporter avlöser varandra i media. Det
ar upp till varje land att ta sitt ansvar och i Sverige finns miljömål för att verka för att förbattra miljön.
Som enskild individ kan man vara en del av att jobba för en battre miljö bland annat genom att återvinna.
Över hela landet finns återvinningsstationer av olika slag dit vem som helst, nar som helst kan gå och
lamna sitt återvinningsbara avfall. Ett inte helt ovanligt förekommande fenomen ar dock att den som
kommer för att återvinna tvingas vanda åter, eftersom en eller flera containrar ar fulla. Det går i dagslaget
inte att få reda på om en station har plats för avfallet eller inte. Organisationer som har containrar kan
förstås heller inte veta om de ar fulla eller inte. I detta projekt undersöks lösningar på dessa problem i
form av övervakningssystem för återvinningscontainrar.
Projektet utförs tillsammans med företaget Stunning som ar en digital byrå som jobbar med olika typer av
uppdrag framst inom digital reklam och webutveckling. Företaget har dock intresserat sig mycket för den
typen av teknik detta projekt innefattar och det var ett resultat av det intresset som födde idén till detta
projekt. 
Myrorna ar en organisation som samlar in klader och driver second hand-försaljning. De ar störst i
Sverige inom detta och störst på att samla in begagnade varor [1]. Runt om i landet har de containrar för
insamling av klader. Myrorna har visat intresse för denna typ av system. Organisationen har tidigare tittat
på en liknande lösning, som denna rapport kommer att redogöra för, men den ansågs för dyr och enligt
kontaktade referenser inte fungera bra.

1.2 Syfte
Projektets övergripande syfte ar att förbattra återvinning. Det system som beskrivs i detta projekt syftar
till att hjalpa manniskor hitta till ratt station dar det finns ledig plats i dess containrar, aven vacka intresse
hos dem som i dagslaget inte återvinner, men också effektivisera för organisationer som har hand om
tömning av containrar. Mer effektiva turer vid tömningar skulle förstås leda till mindre utslapp. Samma
sak med insparade extra turer för den som vill lamna avfall men tvingas vanda åter eftersom en viss
container var full. På en del stationer leder överfulla containrar också till nedskrapning runt dessa, vilket
förhoppningsvis skulle minska.

1.3 Avgränsningar
Projektet syftar enbart till att ta fram en prototyp till det system som beskrivs. 
Eftersom Myrorna visat intresse för projektet kommer prototypen designas med deras containrar i åtanke.
Möjligheter kommer finnas att i framtiden skapa klienter till systemet för olika plattformar, men i detta
projekt kommer denna klient göras i form av en iOS-app för iPhone.
Projektet fokuserar i huvudsak på att skapa matenheten och att ladda upp data från den till en server,
varför inga applikationer för organisationer som har containrar tagits fram. 
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1 1.4 Mål
Målet med projektet ar att undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa det system som beskrivits. 
Bilaga A visar systemets kravspecifikation.
För att nå målet behöver först vissa delmål nås:
- Skapa en bild av hela systemet och göra en grundlaggande arkitektur av det. 
- Göra en förstudie för att undersöka vilka tekniker som ar lampliga för att bygga de olika delarna av
systemet.
- Utifrån arkitektur och förstudier designa varje del av systemet.
- För de tekniker som ar obekanta, göra studier för att kunna bygga systemet med hjalp av dessa. I detta 
fall kommer det i huvudsak handla om att studera den teknik som anvands för att bygga matenheten.
- För matenheten galler det att hitta lamplig metod för att mata fyllnadsnivå. Någon form av sensor som 
ska anslutas till en datorlösning som styr och bearbetar informationen. Matenheten behöver också en 
lösning för att kunna kommunicera trådlöst från containern för att ladda upp data till en server.
- För serversidan galler det att skapa ett API som kan anropas av matenheter och klienter. Det ska vara ett
plattformsoberoende API eftersom klienter av olika plattformar ska kunna anropa det. För detta kravs ett
lampligt språk att utveckla i.
- En klient i form av en mobilapp för iOS ska också utvecklas. Har galler det att ta reda på en lamplig
metod för att kontakta och hantera svar från server-API:t.
- Valja och lagga upp en projektmetod och bygga systemet enligt den arkitektur och design som gjorts.
- Testa hela systemet och utvardera resultaten. Det innefattar aven tester med en matenhet monterad i en 
container hos Myrorna.
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2 Teori

2.1 Miljö

2.1.1 Återvinning
Att materialåtervinna avfall gör att energiåtgången i samhallet kan minska då man kan anvanda detta som
material vid tillverkning av nya produkter istallet för nytt material. Som exempel så sparar man 95%
energi vid återvinnande av aluminium jamfört med att anvanda nytt. Ytterligare en fördel med att
kallsortera och återvinna ar att det ökar miljömedvetenhet hos dem som gör det [5]. 
En av de stora aktörerna inom återvinning i Sverige ar FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De
har hand om ca 6000 återvinningsstationer över hela landet dar man kan lamna förpackningar och
tidningar [6].
Det finns flera organisationer som samlar in klader, bland annat Myrorna. Klader kan lamnas antingen till
en butik eller i någon av organisationens containrar som finns utplacerade över hela landet.

2.1.2 Sveriges miljömål gällande återvinning och återanvändning av avfall
Naturvårdsverket redovisade på uppdrag av regeringen förra året deras förslag för etappmål avseende
förbattrad återvinning och återanvandning av avfall. I sammanfattningen står bland annat att lasa att det
ska vara enkelt för hushåll att lamna avfall till återvinning. Ett mål ar att år 2020 ska minst 60% av allt
avfall från hushåll eller organisationer förberedas för återvinning eller återanvandning. Som styrmedel för
detta föreslås bland annat krav på att organisationer ska uppratta verksamhetsplaner och utveckling av
kommunal avfallsplanering [7]. 

2.2 Mikrostyrenheter

2.2.1 Allmänt
En mikrostyrenhet ar en liten dator byggd på en enda IC-krets. Den innehåller huvudsakligen en
processorkarna, ett programminne och har I/O-enheter som kan programmeras. Till skillnad från en större
dator anvands denna mycket kompakta variant i olika typer av inbyggda system. En fördel med denna
typen av design jamfört med den typ dar mikroprocessor, minne och I/O-enheter ar separerade ar att det
blir betydligt billigare att producera. Ytterligare en fördel med mikrostyrenheter ar deras låga
strömförbrukning, då de ar byggda med CMOS- teknologi.
Det minne som finns tillgangligt ar det som sitter på chippet. Det rör sig oftast om flashminne (EEPROM)
och ett litet RAM-minne [8]. 
Mikrostyrenheter återfinns idag i en mangd olika produkter som till exempel mobiltelefoner,
mikrovågsugnar, andra hushållsapparater, bilar med mera. Mikrostyrenheter ar dedikerade till att
anvandas för en viss specifik uppgift till skillnad från datorer som kan anvandas till många olika andamål.
Enheterna ar också ofta gjorda för att kunna anvandas i mer extrema förhållanden. Sitter de till exempel i
en bil ska de klara av att operera i ett brett temperaturspann [9].
Det finns en uppsjö av olika varianter och tillverkare. PIC kallas en familj av mikrostyrenheter som
tillverkas av företaget Microchip Technology. De ar populara både inom industrin och bland
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hobbyanvandare då de erbjuder hög prestanda till låg strömförbrukning och dessutom gott om
lattillgangliga verktyg för att hantera både mjuk- och hårdvara [10]. 8051-familjen ar aven den popular
både i professionella och hobbysammanhang. Intel tillverkade det första chipet inom denna familj [11].

2.2.2 Atmel AVR
Atmels AVR-arkitektur utvecklades av två norska studenter vid Norges Tekniska Högskola på 90-talet.
Företaget Atmel tillverkade den första produkten med denna arkitektur.
Jamfört med PIC så ar dessa ca 4 gånger snabbare och förbrukar samtidigt mindre ström. Det finns olika
strömsparningslagen dessa kan köras på. MegaAVR ar namnet på en av underfamiljerna i AVR [12].

2.2.3 Arduino
Arduino ar en open source prototypplattform för elektronik och dess hårdvara baseras på Atmels AVR
mikrostyrenheter. På korten sitter förutom en AVR aven nödvandiga komponenter för att hantera
strömförsörjning och möjlighet till anslutning av externa enheter som till exempel olika sensorer för att
kanna av omgivningen, eller påbyggnader för kommunikation via Ethernet eller GPRS. 
Programmering görs med Arduinos eget språk som bygger på programspråket Wiring och liknar C++.
Arduino IDE kallas utvecklingsmiljön som liknar Processing [13]. 

2.2.4 Arduino på ett fristående kort
Det finns flera olika modeller av Arduinokort som kommer med bland annat USB-enhet för att enkelt
kunna programmeras direkt från en dator. Möjligheten finns dock att bygga ett eget Arduinokort, eller helt
enkelt ett kort bestående av mikrostyrenheten ATmega 328 – som tillhör AVR-familjen och anvands på
Arduinokorten – och några få nödvandiga komponenter. Genom att skala bort vissa komponenter kan man
få ner strömförbrukningen för ett system vilket kan vara nödvandigt nar strömförsörjning sker från batteri
[14].
På ett Arduinokort sitter bland annat en voltregulator som anvands för att regulera och hålla en jamn
spanning. Det sitter aven en LED för att visa att strömmen ar på och USB-port för programmering. Det
visar sig att om man gör ett kort utan dessa delar blir den totala strömförbrukningen betydligt lagre
jamfört med ett Arduinokort [15].

2.2.5 Vidare om låg strömförbrukning
Att skala bort vissa komponenter tar bort mycket av onödig strömförbrukning men kan förbattras
ytterligare genom att programmera enheten så att den ligger i vila så mycket som möjligt och bara ar
aktiverad nar den gör det jobb den ar programmerad för. ATmega 328 har flera olika strömsparningslagen
dar det lagsta kallas SLEEP_MODE_POWER_DOWN och ar det lage som drar minst ström. I det laget
kan den vackas av den interna watchdog timern som har en separat oscillator. Denna timer möjliggör att
stanga ner kortet i 16ms - 8s [16].
JeeLabs har gjort ett kodbibliotek som heter JeeLib för att kunna dra nytta av dessa inbyggda funktioner
och låta kortet vila under langre perioder [17].
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2.3 Raspberry Pie
Raspberry Pie ar en dator i storleken av ett kreditkort till vilken man kan ansluta ett tangentbord och en
TV. Den lampar sig val för mindre elektronikprojekt. Av de två tillgangliga modellerna drar den ena av
dem 500mA i vilolage och den andra någonstans mellan 700-1000mA beroende på anslutna enheter och
annat [18].

2.4 Sensorer för avståndsmätning
För att mata avstånd anvands med fördel IR-sensorer som skickar ut infrarött ljus eller ultraljudssensorer
som skickar ut ultraljud. Båda dessa typer skickar ut ljus eller ljud och mater tiden det tar för det utsanda
ljuset eller ljudet att komma tillbaka till sensorn och på så satt beraknas avståndet. Ultraljudssensorer ger
högre precision men kostar också mer [19].

2.5 Trådlös kommunikation med Arduino

2.5.1 Alternativ
Arduino erbjuder förutom sina grundkort aven påbyggnadskort för olika andamål dar ett av dessa ar
trådlös kommunikation. Dessa påbyggnadskort kallas shields och för trådlös kommunikation finns WiFi-
shield och GSM-shield. WiFi kraver förstås anslutning till ett WiFi-nat varför en GSM-lösning kan vara
det enda alternativet för vissa andamål.

2.5.2 Arduino och GSM
Arduino erbjuder en lösning med sitt GSM-Shield. Om man anvander ett fardigt Arduinokort ar GSM-
shield en smidig lösning då den enkelt monteras på kortet. 
Det finns dock alternativ till detta kort i form av kort som anvander sig av SIM900-modulen från
företaget SimCom. EFcom Pro GSM7GPRS-module ar ett exempel på ett kort som anvander detta för
trådlös kommunikation [20]. Man kan styra denna modul med AT-kommandon som ar standard för att
kontrollera GSM-modem [21].
Via GSM kan man skicka SMS för att leverera data från en enhet. GPRS ger möjlighet att kommunicera
över Internet.

2.6 Batterier

2.6.1 Kapacitet och seriekoppling
Ett batteri har ett volttal som avser batteriets nominella volttal. Nar batteriet ar fulladdat eller nar batteriet
har last kan dess faktiska volttal skilja sig från detta.
Kapacitet anges i Ah - Amperetimmar. Det innebar att batteriet ska klara att leverera den ström talet anger
under en timme innan det ar urladdat. Dock brukar tillverkare ofta ange ett högre tal an vad batteriet
faktiskt klarar av.
Amperetimmar ar dock inte synonymt med den ström batteriet kan leverera, utan detta anges separat [22].
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Genom att seriekoppla batterier ökas det totala volttalet. Två batterier med volttalen 1.2V ger tillsammans
en strömkalla på 2.4V. Man kan också parallellkoppla batterier för att öka kapacitet och ge möjlighet att
leverera högre ström [23].
Alla batterier påverkas av sjalvurladdning. Detta ar olika för olika typer av batterier.

2.6.2 NiMH
NiMH står för nickel-metall-hydrid och ar en typ av uppladningsbart batteri. Dessa batterier erbjuds bland
annat i storlekarna AA och AAA och finns att tillgå till en låg kostnad. De har en sjalvurladdning på ca
20% under det första dygnet efter laddning som sedan går ner till ca 10% / mån. [24].

2.6.3 Lithiumbaserade batterier
Dessa batterier ar av en annan typ och anvands flitigt inom anvandningsområden som mobiltelefoner och
datorer. De ar de mest lovande och vaxande på marknaden. Batterier av denna typ har lagre
sjalvurladdning an nickelbaserade batterier och kraver inget underhåll, man behöver alltså inte ladda ur
dem helt emellanåt. Sjalvurladdningen ligger på runt 5% per månad. Dessutom har de en mer rak och
jamn urladdningskurva. Jamfört med nickelbaserade batterier ar förhållandet energienhet / viktenhet
dubbelt så hög för lithiumbaserade [25]. Till skillnad från nickelbaserade batterier som har ett volttal på
1.2V per cell ligger detta på 3.7V för lithiumbaserade batterier.
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3. Metod

3.1 Teknik

3.1.1 Mätenheten

3.1.1.1 Datorstyrning av mätenhet
Enheten i containern ska mata nivån och vid vissa lagen ladda upp matdata till servern. Detta kraver
förstås någon form av datorlösning som bearbetar data från matsensorn, avgör nar data ska skickas och
styr kommunikationsmodulen.
En minidatorlösning som Raspberry Pie skulle kunna vara aktuell eftersom den ar liten till storleken och
kostar lite. En Raspberry Pie ar dock en komplett dator som kör ett operativsystem och erbjuder darför ett
betydligt bredare anvandningsområde an vad projektet kraver. Som teoridelen dessutom beskriver drar
den mest strömsnåla varianten 500mA i vilolage, vilket skulle innebara till exempel att 4 st NiMH AA-
batterier med en kapacitet på 2700mAh skulle ta slut på 2700/500 = 5.4 timmar, enbart av att driva datorn.
I teoriavsnittet beskrivs Arduino som ar fardiga hårdvarulösningar med mikrostyrenheter, redo att
programmeras genom att anslutas till en dator via USB. Det finns ett dedikerat programmeringsspråk med
tillhörande utvecklingsmiljö och gott om resurser på Internet [13] för att enkelt lara sig att programmera
kortet och aven lagga till annan hårdvara, till exempel sensorer.
Den framsta fördelen med Arduino jamfört med Raspberry Pie ar att man får ett system som ar
programmerat för att utföra just den tankta uppgiften och inget annat. För att mata avstånd och rapportera
till en server behövs inte alla de möjligheter som en Raspberry Pie erbjuder och istallet skulle detta
alternativ riskera att bli dyrare och dra mer ström an vad som skulle behövas.
ATmega 328 ar alltså mikrostyrenheten som sitter på Arduinokorten och ar dess karna, innehållande
processor, klocka och minne. Enligt forum på Internet [15] dedikerade för Arduino och liknande projekt
som gjorts dar låg strömförbrukning kravts, ar det basta alternativet att ta bort mikrostyrenheten från
kortet och bygga ett eget dedikerat kort innehållande endast några få, nödvandiga komponenter. Med ett
ATmega 328-kort med Arduino bootloader – kod som gör det möjligt att köra Arduinokod på dem – kan
man fortfarande anvanda samma programmeringsspråk, utvecklingsmiljö och aven kortet med USB-port
för att programmera mikrostyrenheten. Darmed har man fortfarande tillgång till all den dokumentation
och erfarenhet som finns i Arduinovarlden, men samtidigt får man en lösning med betydligt lagre
strömförbrukning till en betydligt lagre kostnad. För att bygga ett så strömsnålt system som möjligt, som
dessutom tar mindre plats, kommer denna lösning att anvandas.

3.1.1.2 Mätning av fyllnadsnivå
För att kunna mata fyllnadsnivån i en container finns flera olika alternativ. Någon form av trycksensor
som kanner av vikten av containern och förutsatt att man vet dess vikt i tomt respektive fullt tillstånd kan
man avgöra dess fyllnadsnivå. Det finns inga enkla lösningar att köpa in för detta andamål utan det kraver
lite mer jobb. En trycksensor skulle förstås innebara att den monteras i botten av containern. Troligtvis
skulle kablar behöva dras från sensorn till enheten som skulle sitta mer skyddat på ett annat stalle. Detta
skulle göra enheten svårare att installera och om kablar skulle behövas mellan sensor finns risken för
kabelbrott.
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Med ultraljuds- och infrarödsensorer kan man mata avstånd. Genom att kanna till containerns höjd och att
placera sensorn i taket av containern kan man mata fyllnadsnivån genom att helt enkelt mata avståndet till
det narmsta föremålet i containern, sett från dess tak. Nackdelen har ar att man vid montering i en bred
container troligtvis skulle behöva minst en sensor till eftersom innehållet kan fördela sig olika i olika
delar av containern. Fördelen ar dock att man på detta satt kan bygga en komplett enhet, innehållande
sensor, mikrostyrenhet, kommunikationsmodul och batteri och fasta den i taket på containern. Detta
skulle bli en smidig lösning som ar enkel att satta dit och ta bort om så skulle behövas. 
I detta projekt kommer den senare lösningen att anvandas och eftersom en ultraljudssensor finns
tillganglig kommer denna att anvandas i prototypen.
Detta projekt riktar sig i första hand till att testas i de kladcontainrar som Myrorna har utstallda runt om i
landet. I en sådan container står en bur dar de inkastade kladerna hamnar, som helt enkelt rullas ut vid
tömning. En sådan container ar såpass smal och inkastade klader fördelas såpass jamnt att det racker med
en sensor. 

3.1.1.3 Kommunikation från mätenhet till server
För att kunna rapportera sitt matresultat och göra det tillgangligt för omvarlden kravs en
kommunikationslösning mellan enheten och en server. Arduinokonceptet erbjuder några olika alternativ i
form av påbyggnadskort som kallas shields och enkelt ansluts på Arduinokortet.
Av de olika kommunikationsmöjligheterna som finns ar det framst GSM-alternativet som ar det mest
intressanta för projektet eftersom en enhet ska kunna placeras i en godtyckligt positionerad container. Till
en början kan det dock vara ett battre alternativ att anvanda till exempel en Ethernetshield, nar det handlar
om att skapa grundprogrammet för matenheten, innan en kompakt variant byggs.
Eftersom shields lampar sig bast för ett fardigt Arduinokoncept kommer ett alternativ med en mer
avskalad lösning att anvandas.
Företaget ElecFreaks har en modul som innehåller GSM-modulen SIM900, plats för ett simkort, fem pins
för seriell kommunikation, strömförsörjning, extern kontroll av på/av och reset. Kortet ar mindre i storlek
an de shields som finns för Arduino och det kostar också betydligt mindre. Strömförbrukningen verkar
dock inte skilja sig avsevart mellan olika GSM-lösningar. Att koppla upp sig via GSM kan vara en uppgift
som kraver mycket ström under korta perioder. Denna GSM-lösningen, kan dra upp till 2A ström nar
enheten ansluter till natverket [20]. 

3.1.1.4 Strömförsörjning
I specifikationerna för Atmel ATmega 328P står att lasa att detta kort kan drivas med en spanning mellan
1.8 - 5.5V. Kortet drar ca 15mA i aktivt lage och i strömspararlage ca 0.36mA, enligt gammon.au.
Ultraljudssensorn Ping från Parallax kraver en spanning på mellan 4.5V till 6.0V. Sensorn kraver enligt
specifikation 30mA strömtillförsel. 
Slutligen har vi den del av systemet som ar den mest strömkravande, namligen GSM-modulen.
Detta betyder att det behövs en strömkalla i form av ett batteri som ska kunna leverera lite över 2A, för att
kunna strömförsörja GSM-modulen men aven tillrackligt för mikrostyrenheten som styr den nar den körs.
Spanningen bör ligga runt 5V.
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En fördel för framtiden ar förstås att ha laddningsbara batterier och ett smidigt system för att ladda dessa,
för att en framtida anvandare av systemet inte ska behöva köpa nya vid batteribyte.
De två huvudsakliga batterityperna ar då NiMH-batterier eller lithiumbatterier. Som beskrivet i teoridelen
finns många fördelar med att anvanda lithiumbatterier och kommer troligtvis bli det sjalvklara alternativet
för projektet i framtiden.

För detta projekt kommer NiMH-batterier att anvandas för att få ett enkelt laddningsbart alternativ i AA-
storlek som passar till fardiga hållare, smidiga att satta in i prototypen. Dessutom kan dessa batterier
kombineras för att ge den spanning som projektet kraver. Lithiumbatteriernas 3.7V blir antingen för låg
eller för hög spanning om man seriekopplar och kraver darför till exempel en voltregulator för att det ska
fungera.

3.1.2 Server

3.1.2.1 PHP
För att utveckla ett server-API kommer PHP att anvandas som språk. Eftersom fokus i projektet kommer
att ligga på att ta fram en bra matenhet ar PHP ett lampligt val för att inte behöva lagga extra tid på just
tekniken för denna del. Författaren har en del erfarenhet av PHP sen tidigare och Stunning jobbar mycket
med det, vilket ar en fördel både för support under konstruktionen men aven för framtida överlamning.

PHP har dessutom en stor fördel i att det går att köra på de flesta webbservers och ar gratis att anvanda.

3.1.2.2 RESTful webservice
Eftersom tanken ar att olika typer av klienter ska kunna anslutas i framtiden, till exempel mobilappar som
kör olika plattformar eller någon typ av webgranssnitt, behövs en arkitektur som tillåter just detta,
namligen REST. 

3.1.2.3 Databas
Databasen som lagrar information om stationerna och deras fyllnadsnivåer ar en MySQL-databas som
körs på Stunnings server. Valet av detta beror på att det finns tillgangligt från Stunning, ar open source
och medför darmed inga licenskostnader.

3.1.3 Klient
Utveckling av en enkel klient kommer att göras i form av en iOS-app. Kravet från Stunning ar att det ska
resultera i en app för att kunna lasa av matvarde från enheten och valet föll på iOS eftersom det har fanns
tidigare kompetens inom området. För att utveckla till iOS anvands programmeringsspråket Objective-C
och Apples utvecklingsmiljö X-Code.
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3.2 Projekt

3.2.1 Förstudier
Som namnt i kapitel 1.4 kravs det förstudier för att lara sig att anvanda den teknik som kravs för att bygga
systemet. Huvudsakligen kommer denna information att hamtas från Internet för att kunna få så farsk 
information som möjligt. Nar det galler Arduinoteknik i stort finns en del tryckt dokumentation att tillgå,  
för att lara sig grunderna. För den typ av system som projektet beskriver finns den mesta av 
informationen på olika forum på Internet. Genom att samla denna information och jamföra olika lösningar
och alternativ kommer en design och tankbar lösning för systemet att tas fram. 

3.2.2 Projektmetod
Arbetet i detta projekt kommer att utföras inkrementellt och iterativt. Man brukar tala om den s.k
projekttriangeln dar de tre hörnen ar tid, kvalitet och budget. I detta projektet ar tiden fast, det ska utföras
och skrivas rapport under 10 veckor. Budgeten ar också mycket begransad och det ar darför det sista
hörnet – kvalitet – som går att påverka. Tanken med detta och inkrementellt arbete ar att hela tiden göra
kompletta versioner av hela systemet för att nar tiden ar slut faktiskt kunna leverera ett komplett system,
för att systemet enkelt ska kunna fortsatta att byggas vidare på i framtiden.
Projektet kommer att utvecklas i små iterationer dar ny funktionalitet utökas och testas allt eftersom.

3.3 Testning

3.3.1 Avgränsning
Huvudsakligen kommer tester att göras på matenheten för att se att den når upp till de krav som stallts.
Det viktiga med hela systemet ar att just ta fram en matenhet som fungerar. 

3.3.2 In-house-test
Det första testet för att se att allt fungerar som det ska görs i ett stangt och mörkt rum som efterliknar
miljön i en container. Föremål stalls in vid olika tidpunkter under sensorn för att simulera en ökad
containernivå. Detta test görs för att se att systemet fungerar korrekt i sin helhet och darmed ar redo för
test i container.

3.3.3 Test i container
För att kunna få en uppfattning om matenheten fungerar som tankt kommer den att testas på plats i en
container. För det första galler det att utröna om ultraljudssensorn kommer att fungera på det material som
containern fylls med, i detta fallet klader.
Vidare måste GSM-modulen i enheten kunna få tackning för att kunna koppla upp sig via GPRS mot
servern för att rapportera matdata. 
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3.3.4 Strömmätning
Matning kommer också att ske av strömförbrukning för varje del av matenheten. De tre delarna av
systemet som drar ström ar mikrostyrenheten, ultraljudssensorn och GSM-modulen. Matning kommer att
göras på alla dessa tre i aktivt och vilande – strömsparande – tillstånd med hjalp av en multimeter.

3.3.5 Tålighet
Eftersom matenheterna kommer att vara i utomhusklimat kraver det att de klarar av ett brett
temperaturspann. Det finns dock inga möjligheter i projektet att testa detta. 

3.4 Dokumentation
Den dokumentation som kommer att skapas i projektet förutom rapporten och dess innehåll ar:
- Beskrivning av vision för projektet, se bilaga L.
- Systemdokumentation i form av:

- Kravspecifikation för hela systemet, se bilaga A.
- Use-case-diagram för hela systemet, skapas med programmet Astah, se bilaga B-D
- Grundlaggande arkitektur för hela systemet, se bilaga E
- Hårdvaruskiss för matenhet, skapas med programmet Fritzing, se bilaga F
- Flowchart för matenhetens mjukvara, skapas med webverktyget draw.io, se bilaga G
- Modell som beskriver serverns RESTful webservice, se bilaga H
- Klass- och sekvensdiagram för iOS-appen, skapas med Astah, se bilaga I
- Bilaga J beskriver systemets utvecklingsprocess utifrån den valda projektmetoden.

Beskrivning av hur systemet implementeras. Denna del begransas av hur långt hela systemet hunnit
utvecklas. Troligtvis kommer det inte till en nivå dar det ar redo att driftsattas. För denna dokumentation,
se bilaga K.
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4 Konstruktion

4.1 Mätenheten

4.1.1 Styrenhet
Utifrån kravspecifikationen som finns i bilaga A, designades en styrenhet gjord för att dra så lite ström
som möjligt. Se bilaga E och F för skiss och flödesschema för enheten. För att lösa detta hårdvarumassigt
byggdes i princip ett Arduinokort men endast nödvandiga komponenter anvands. Spanningsregulatorn
och USB-porten drar mycket ström i sig sjalva och behövs inte för detta andamål. Så långt som möjligt
anvands komponenter som klarar ett brett temperaturspann. 
Mjukvarumassigt anvands kodbiblioteket JeeLib, gjort för att kunna utnyttja ATMegakortets
strömsparningsfunktioner. Detta innebar att sett över en tidsperiod på till exempel ett dygn så befinner sig
kortet i största delen i vila och drar då valdigt lite ström. I prototypversionen vilar hela enheten i 15 min,
aktiverar sedan ultraljudssensorn för matning och utvarderar om matvardet överstigit en viss nivå.
Containerhöjden delas upp i ett antal nivåer, och varje gång ett matresultat ges som visar att fyllnadsnivån
överstigit en nivå ska enheten starta GSM-modulen och skicka matdata och aven batteristatus. Farre
nivåer innebar förstås farre rapporteringar av matdata till servern och darmed lagre strömförbrukning. I
prototypen delas containerhöjden in i 4 nivåer. Om en matning visar att containern ar på första
fyllnadsnivån, nollstalls aktuell fyllnadsnivå och detta matvarde rapporteras också. Detta innebar alltså att
containern har tömts.

4.1.2 Avståndsmätning
Ultraljudssensorn Ping från Parallax anvands i prototypen. Den har tre stift för anslutning, två för ström
och en för signal. Genom att skicka ström till signalstiftet börjar sensorn att mata och skickar ström
tillbaks på samma stift tills ultraljudsvågen nått tillbaks till enheten. Tiden omvandlas sedan till distans
med hjalp av ljudets hastighet som ar kand.
Genom att ansluta stiftet för 5V på sensorn till ett av ATmegakortets digitala stift får sensorn endast ström
nar den gör sin matning. Ansluter man sensorn direkt till strömkallan drar den ca 15mA oavsett om den
anvands eller inte.
Eftersom enheten gör matning ungefar en gång var femtonde minut ar sannolikheten liten att ett föremål
skulle slangas in i containern precis under det korta ögonblick sensorn mater. För att undvika felaktiga
matdata dock görs 5 matningar med 5 sekunders mellanrum. Om en matning skiljer sig kraftigt från den
tidigare nollstalls matrakningen och 5 nya matningar görs. Detta håller på tills enheten har 5 matvarden
inom en given toleransnivå. Se bilaga F för flödesschema som beskriver detta förlopp.

4.1.3 Kommunikation med GPRS
GSM-modulen aktiveras från sitt vilolage om matningen visar att fyllnaden har andrat nivå som beskrivs i
4.1.1. Kommunikation till enheten sker seriellt och med hjalp av så kallade AT-kommandon. Genom att
bara skicka kommandot AT, ska modulen svara med OK och detta kan anvandas för att se om den ar aktiv
eller inte. Vidare finns en rad olika kommandon bland annat för att logga in på natverket och göra HTTP-
anrop, dar ett kommando har syntaxen AT+CMD=arg1,arg2. Ett kommando skickas och för varje
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kommando finns ett förvantat svar om allt fungerat. För detta anvands metoder i Arduinomjukvaran som
tar sjalva kommandot som argument och dess förvantade svar tillsammans med en timeouttid.
Det finns sarskilda AT-kommandon som hanterar kommunikation via Internet med HTTP. En strang
byggs ihop med den information som ska skickas till servern, vilket ar enhetens unika id, fyllnadsnivå i
procent och batteriets status i mV. Enheten kopplar upp sig på Internet och ett POST-anrop görs till
serverns RESTful webservice med den aktuella informationen.
Genom att anvanda en transistor som styrs med ATmegakortet, som switch, kan strömmen brytas helt till
GSM-modulen nar den inte anvands och darför drar den ingen ström i vilolage.

4.1.4 Strömförsörjning
AA-batterier i form av NiMH levererar ca 1.2V per cell och fyra stycken ger alltså ett teoretiskt volttal på
4.8V.
I realiteten visar matning både från Arduinoenheten och med multimeter att volttalet från fyra stycken
fulladdade batterier ligger runt 5.5V. Sedan går det ner och hamnar på runt 5 - 5.1V. 
I Arduinomjukvaran finns en metod som med hjalp av spanningsreferensstiftet på ATmegakortet raknar ut
ingående spanning till enheten och darmed ger strömkallans spanningstal i mV vid matögonblicket. Om
spanningen skulle visa sig vara under 4.5V vilket ar ultraljudssensorns lagsta tillåtna spanning kommer
enheten rapportera till servern ett volttal på 0. Efter det går enheten in i en loop dar den blinkar till var
tredje minut och enbart ligger i vila resten av tiden, eftersom batterierna inte har tillracklig spanning för
att driva ultraljudssensorn.

4.2 Server och databas

4.2.1 RESTful API
RESTful API:t på servern som mottar information från enheterna och ger ut till anslutande klienter
erbjuder huvudsakligen tre metoder:
- getAllStations() returnerar information om alla stationer. I detta fallet rör det sig om Myrornas
kladcontainrar runt om i landet. JSON-data med all information returneras.
- getStationFillLevel() som förutsatter ett GET-anrop. Klienten som vill få information från en station
anger dess stations-ID, sid, och får tillbaks JSON-data innehållande den rad i databastabellen som id:t
motsvarar. Ett anrop från klienten ser ut som följer i denna version:
http  ://  stunning  -  apps  .  com  /  recycle  -  test  /  api  /  getStationFillLevel  ?  sid  =[stationens id]
- updateStationFillLevel() ar den metod en anslutande matenhet kallar på för att ladda upp sin
information. Metoden förutsatter ett POST-anrop och letar i requestarrayen efter nycklarna vl som ar
aktuell fyllnadsnivå, bt, som ar batteristatus i mV och id, som ar matenhetens id.
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4.2.2 Databas
Två tabeller sattes upp i databasen enligt följande modell:

Den ena tabellen innehåller en rad per enhet för att returnera senaste matinformationen. Den andra ger en
ny rad för varje uppdatering, vilket har anvants under utveckling och testning av systemet för att kunna se
om till exempel felaktiga matningar har laddats upp och aven kunna följa batteristatus under en langre
period.
Kolumnen sid, som alltså avser en containrar id i Myrornas system, hamtas från Myrorna. Dar finns aven
information om en station, t.ex stationens namn och GPS-koordinater. På så satt kopplas information om
en container och informationen via matenheten om containerns fyllnadsnivå, ihop.

4.3 Användarklient till systemet i form av en iOS-app
Tanken har ar att visa en tankbar applikation till systemet, namligen den som ar till för privatpersoner. 
Vid uppstart av appen hamtas alla GPS-koordinater för Myrornas containrar från servern och laggs i en
intern databas i appen. En kartvy visas och alla stationernas positioner marks ut med kartnålar. Man kan
klicka på en nål för att få veta stationens namn. Klickar man på knappen i informationsvyn markt i,
kommer man till nasta vy. Dar visas information om en viss containerns fyllnadsnivå och uppgifter nar
senaste matvarde rapporterades och enhetens batteristatus vid senaste mattillfallet. 
Eftersom detta projekt endast avser en prototyp ar en av kartnålarna vald att kopplas till denna prototyp.
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5. Resultat

5.1 Mätenheten

5.1.1 Strömförbrukning
Matning med multimeter gav följande resultat:

ATmega328 Ultraljudssensor GSM-modul

Aktiv i mA 16-20 15.5 30-200

Viloläge i mA 0.008 0 0

För det mesta ligger GSM-modulen i den nedre delen av intervallet. Ett ungefarligt medelvarde antas vara
50mA.
Medelvarde för ATmegakortets strömförbrukning i aktivt lage blir 18mA. 
Detta resulterar i följande data:

ATmega 328, snitt på
aktiv

Ultraljudssensor GSM-modul, snitt på
aktiv

Aktiv i mA 18 15.5 50

Viloläge i mA 0.008 0 0

Detta leder till följande resultat för systemets olika tillstånd och dess strömförbrukning:

µC + UL + GSM(vila) i mA µC + UL (vila) + GSM i mA Systemet i viloläge i mA

36.6 68 0.008

Enligt uppgifter från Myrorna raknar man med att i en bra container samlas 8 ton klader in per år. En bur,
som kladerna hamnar i, i containern, vager full 170 kg. Det innebar 8000 / 170 ≈ 47 burar för en container
ett år. 365 dagar / 47 burar ≈ 7.8 dagar / bur. Så lång tid tar det alltså med ovanstående siffror, att fylla en
bur. Det innebar då att 7.8 dagar / 4 ≈ 2.0, ger hur lång tid varje nivåökning som registreras av matenheten
tar, eller 7.8 * 24 / 4 ≈ 46.5 timmar. Vi avrundar neråt och sager istallet att enheten kopplar upp sig en
gång var 46:e timme. Enheten ar igång ca 31 sek per tillfalle. Utslaget per timme blir det 31 / (46 * 60
*60) = 0.000187... delar av en timme ar enheten uppkopplad.
Prototypen mater en gång i kvarten och gör då som tidigare beskrivet 5 matningar per tillfalle. Det ar
svårt att uppskatta langden på en matning då det ar valdigt kort. Uppskattningsvis tar varje mattillfalle 1
sekund, då både ATmega 328 och ultraljudsensorn ar aktiva. Det innebar att matningen utgör 4 / 60*60 =
0.0011111... av en timme. Övrig tid ar systemet i vila.
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För att rakna ut hur många mA per timme hela systemet drar anvands de tidigare berakningarna för vilken
tid varje del av systemet ar aktivt. Varje dels tid multipliceras med den delens strömförbrukning.
Strömförbrukningarna för varje del adderas ihop. Batteriets sjalvurladdning fördelas på varje timme, vad
det innebar i mA och adderas till systemets strömförbrukning. Slutligen divideras batteriets kapacitetstal
med den totala strömförbrukningen vilket ger batteritiden i timmar. Detta varde raknas om till dygn. Se
resultatet av ovanstående resonemang nedan:

GSM aktiv tid / h: 0.0001871980676

Mätning / h: 0.001111111111

Vila / h: 0.9987016908

Batterikapacitet i mAh: 2700

Batteriets självurladdning i % /
mån 15

m A / h f ö r s y s t e m e t i n k l
självurladdning: 0.6204413043

Batteritid i h: 4351.741222

I dygn 181.3225509

Vardet på sjalvurladdning ar har satt på 15% per månad. Vissa kallor sager dock att sjalvurladdning för
NiMH-batterier snarare ligger på 10% per månad. Med det vardet i berakningarna får vi istallet ett resultat
på 259 dygn.
Dessa berakningar ger också att om ett lithiumbatteri med en sjalvurladdning på ca 5% / månad skulle
anvandas, med samma kapacitet, blir batteritiden istallet ca 458 dygn.

5.1.2 Kostnad för prototyp

Komponent Kostnad SEK exkl moms

ATmega 328p

+ 2 st 22pF kondensatorer

+ 1 st 16MHz kristall 35.2

1 st 10 pf kondensator 8.9

2 st 10k ohm resistor 5.64

1 st 220k ohm resistor 3.56

1 st MOSFET transistor 9.6

1 st EFComPro GSM 295.2

1 st strömbrytare 30.4
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1 st Parallax Ping ul 191.2

4st NiMH AA-batterier 156

Telia SIM-kort 80

Telia 1GB abonnemang 6 mån 239.2

4 st magneter 180

Hölje 84

Kopplingstråd 31.2

Kopplingsdäck mini 31.2

1 st batterihållare 23.92

TOTAL 1381.3

5.1.3 Temperaturtolerans
Nedanstående varden ar hamtade från respektive tillverkares specifikationer för varje komponent.

Komponent Temperaturtolerans

Atmega328p -40°C - 80°C

22pF kondensatorer -55°C - 125°C

16MHz kristall -55°C - 105°C

10 pf kondensator -40°C - 85°C

10k ohm resistor -55°C - 155°C

220k ohm resistor -55°C - 200°C

EFComPro GSM -40°C - 85°C

Parallax Ultraljudsensor 0°C - 70°C

4st NiMH AA-batterier -35°C - 75°C

MOSFET Transistor -55°C - 175°C

5.1.4 Test i container
Enheten sattes upp i två olika typer av containrar på Myrornas återvinningsstation i Tungelsta. Den ena
innehöll en bur med klader och den andra var helt tom. Uppkopplingen fungerade i bagge containrar,
resultatet stamde med bagge containrar fyllnadsnivåer.
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5.2 Klient av systemet

5.2.1 iOS-app
Appen har som tidigare beskrivit två vyer. Den första visar en kartvy som zoomar in på det område dar
anvandaren befinner sig. Se bild 5.1. De röda kartnålarna visar Myrornas kladinsamlingscontainrar och
genom att klicka på en kartnål visas stationens namn. Ett klick på knappen markt i visar information om
stationen, se bild 5.2. Fyllnadsnivån visas som en stapel. Det visas också en tidpunkt, som ar en
tidsstampel som servern gör nar den mottar en rapport från en enhet. Slutligen visas batteristatus.
Bilaga H visar appens klass- och sekvensdiagram modelerade i UML.

        Bild 5.1                Bild 5.2
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6. Diskussion

6.1 Mätenheten

6.1.1 Strömförbrukning
Enligt resultatet blir batteritiden ca 180 dygn med de batterier som anvants i projektet. Troligtvis ar denna
tid inte tillracklig för en organisation som vill anvanda enheterna. Från Myrorna fanns önskemål om en
batteritid på minst ett år. Dock ser man att med ett lithiumbatteri som har lagre sjalvurladdning skulle
batteritiden med samma kapacitet som nuvarande batteri istallet bli ca 450 dygn, vilket ar en bra bit över
ett år och darmed löser problemet. Lithiumbatterier kommer dock krava vissa förandringar i enhetens
komponenter för att anpassas till den spanning dessa batterier levererar.
Det ar också svårt att berakna strömförbrukningen exakt eftersom det dels beror på hur ofta GSM-
modulen behöver startas för att ladda upp data, vilket beror på hur ofta föremål slangs in i containern.
Berakningarna ar alltså gjorda utifrån den vikt en valanvand container förvantas ha efter ett år och det kan
förstås variera. 
Den absolut största delen av tiden så ligger dock enheten i vila och det ar denna strömförbrukning som ar
den viktigaste och darmed dessa matvarden som ar de viktigaste. Eftersom enheten just ligger i vila och
gör det under långa perioder ar det latt att se exakt hur mycket varje del i enheten förbrukar och darför
kan denna del av matresultaten anses som tillförlitliga. Då kan man också anta att, aven om antalet
uppkopplingstillfallen kan variera, så utgör detta en valdigt liten del i hela strömförbrukningen och
darmed bör batteritiden kunna anses tillförlitlig. Dock bör man inte se den som exakt eftersom andra
faktorer kan komma att spela in som till exempel temperatur i containern över en langre tidsperiod och
dess påverkan på batterikapaciteten, men den bör anses som en god uppskattning.

6.1.2 Kostnad
Kostnaden i material för prototypen listas i resultatdelen, kapitel 5.1.2. Den kostnadsbilden kommer
förstås att förandras på många plan. Vissa delar kommer att finnas i den slutgiltiga produkten men vid
större inköp blir de lagre. 
GSM-modulen kommer eventuellt att skalas ner till bara SIM-900kortet och darmed kosta mindre. 
Ultraljudssensorn ar en fardig variant redo att kopplas in i till exempel ett Arduinoprojekt. Genom att
bygga en egen lösning kan man få ner den kostnaden avsevart. Det kraver dock en del arbete att montera
ihop ultraljudshögtalare och mikrofon för att kunna anvanda med mikrostyrenheten och det fanns inte
möjlighet att göra i det har projektet.
SIM-kortet och datatrafiken ar en stor utgift och kommer krava någon form av specialavtal med en
teleoperatör. Nuvarande abonnemang racker i ett halvår, men datamangden racker avsevart langre varför
ett avtal utan tidsbegransning skulle vara nödvandigt.
Om magneter anvands finns dessa att införskaffa i större mangd till betydligt lagre kostnad.
Hölje kommer förstås att behöva skraddarsys för produkten och tillverkas i fabrik vilket gör dess kostnad
omöjlig att uttala sig om i dagslaget.
Batterierna ar ytterligare en dyr utgift i prototypen men aven de kommer att ha en annorlunda prisbild
eftersom en helt annan batterityp kommer att anvandas och aven har handlar det förstås om större inköp.
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Det ligger förstås en del utvecklingskostnader i framtiden för att få fram en fardig produkt. Både
industridesign för att förpacka enheten, men aven att trycka alla komponenter på ett kretskort.
Detta resultat ar alltså mer att betrakta som en fingervisning om storleksordningen på kostnaden för
enheten. Myrorna har aven har uttryckt att en prislapp på runt 1000 kr per enhet ar vad som kan anses
rimligt.

6.1.3 Påverkan från omgivningen
Enheterna kommer att sitta i containrar som står utomhus året runt. Det betyder förstås att de måste klara
ett brett temperaturspann. Redan i teoridelens avsnitt om mikrostyrenheter står att lasa att dessa ar till för
just detta och ATmega 328 ar inget undantag. Av de komponenter som sitter i enheten nu ar dock en direkt
olamplig för utomhusbruk under stora delar av året, namligen ultraljudssensorn, som endast klarar
temperaturer ner till 0°C. Det finns dock andra ultraljudssensorer att få tag i som klarar betydligt lagre
temperaturer, men dessa kraver en del kunskap och jobb för att kunna anvandas i ett Arduinoprojekt. 
Att lasa specifikationer från tillverkare sager förstås inte allt om enhetens faktiska temperaturtålighet utan
har skulle utförliga tester behöva göras, genom att låta enheter sitta i containrar under större delar av året.
Av specifikationerna att döma dock bör dessa tester kunna ge ett bra resultat.
Utöver temperatur finns andra faktorer att ta hansyn till gallande utomhusklimat och luftfuktighet ar en av
dessa. Denna aspekt har inte behandlats i projektet då det inte finns någon information gallande detta för
flera delar av matenheten. Varken för ATmega328p, GSM-modulen eller SIM900 som sitter på GSM-
modulen finns denna information att tillgå. Även har kravs tester i större skala för ett eventuellt framtida
projekt för att sakerstalla att matenheten verkligen klarar utomhusklimat.
Något annat att namna har ar förstås hur man monterar enheterna i en container. Att som med prototypen
satta dit dem med magneter ar valdigt smidigt och gör dem enkla att installera men också lika enkla för
någon som tar sig in i en container att stjala. Troligen ar detta något en framtida kund sjalv måste ta
stallning till. I fallet med Myrorna ar det vanligt med inbrott i containrar.

6.1.4 Val av tekniklösning
Eftersom ett första test i container visar att allt fungerar verkar det som att en ultraljudssensor ar en bra
lösning för matningen. Eftersom de flesta fardiga lösningar med ultraljudsensorer redo att kopplas till
detta system både ar dyra och inte klarar låga temperaturer kommer en framtida produkt krava en lösning
dar sjalva sandaren och mottagaren köps in separat och en egen lösning byggs för att kunna anslutas till
enheten.
GSM-lösningen fungerade också, men har alltså bara testats i två olika containrar. För att öka
sannolikheten att enheten alltid ska få natverkstillgång bör man titta på att istallet ansluta en så kallad
fraktalantenn som ger battre mottagningsförmåga.
Specifikationerna för temperaturtålighet och matresultat av strömförbrukning för ATmegakortet gör att
detta ligger bra till för en framtida produkt. Att byta till en annan typ av mikrostyrenhet skulle dessutom
förstås innebara att koden skulle behöva skrivas om. Det enda som skulle kunna tala för att byta kortet ar
en konkurrent som kan erbjuda ett betydligt billigare alternativ. Det som kan vara intressant ar att titta på
Atmels alternativ, t.ex en mikrostyrenhet som tar mindre plats, förutsatt att den kan fungera i systemet i
övrigt.
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6.1.5 Framtid för mätenheten
De viktiga delarna för att få fram en fardig produkt av denna prototyp ar troligen:
- Batteri och strömförbrukning. Med lithiumbatterier har prototypen en strömförbrukning som ligger på
en bra nivå. Det handlar helt enkelt om att hitta ett batteri som kan leverera de ström- och spanningskrav
som finns, med minsta möjliga storlek till största möjliga kapacitet och till lagsta möjliga kostnad.
Dessutom behöver sjalva produkten och dess hölje ha en utformning som gör det valdigt enkelt att bara ta
ut ett gammalt batteri som behöver laddas och satta i ett nyladdat.
- Kostnad. Har finns mycket att göra fortfarande men sjavklart ar det så att vid tillverkning av en produkt
kan större volymer av komponenter köpas in och priserna pressas ner. 
Att hitta en fungerande lösning för datatrafiken från enheterna med en teleoperatör ar förstås också
nödvandigt. Förhoppningsvis ar förhandlingslaget bra eftersom projektet syftar till att förbattra miljön,
något som bör vara intressant för alla.
- Installation och förpackning. Det galler att ta fram en smidig produkt som ar enkel att installera och tar
lite plats. Ju mindre plats enheten tar, desto mindre ar chansen att den som gör inbrott i en container
marker den. Möjligen kan lösningen med att fasta den med magneter i containern godtas, vilket skulle
göra sjalva installationsförfarandet valdigt enkelt. Dessutom skulle det bli enkelt för en organisation att
kunna bestalla in en liten mangd till en början och sen utöka allt eftersom. 

6.2 Serverlösning

6.2.1 RESTful API och PHP
Målet var alltså att leverera ett komplett system från matenhet till anvandarapp vilket har gjorts. RESTful
API:t har grundlaggande metoder för att ge systemet önskad funktionalitet. Det ar enkelt att bygga vidare
på detta API för att ge mer funktionalitet till framtida applikationer, till exempel för en organisation som
vill kunna se statistik för containrar fyllnadsnivåer.
PHP ar smidigt att utveckla i, gratis, val testat och anvant vilket gör det lampligt nar systemet ska
installeras hos olika organisationer och kanske behöva underhållas separat av en viss organisation.

6.2.2 Säkerhet
Någon form av sakerhet kommer behövas för att sakerstalla att det enbart ar matenheterna som kan
kontakta API:t för att rapportera matvarden. En lösning kan vara en sarskild API-nyckel som ger
systemets administratör möjlighet att kontrollera vilka som har tillgång till API:t och låsa ute obehöriga.
Det har dock inte lagts någon tid på detta i projektet. 

6.3 Systemets framtida klienter

6.3.2 Kundadministratörsverktyg
Med matenheter placerade i en organisations alla containrar, som laddar upp data till en server finns
möjligheter att skapa verktyg som planerar tömningsrundor battre. Systemet skulle kunna generera en
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runda utifrån vilka containrar som behöver tömmas. I dagslaget besöks alla containrar nar Myrorna gör
sina hamtningar. 
Det finns aven möjlighet att få battre statistik och information över en viss containers fyllnadsnivå.

6.3.3 Klienter för slutanvändare
Detta ar en del av systemet som organisationen har möjlighet att satta in i sina befintliga lösningar, eller
skapa en ny klient, som till exempel den kartapp som finns i detta projekt. Nar det galler Myrorna ar dock
en sådan funktion eventuellt inte önskvard eftersom den dessutom skulle kunna informera de som ar ute
efter att bryta sig in i en container och ta klader, att det finns klader att hamta.
Detta galler troligtvis inte för till exempel FTI dar det enbart skulle vara fördelaktigt för vem som helst att
kunna ta del av aktuell fyllnadsinformation.

6.4 Sociala och etiska aspekter
Det finns inga direkta sociala och etiska aspekter i detta projekt, utan snarare handlar det om positiva
miljöeffekter i första hand. Systemet berör inte en manniska på något direkt satt som skulle kunna
påverka inom någon social eller etisk aspekt. 

6.5 Hållbar utveckling

6.5.1 Samhälleligt perspektiv
Detta projekt har potential att bidra till positiva effekter i samhallet. En battre miljö ar något som gagnar
alla. Systemet implementerat i större skala skulle kunna leda till ökat intresse för återvinning. 

6.5.2 Ekonomiskt perspektiv
I nulaget ar det svårt att saga så mycket om ekonomiska aspekter för en framtida anvandare av systemet,
alltså en organisation som satter upp dessa enheter i containrar och gör matvardena tillgangliga för
allmanheten. Dock ser det av kostnaderna för prototypen ut som att det blir en produkt till en låg kostnad.
I nulaget finns heller inte tillrackligt med information för att kunna rakna på vad en effektivisering med
hjalp av systemet skulle kunna leda till ekonomiskt, för en organisation som vill anvanda det.

6.5.3 Ekologiskt perspektiv
Eftersom projektet avser just matning av innehåll i återvinningscontainrar av olika slag ar detta perspektiv
kanske det mest uppenbara. Hela tanken från början med systemet ar att underlatta för privatpersoner att
återvinna. En person som går till sin lokala återvinningsstation för att lamna sitt avfall och tvingas vanda
åter eftersom containern var full, blir förstås mer benagen att istallet slanga avfallet i grovsoporna.
Dessutom blev det kanske en biltur i onödan. En del personer valjer att istallet för att ta med avfallet
tillbaks, lagga det bredvid en full container, vilket gör att återvinningsstationen skrapas ner. Genom att
kunna ge information om fyllnadsnivån i en container skulle dessa scenarion förhoppningsvis bli mer
ovanliga. Insparade extra bilturer, mindre skrap runt containrar och potentiellt ökad återvinning genom att
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material som kan återvinnas hamnar på ratt stall bidrar förhoppningsvis och troligen till positiva
miljöeffekter.
För en organisation med containrar som kan effektivisera sina hamtningsrundor skulle det också innebara
positiva miljöaspekter. Att inte behöva åka till alla stationer varje gång skulle innebara kortare rundor och
mindre bransle. 
Viktigt också ar att enheterna i sig inte innehåller komponenter som ar dåliga för miljön. I detta projektet
har detta inte hafts i åtanke vid inköpt av delar, förutom batterierna som ar uppladdningsbara.

6.6 Projektmetod
Att jobba inkrementellt och iterativt har fungerat bra och gjort att det hela tiden funnits fardiga versioner
av hela systemet att jobba vidare på. Eftersom mycket av tekniken har varit ny för mig har denna metod
varit bra, då jag kunnat testa mig fram. Att jobba på något annat satt hade gjort sannolikheten större att det
inte funnits ett komplett system vid projekttidens slut.
Som synes i rapporten har fokus till största delen legat i att just ta fram en prototyp för matenheten. En
klient för en organisation har till exempel inte påbörjats alls. Tanken har ar att eftersom hela systemet
bygger på matenheter som ar strömsnåla och fungerar bra ar det onödigt att skapa andra applikationer
innan detta ar löst. För min del låg dessutom den tekniska utmaningen till största delen har och det var
helt enkelt det mest tidskravande.
Ett annat satt att se på saken ar förstås att genom att utveckla applikationerna runt om, mer i detalj först,
blir det lattare att kunna visa upp nyttan av systemet för en framtida kund.
Min uppfattning har dock varit att för att projektet ska ha en framtid var det viktigaste att fokusera på att
komma så långt som möjligt med prototypen till sjalva matenheten.
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Bilaga A – kravspecifikation

Målet med detta projekt ar att skapa en prototyp av ett system som huvudsakligen består av tre delar:
1. Mätenhet som drivs på batteri med följande mål:
- Har en sensor ansluten som mater fyllnadsnivån vid givna tidsintervall i en container.
- Nar nivån nått en viss grad levereras data trådlöst till en server.
- Tester av denna del av systemet för att kunna utröna dess kvalité och möjligheter till produktion i större
skala.
- Enheten måste vara strömsnål för att batteriet inte ska behöva bytas ofta, max en gång per år.
- Enheten måste kunna tåla att vistas utomhus året runt.
- Enheten ska ha en låg kostnad, någonstans runt 1000kr.

2. Server med en RESTful web service och databas som gör följande:
- Tar emot matdata från avlagsna matenheter och lagger in i en databas.
- Returnerar denna data till en klient av systemet som efterfrågar fyllnadsnivån för en viss container.

3. En klient i form av en iOS-app som erbjuder följande:
- Visar en kartvy dar alla stationer för en vald organisation markeras ut.

- Genom att klicka på en markering på kartan visas en ny vy med information om det finns en sensor och i
så fall aktuellt matdata från stationen.
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Bilaga B - Use case för användare som vill återvinna
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Bilaga C - Use case för organisationsklient
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Bilaga D - Use case för användare hos organisation
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Bilaga E - hela systemets arkitektur
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Bilaga F - Hårdvaruskiss av mätenheten
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Bilaga G - Mätenhetens mjukvara
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Bilaga H - RESTful web service - modell
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Bilaga I - iOS-app - klassdiagram och sekvensdiagram
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Bilaga J - Utvecklingsprocess

Iteration 1 
I den första iterationen byggdes ett system bestående av en fardig Arduinolösning. Ett Arduino UNO-kort
utökad med en Ethernetshield och ultraljudssensor. 
På serversidan togs informationen emot av ett enkelt PHP-script som hamtade vardena ur POST-
variablerna och la in i databasen. iOS-appen skapades, men i första versionen gavs endast nivå om
fyllnadsvarde.
För att hamta denna information skapades på serversidan ett RESTful API i PHP med två metoder. Den
ena för att hamta alla kartpunkter. Den andra för att ge fyllnadsnivå för en viss station.

Iteration 2
Nasta steg handlade om att kunna leverera data från matenheten till servern trådlöst via GSM-modulen.
Fortfarande ett Arduinokort drivet på ström från elnatet. RESTful API:t utökades till att aven innefatta en
metod som matenheten kallar på för att rapportera in matdata.

Iteration 3
Ett system drivet på ström från elnatet men mikrostyrenheten borttagen från Arduinokortet och istallet
fastsatt på ett kopplingsdack med några få nödvandiga komponenter. Mikrostyrenheten kontrollerade
sensorn och GSM-modulen.

Iteration 4
Samma system men istallet drivet på batteri. Förutom att leverera matdata skickades aven information om
batteristatus för enheten. Servern gjorde en tidsstampel som lades in i databasen, nar en uppdatering kom
från matenheten. In-housetester som beskrivits i kapitel 3.4 gjordes för att kontrollera att systemet
fungerade korrekt.

Iteration 5
Ett enkelt hölje byggdes att placera enheten i. Magneter fastes inuti på höljets ovansida för att kunna fasta
enheten i en container på ett smidigt satt. Två hål gjordes på höljets framsida för ultraljudssensorn ska
kunna skicka ut och få tillbaks ultraljudsvågor. Ytterligare in-housetester gjordes och aven matning av
ström. Denna matning ledde till att vissa justeringar gjordes av matenheten för att göra den an mer
strömsnål. Både ultraljudssensorn och GSM-modulen ar helt avstangda i vilolage och drar ingen ström.
Efter att enheten placerats i ett hölje gjordes första test i container hos Myrorna, på deras
återvinningscentral i Tungelsta.
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Bilaga K - Påbörjad driftsättningsmanual av systemet

Driftsattning av systemet för Myrorna

Denna driftsattningsmanual beskriver endast installation av enheterna. 

1. Installation av matenhet

1.1 Installationsapp för mobil
Installation av matenheter på plats görs med hjalp av en sarskild mobilapp för antingen Android eller iOS.
Nar appen ar installerad i en telefon, ta med den aktuella enheten ut till platsen dar den ska sitta och starta
appen.

1.2 Installation på plats
1.2.1 Registrera enhetens ID
Nar appen ar startad och enheten ar på plats, leta fram den sida av enheten som visar en QR-kod, för
exempel på en sådan, se bild 1. Klicka på knappen Scan i appen. Kameran aktiveras nu på enheten och du
ser bilden i telefonens display. Rikta nu kameran så att QR-koden på enheten kommer in i bilden. Nar
telefonen upptackt QR-koden och last av avslutas scanningen automatiskt och du ser en dialogruta enligt
bild 2. 

56



                                                 
Bild 1 - QR-kod Bild 2 - QR-kod inlast

1.2.2 Mark ut enhetens position på kartan.
Nu visas en kartbild och din position på kartan ar utmarkt med en svart cirkel. Om du står i narheten av en
container ser du den utmarkt på kartan med en röd markör. Klicka på den markören för att valja att
enheten ska sattas i den containern. Se bild 3 som visar nar en markör klickats på, med information om
vilken container som valts. Tryck sedan på “Valj station” för att bekrafta att det ar i den containern
enheten ska sitta. Klicka på knappen “Klar” i nasta vy, för att appen ska vara redo att anvandas vid nasta
installation.
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Bild 3 - Val av station

1.2.3 Satt upp enheten
Enheten ar nu registrerad och kopplad i systemet till den container dar den ska sitta. Nasta steg ar nu att
satta enheten på plats i containern. På ena sidan av enheten finns två hål. Dessa hål ska peka mot botten
av containern. På motsatt sida av enheten sitter magneter som gör att den faster i containerns tak.
Fast enheten i mitten av containern, precis bredvid balken som går i taket av containern, se bild 4. Fast
den på den sida av balken som ar bortom containerns kladinslapp.
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Bild 4 - enhetens position i en container. Kladinslapp kommer från höger.

1.2.3 Starta enheten
Nar enheten ar på plats, starta den genom att trycka på knappen. Om enheten fungerar som den ska
kommer en lampa att tandas i 2 sek och sedan slockna. Enheten ar nu igång och rapporterar fyllnadsnivå.
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Bilaga L - Visionsdokument

Visionsdokument
Övervakningssystem av återvinningscontainrar
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1 Introduktion

1.1 Syfte

Detta dokument syftar till att ge en bild av systemet som beskrivs. Vilka möjligheter som finns, vilka
potentiella kunder som finns och hur olika lösningar kan se ut.

1.2 Omfattning

Eftersom systemet ar i ett tidigt skede ar dokumentet skrivet utifrån nuvarande kunskap och
förutsattningar, med en huvudsaklig fokus att förmedla idén till produkten och dess potential för både
organisationer och privatpersoner.

1.4 Referenser

[1] Naturvårdsverket, “Återanvandning och avfall - förslag till nya etappmål i miljömålsystemet”,
http  ://  www  .  naturvardsverket  .  se  /  Miljoarbete  -  i  -  samhallet  /  Miljoarbete  -  i  -
Sverige  /  Regeringsuppdrag  /  Redovisade  -2013/  Fem  -  nya  -  etappmal  /  Atervinning  -  och  -  ateranvandning  -  av  -
avfall  /, hamtad 2014-05-28

2 Positionering

2.1 Affarsmöjlighet     

I takt med att miljöfrågor blir allt viktigare ar det viktig att hitta alla möjligheter att verka för en battre
miljö. Återvinning av avfall ar ett område som berör alla. Naturvårdsverket redovisade förra året, på
uppdrag av regeringen, deras förslag för etappmål gallande förbattrad återvinning och återanvandning av
avfall [1]. Dar står bland annat att lasa att det ska vara enkelt för hushåll att återvinna. I dagslaget finns
möjlighet att ta reda på var en återvinningstation finns, genom till exempel en mobilapp. Daremot finns
det inget satt att veta om det faktiskt finns utrymme på stationen för det avfall man har för avsikt att
återvinna. I vissa fall kan det vara så att det ar fullt och den som vill återvinna tvingas vanda åter med
fulla kassar. Med hjalp av ett övervakningssystem, som övervakar fyllandsnivån i de containrar som finns
och rapporterar denna nivå till en server, kan man ge tillgång till informationen till den som önskar att
återvinna. Detta system kan föreslå plats för narmsta station med ledig plats för det som ska återvinnas.
Utöver detta kan systemet aven anvandas av organisationer som har containrar, för att effektivisera deras
hantering. Stationer som inte fylls lika snabbt behöver inte besökas i onödan, vilket leder till mer effektiva
tömningsrutter. Dessutom kan systemet ge statistik för stationers fyllnadshistorik som också kan hjalpa
till att effektivisera tömningsrutter.
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2.2 Problemformulering

Problemet som ska lösas med avsaknad av övervakning av återvinningsstationer berör både organisationer
som har återvinningsstationer och privatpersoner. För organisationer innebar det att man behöva köra
onödigt stora rundor för att tömma containrar som inte ar fulla. Det innebar också att de stationer med
containrar som ar fulla blir nerskrapade, då de som vill återvinna istallet valjer att placera sitt avfall
bredvid en full container. 
För privatpersoner som vill återvinna innebar det att man kan tvingas vanda åter med avfallet eftersom
stationen inte hade plats. Om en person tog bilen till stationen innebar det en extra biltur i onödan. För
privatpersoner som bor nara en återvinningsstation kan det också innebara en tråkig miljö nar stationer
blir överfulla och nerskrapade.
En lyckad lösning skulle hjalpa organisationer att effektivisera sina tömningar. Systemet kan generera
listor med stationer som behöver tömmas. Det kan ge statistik över fyllnadshistorik, för att an mer kunna
effektivisera hanteringen, vilket kan ge positiva effekter både för organisationens ekonomi, men också för
miljön.
För privatpersoner kan ett system som detta ge information om narmsta container med ledig plats.

2.3 Affarspositionering

Kunden till detta system ar organisationer som har återvinningscontainrar. Det finns inget alternativ som
anvands i Sverige idag av någon organisation.

3 Intressenter och kunder

3.1 Marknadsdemografi

Inom denna framtida marknad ar Stunning helt okant. Målet ar att produkten ska ge företaget ett gott
rykte bland de organisationer som kan vara intresserade av systemet. Systemet ska vara kant som enkelt
att satta i drift och möjligt att testa i mindre skala. Det ska vara val fungerande och resultera i mer effektiv
hantering av återvinningssystemet. Det ska också leda till att de framtida kunderna får ett battre rykte
bland dem som nyttjar deras stationer.

3.2 Intressenter

3.2.1 Stunning

Representanter: Johan Hermansson, Erik Lindal, Sebastian Stakelborough
Beskrivning: Företaget sysslar med digital produktion som websidor och banners.
Expertis: Är helt nya inom området. Har lite erfarenhet av hårdvaran som anvands.
Framgångskriterier: För att kunna driva projektet vidare kravs battre kunskap om vad som kommer att
kravas att ta prototypen till fardig produkt. Hur utformas produkten och vilka kostnader ar förenade med
utformandet och produktionen av den? Hur intressant kan en fardig produkt tankas vara för framtida
kunder och hur kan man paketera och salja hela konceptet på ett bra satt?
Inblandning: Äger projektet och avgör dess framtid.
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3.3 Kund

3.3.1 Myrorna

Representant: Alexander Fornsater
Beskrivning: Bakgrund som KTH-utbildad ingenjör. Är enhetschef inom produktion.
Expertis: Har tittat på ett liknande system tidigare, men det ansågs av referenser inte fungera tillrackligt
bra. Dessutom för dyrt.
Framgångskriterier: Uppfattningen ar att priset ar en nyckel har. Myrorna ar en organisation som jobbar
för valgörande andamål och har darför en begransad ekonomi. Alla kostnader måste bakas in till en enda,
som dessutom måste vara låg. 
Inblandning: Vår kontakt med Myrorna.
Kommentarer: Viktigt med en tydlig kostnadsbild och att det inte tillkommer extra löpande kostnader
under drift.

3.4 Kundens miljö

Sjalva matenheterna kommer att sitta på plats i containrar som står utomhus året runt. Mestadels kommer
inget underhåll kravas med en lyckad produkt. Batteribyten kommer att bli nödvandiga och ett förslag ar
att det görs i samband med tömning av containern. 
Huruvida Stunning host:ar server med databas, om Myrorna sjalva gör det eller om det görs via molnet ar
inte klart i skrivande stund.

4 Överblick av produkt

4.1 Produktperspektiv

Produktens delar ar alltså matenhet som monteras i container. Dessa kraver anslutning till en server dit
data laddas upp. Servern uppdaterar en databas med informationen och informationen kan sedan hamtas
och presenteras i olika klienter.
Beroende på organisationen kan detta ske med befintlig teknik, alternativt kan en lösning host:as så att
kunden inte behöver tanka på det över huvudtaget. De får helt enkelt tillgång till en fardig webklient som
de anpassar efter sina behov och loggar in i den för att nyttja tjansten. Eventuell information till till
exempel privatpersoner om fyllnadsnivå kan integreras i web- och applösningar som finns idag, eller så
kan nya skapas.
Troligtvis kommer olika lösningar att skraddarsys för olika kunders behov och önskemål.

4.2 Sammanfattning av möjligheter

Som beskrivits tidigare finns alltså möjligheterna för en organisation att förbattra och effektivisera sin
verksamhet. Genom att veta vilka containrar som ar fulla kan man låta bli att köra extra turer för att
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tömma halvfulla i onödan. Fyllnadshistorik för containrar kan ge information om någon ar mer valbesökt
och kanske behöver tömmas oftare, för att fulla containrar inte ska besvara dem som vill lamna klader
eller avfall i dem. Systemet kan generera en lista på vilka containrar som ar över en viss fyllnadsnivå och
hamtning kan göras på dessa. Om någon viss container ar i gransvardet för fyllnadsnivå kan systemet
baserat på historik avgöra om den extra turen behövs för att hamta den.

4.3 Prissattning

Det ar för tidigt att kunna satta ett pris på produkten, men några faktorer som kommer att spela in:
- Vidare utvecklingskostnad för att fardigstalla matenheterna.
- Vidare utvecklingskostnad för att skapa klienter till systemet.
- Kostnad för produktion av matenheterna.
- Kostnad för datatrafik från matenheterna.
- Underhåll av matenheterna.

Sakert kommer olika typer av alternativ kunna erbjudas till applikationerna runt systemet. Som namndes
tidigare finns alternativet att Stunning host:ar server och en organisation får tillgång en klient. Denna
klient kan skraddarsys efter kundens önskemål och prissatts darefter. 
Med detta alternativet kan det vara lampligt att göra en abonnemangsform med månadskostnad för
systemet. 
Ett annat alternativ ar att företaget köper loss en licens för hela systemet och köper loss matenheterna och
att det rör sig om någon form av engångskostnad.

5. Begränsningar och kvalitetskrav

5.1 Matenheterna

Matenheterna måste vara byggda för att klara utomhustemperatur året om. Det ar svårt att definiera exakt
vilket temperaturspann det rör sig om. En uppskattning ar att det kan röra sig om -40°C till uppåt 50°C,
eftersom temperaturen inne i en container möjligen kan bli hög en varm sommardag. I första hand galler
det att de komponenter matenheten utgörs av enligt specifikationer från respektive tillverkare klarar
temperaturen. Sedan kommer tester i den verkliga miljön behöva utföras för att se att det fungerar i
verkligheten.
Strömsnåla matenheter ar ett viktigt krav. Myrornas representant har uttryckt en önskan om en batteritid
på minst ett år. Vidare måste byte av batterier vara smidigt för den som ska utföra det på plats. Ett
nyladdat batteri ska enkelt kunna sattas in i enheten. Denna omstart av enheten som det resulterar i ska
kunna genomföras helt problemfritt.
Hur man faster en enhet i containern ar något som kommer behöva diskuteras i samråd med den aktuella
organisationen. Enklast vore att göra det med magneter som faster i containerns tak, men då blir de också
valdigt enkla att ta bort, för den som bryter sig in i containern. Inbrott i containrar ar tyvarr ett vanligt
förekommande fenomen, enligt Myrorna. Huruvida matenheten skulle vara ett intressant byte eller inte ar
förstås svårt att saga, men kanske man bör utgå ifrån att det ar ett intressant byte. Darför galler det att
utforma enheterna så att de drar till sig så lite uppmarksamhet som möjligt.
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5.2 Framtida kunder

Den version av systemet som diskuteras i detta dokument avser i första hand att anvandas för Myrornas
kladcontainrar. Nar det galler containrar för andra andamål, som ar utformade på ett annat satt, kommer
enheten eventuellt att behöva kompletteras med ytterligare en sensor för att tacka hela containern. Eller så
behöver man titta på andra alternativa lösningar, till exempel en viktsensor i botten på containern.
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