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Abstract 
Environmental change is a fact in today’s society. Temperatures are increasing around the world. A 

reason for this is thought to be an increase in emissions of carbon dioxide and other hazardous 

substances.  

To reduce the load on the environment, it is important that each and every one of us works towards 

a greener planet. A simple and effective way to reduce the strain on the planet is by recycling. In this 

project, we have designed a product that will facilitate and streamline recycling. 

The product uses the microcontroller ATMega328P, whose task is to measure and inform about filling 

levels in recycling containers with the help of ultrasonic sensors. This data will then be transmitted 

with GPRS for further processing. 

The product has a transmitter and a receiver part. The transmitter part amplifies a PWM signal 

before it is transmitted. The ultrasonic waves reflect against an object before it gets picked up by the 

receiver part. The receiver part filters and amplifies the reflected signal which is then used to 

calculate the distance to the object. To make sure that it is the correct distance, the outdoor 

temperature is used for the calculations. 

It is a battery-powered product that is designed to withstand extreme temperatures and have a long 

battery life without allowing the price to be too high. The product is small, compact and discrete 

product because everything but the GPRS module sits on a 5x5 cm printed circuit board. The product 

is also cheap. The most expensive parts are the batteries. By making them easily exchangeable it 

allows for cheaper batteries to be used and therefore also makes the product as a whole cheaper. 

Through measurements of the needed data the product can streamline the logistics and 

management of recycling. The users of the product can through this gain an economical and 

environmental profit.  

Keywords 
Ultrasonic, sensor, low energy, battery, microcontroller, transistor amplifier, PCB, GPRS, 

sustainability, M2M, Internet of things. 
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Sammanfattning 
Miljöförändringar är ett faktum i dagens samhälle. Det sker temperaturökningar runt om i världen. 

En anledning tros vara ett ökat utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen i naturen. 

För att minska belastningen på miljön är det viktigt att varje individ arbetar mot en grönare planet. 

Ett enkelt sätt att minska belastningen på planeten är genom att återvinna. I detta projekt har vi 

konstruerat en produkt som ska underlätta och effektivisera återvinning. 

Produkten använder mikrokontrollern ATMega328P, vars uppgift är att mäta och informera om 

fyllnadsnivåer i behållare med hjälp av ultraljudsensorer. Denna data sänds sedan ut med en GPRS-

enhet för vidare behandling. 

I produkten finns en sändardel som förstärker en PWM-signal innan den sänds ut från produkten. 

Ultraljudsvågen reflekteras mot ett föremål och mottas sedan av mottagardelen i produkten, som 

sedan filtrerar och förstärker den reflekterade signalen. Produkten kan sedan beräkna avståndet till 

föremål genom en mätning och kalkylering av temperaturen på omgivningen och data från 

ultraljudsmätningen. 

Produkten är batteridriven och är anpassad för att tåla extrema temperaturer samt ha en lång 

batterilivslängd utan att priset rinner iväg. Produkten är liten, kompakt och diskret eftersom allt 

utom GPRS-modulen sitter på ett 5x5 cm kretskort. Produkten är också billig. Batterierna är de 

dyraste på produkten. Genom att göra batterierna utbytbara tillåter det för användande av billigare 

batterier, vilket också gör att produkten som helhet sjunker i pris. 

De noggranna mätningarna kan genom data som samlats in och distribuerats, effektivisera logistiken 

och hantering kring återvinning. Användarna av produkten kan genom detta tillhandahålla en 

ekonomisk och en miljömässig vinst. 

Nyckelord 
Ultraljud, sensor, lågenergi, batterier, mikrokontroller, transistorförstärkare, PCB, GPRS, hållbarhet, 

M2M, Internet of things. 
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Förord 
Vi vill tacka Stunning AB för att vi fick möjligheten och förtroendet att utföra examensarbetet. Deras 

ständiga närvaro och feedback har varit till stor hjälp under hela arbetet. 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Bengt Molin som har hjälpt oss med allt från idéer, 

utlåning av verktyg och rapportfeedback.  

Slutligen vill vi tacka Gunnar Malm för hans rapportfeedback. 
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1. Introduktion 
I det här kapitlet introduceras examensarbetet, dess bakgrund, syftet med projektet och arbetet 

samt mål och begränsningar. 

1.1. Inledning 
Utgångspunkten är att det i dagsläget finns olika problem kring att effektivisera hur samhällets 

återvinning går till. Slutkonsumenter kan förlora motivation till återvinning om insamlingsstationerna 

är överfulla (och man därmed tvingas besöka en station "i onödan" och inte kan lämna sitt material), 

och de företag samt organisationer som sköter insamlingen av återvinningsmaterial behöver nå en 

logistisk lösning som både är ekonomisk, effektiv ur personalsynpunkt, samt i sig har så lite 

miljöpåverkan som möjligt. 

Genom mätning och statistik i insamlingsprocessen, kan man nå en mer effektiv insamling som har 

en mindre klimatpåverkan genom färre "onödiga" insamlingsturer till stationerna. Statistik och data 

kan också vara till nytta för slutkonsumenter och hur de genomför sin återvinning. 

1.2. Bakgrund 
Vi fick kontakt med Stunning AB genom ett tips från vår handledare Bengt Molin om att de hade en 

idé på ett projekt, men att det behövdes vidarearbetas för att matcha examensarbetets lärandemål. 

Projektet bygger även vidare på ett tidigare examensarbete av Emil Lundgren. Även om 

tillvägagångsättet i Emils arbete inte är den samma som i vår, användes den för idéer och främst som 

ett stöd under arbetets gång. Stunning AB gör allt från hemsidor, mobilapplikationer och sociala 

mediekampanjer – till integrerade system och internet of things. Vårt arbete på Stunning AB går ut 

på att designa och konstruera en PCB, som ska ingå som del i en av Stunnings produkter. I arbetet 

ingår också att i samband med framtagandet av denna PCB, förbättra och effektivisera den prototyp 

till produkt som Stunning redan tagit fram. Produkten är en teknisk modul som syftar till att 

effektivisera hanteringen av återvinning, både utifrån ekonomisk, logistik samt klimatpåverkan. 

Modulen har hårda krav på effektivitet och strömsnålhet. För att kunna utföra den efterfrågade 

uppgiften krävs kunskaper inom PCB-tillverkning, EMC och i allmänt kunskaper om analog elektronik 

och tillverkning av elektronikprodukter. Arbetet kräver en förundersökning av olika lågenergi-

lösningar och -metoder för utveckling av den efterfrågade produkten. Arbetet kräver också en 

förståelse för och en viss implementering av hållbar utveckling för att säkerställa en hållbar produkt, 

både ekonomiskt och ekologiskt. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att visa att man uppfyller lärandemål för 

högskoleingenjörsprogrammet Elektronik och Datorteknik på Kungliga Tekniska Högskolan enligt 

följande lärandemål [1]: 

 Visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar. 

 Visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, 
förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information. 

 Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter genomföra 
uppgifter inom givna ramar. 

 Visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till 
människor förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling. 
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 Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning. 
 Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper. 
 Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter. 
 Visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och 
arbetsmiljöaspekter. 

 Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 

 

Syftet med arbetet på Stunning AB är att utveckla en smart, kompakt, billig och hållbar modul för att 

mäta innehållsnivån i containrar. Tanken är att det både ska effektivisera och underlätta arbetet för 

avfallshanterare samt användare av containrar och minska den negativa miljöpåverkan. 

1.4. Begränsningar 
Projektet begränsas till att endast utföra konstruktionsdelen utav elektronikdelarna på produkten, 

samt programmering av mikrokontrollern. Konstruktionsdelen omfattar val av komponenter, 

kretskortsdesign, PCB layout och några testmoment. Chassit och dess krav om att tåla vatten, stötar 

med mera utförs av ett separat företag.  

1.5. Mål 
Målet för projektarbetet är att utveckla en fungerande produkt som är kompakt och bidrar till 

ekologiskt, ekonomiskt och social hållbarhet, samtidigt som KTHs lärandemål för examensarbete 

uppfylls. Produkten ska vara ett steg närmare ett effektivare och mer hållbart samhälle. Den ska vara 

lättopererad, robust och billig. Batterierna ska vara lättåtkomligt för att användaren obehindrat ska 

kunna byta ut dem. 

1.6. Metod 
Projektmetoden som vi kommer arbeta efter under examensarbetet är en agil projektmetod som 

bygger på SCRUM och Kanban. Detta för att få en struktur och översikt över de kommande 

arbetsveckorna. Vi kommer även använda oss av morgonmöten under arbetsveckan för att 

uppdatera statusen för de olika delarna i projektet. Slutligen för att underlätta skrivandet av 

projektrapporten till examensarbetet kommer vi att dokumentera dagliga arbetsuppgifter i en 

dagbok. 

I början på projektet kommer en informationssökning att utföras för att undersöka vilka 

sensorlösningar det finns för att mäta avstånd, hur produkten ska försörjas med ström, och vilka 

komponenter som bör finns med i produkten som helhet. Vid valet av komponenter är det viktigt att 

dessa är billiga och strömsnåla. Komponenter och lösningar som kan tänkas att användas och därför 

ska undersökas är mikrokontrollers, energisparningslösningar, batterilösningar, en 

kommunikationsmodul och den optimala sensorlösningen för avståndsmätningen. 

Under examensarbetet finns det tillgång till en laborationslokal. I laborationslokalen kommer bland 

annat tester att utföras för att få fram information om hur mycket signaler måste förstärkas för att 

garantera att sensorerna fungerar vid ett visst avstånd. 

Slutligen ska ett kretskort designas och programkod skrivas.  
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2. Förstudie 
I det här avsnittet beskrivs den teori som arbetet bygger på. Olika metoder och lösningar på metoder 

att lösa projektets uppgifter jämförs också.  

2.1. Mikrokontrollers och Internet of Things 
Mikrokontrollers levererar en rik blandning av effektiv och tillförlitlig teknik för dagens smarta och 

anslutna produkter. I en era där Internet of things håller på att byggas upp har mikrokontrollers en 

betydande roll. Internet of things är det nätverk där apparater och maskiner förses med små 

inbyggda system med bl.a. programvara, sensorer och diverse annan elektronik som gör det möjligt 

att kommunicera med sin omvärld av andra maskiner eller apparater. Internet of things erbjuder en 

smartare, attraktivare och mer hjälpsam miljö av varor och tjänster. En mikrokontroller är nyckeln till 

denna maskin-till-maskin-kommunikation som är Internet of things. Mikrokontrollers som undersöks 

nedan är marknadsförda som de mest strömsnåla och använda bland enchipsdatorer. 

2.1.1. STM8L 
STM8L är STMicroelectronics ultraströmsnåla produktlinje speciellt framtagna för applikationer där 

konsumtionen av ström är kritisk, så som i batteridrivna M2M-enheter. Produktlinjen är baserat på 

en 8-bitars STM8-kärna och har en extremt låg strömförbrukning på så lågt som 0.3 µA i 

strömsparläge [2]. Det som talar emot STM8L är dock att den är svårare att programmera och 

gemenskapen som använder STM-kärnor är relativt liten i förhållande till exempelvis Arduino-

baserade mikrokontrollers. 

2.1.2. Spark Elektron 
Spark Electron är ett litet utvecklingsplattform designat för att skapa cellulär-anslutna 

elektronikprodukter. Electron har storleken av en tumme och består av en mikrokontroller och ett 

modem för GPRS eller SMS[3], den är dessutom designat för att fungera som en Arduino. Spark 

Electron finns tyvärr inte tillgänglig att köpa för tillfället eftersom den befinner sig i sin 

finansieringsfas. 

2.1.3. ATMega382P 
Atmel är en amerikansk tillverkare av inbyggda system som främst fokuserar på mikrokontrollers [4]. 

Atmel kan med årtionden av erfarenhet erbjuda beprövade arkitekturer som är optimerade för 

system som kräver både prestanda och låg energiförbrukning. 

ATMega328P är en strömsnål 8-bitars processor baserad på AVR med RISC-arkitektur. Genom att 

utföra kraftfulla instruktioner i en enda klockcykel låter ATMega328P systemutvecklaren att optimera 

strömförbrukningen kontra processorhastighet [5]. Idag används ofta ATMega328P i projekt som 

kräver en enkel, billig och energisnål lösning. Den vanligaste tillämpningen av ATMega328P är på de 

populära Arduinoplattformarna Uno och Nano. 

För det här projektet valdes en ATMega328P med Arduino IDE bootloader därför att den är effektiv 

[5], strömsnål [5], billig och framförallt enkel eftersom den används i så stor utsträckning att det är 

lätt att få hjälp med bland annat felsökning och kodskrivning. Produkten låter oss att förverkliga små 

projekt med Arduinokod utan att använda ett i full storlek Arduinokort.  
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2.2. Kommunikation 
För att produkten skall kunna kommunicera och informera om fyllnadsnivåer i containrarna krävs en 

GSM/GPRS-modul. GSM/GPRS-modulen kan med hjälp av ett SIM-kort informera användaren efter 

avsedd funktion.  

2.2.1. GSM (Global System of Mobile Communication) 
GSM är andra generationens mobiltelefoni (2G) som erbjuder en större utsträckning av täckning än 

exempelvis 4G. Frekvensbanden som används för GSM i Europa är 900 MHz och 1800 MHz[6]. GSM 

använder sig av en variant av TDMA (Time Division Multiple Access) då varje mobilanvändare får ett 

eget tidsintervall där tal- och dataöverföringen kommer att utföras. GSM ger möjligheten till 

GSM/GPRS-modulen att skicka och ta emot SMS-meddelanden och ringa med hjälp av ett SIM-kort 

och ett avtal med en mobiloperatör. 

2.2.2. GPRS (General Packet Radio Service) 
För att produkten skall ha möjlighet att koppla upp sig till Internet har produkten en GSM/GPRS-

modul. GPRS använder samma frekvensband som GSM, vilket ger produkten god täckning då 900 

MHz har en stor täckningsgrad. GPRS skickar data i form av paket, detta skiljer sig från GSM som vid 

ett telefonsamtal behöver realtidsuppkoppling med direkt feedback för att användarna inte skall 

behöva vänta. En till sak som skiljer metoderna åt är att telefonsamtalet kostar så länge användaren 

pratar i telefonen medan GPRS endast kostar vid sändning och mottagning av paket och detta sker 

oftast i mindre mängder.  

 

GPRS är en av det vanligaste metoderna som används för att koppla upp sig i M2M-system (Machine-

to-Machine). GRPS kan erbjuda en hastighet från 56 till 114 Kbps, vilket oftast är tillräckligt för 

kortare meddelanden. GPRS var revolutionerande för M2M-system då detta erbjöd ett nytt 

betalningssystem i form av paket. Det gjorde uppkopplingen för system som sänder/tar emot sällan 

billigare då mindre datamängd behövdes.  

Modulen som används för produkten har begränsningen att kunna skicka iväg SMS och kunna koppla 

upp sig till Internet. Funktionen att ringa med GSM/GPRS-modulen fanns tillgängligt men detta ger 

en större storlek på produkten samt att det är onödigt och energikrävande att ha med komponenter 

som inte kommer att användas. 

2.3. Sensorer 
För att mäta avståndet till föremål utan fysisk kontakt är det främst två tekniker som används. Dessa 

två tekniker är ljud och ljus. Valet av teknik bör väljas främst efter i vilken miljö mätningarna skall 

göras, vilket avstånd mätinstrumentet skall utföra mätningarna på samt vilket material som 

mätningarna skall utföras på. 

2.3.1. Infraröd 
Vid mätning av avstånd med ljus, är det IR-ljus (Infraröd) som används. En nackdel med IR-ljus är att 

ljusets hastighet är såpass snabbt att kortare avstånd blir svåra att mäta. För att utföra mätningar 

med IR-ljus är det huvudsakligen två metoder som används, triangulering och Time-of-flight.  

Det är vanligt att använda IR-ljus till avståndsmätning när objektet som avståndet skall mätas till är av 

ett ljuddämpande material, långa mätavstånd, miljöer med varierande omgivningstemperatur och 

när en snabb responstid behövs. 
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2.3.2. Ultraljud 
En ultraljudtransducer omvandlar ultraljudvågor till elektriska signaler och vice versa. De som både 

kan sända och ta emot signaler kallas för ultraljudsändtagare. Det är två ultraljudsändtagare vi har 

valt för detta projekt.  

Principen för ultraljud är enkel. Sändaren sänder högfrekventa ljudvågor. När det finns ett objekt i 

vägen reflekteras ljudvågorna tillbaka och mottagaren kan detektera och tolka ett sådant eko. 

Genom att mäta tiden mellan den sända och den mottagna signalen kan man med kunskap om 

ljudets hastighet, bestämma avståndet till föremålet [7]. 

 

Figur 1. Ultraljudsmätning av avstånd. 

De flesta kommersiella sensorer som klarar av extrema temperaturer och klimat är dyra, speciellt om 

flera enheter behövs. Så det är naturligtvis mycket billigare att köpa ultraljudsändtagare och själv 

designa kretskorten för sändar- och mottagarsidan. Det är möjligt att utnyttja en ensam sändtagare 

för att både sända och ta emot signaler, däremot blir designen av kopplingarna mycket mer 

komplexa. Därför har vi valt att använda två separata ultraljudsändtagare. De viktigaste 

egenskaperna för ultraljudsändtagare är centerfrekvensen, strålningsmönstret och känsligheten. 

Med en högre centerfrekvens bildas en skarpare upplösning [8] pga. den kortare våglängden. En mer 

riktad strålning ökar också upplösningen. Känsligheten påverkar effektiviteten och bidraget till signal-

brusförhållandet.  

Ultraljudssändtagare med krav om att tåla både extrema väder- och temperaturförhållanden 

samtidigt som de håller en lågprislapp minskar utbudet drastiskt. De ultraljudsändtagare som valdes 

för detta projekt har en centerfrekvens på 40 ± 1 kHz, en strålning på 120 grader och en max 

drivspänning på 150 V topp till topp [9]. 
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2.4. Systemarkitektur 
För att få en bättre översikt över systemarkitekturen demonstreras ett blockschema i figuren nedan. 

Mikrokontrollern är i centrum för systemet. Den skickar signaler till sändarkretsen. Mottagarkretsen 

tar emot signaler från och skickar data till mikrokontrollern. Mikrokontrollern kan både ta emot och 

skicka data via GPRS. Temperatursensorn skickar data om temperaturen och tar emot signaler om av- 

och påläge. 

 

Figur 2. Blockschema över systemarkitekturen. 

2.4.1. Sändaren 
Ultraljudsändaren drivs från ATMega328Ps PWM som genererar en fyrkantsvåg (ej ideal) på 40 kHz 

mellan 0V och 3V. För att uppnå maximal uteffekt för en given matningsspänning krävs det en 

förstärkarkoppling. Förstärkarkopplingen vald till detta projekt är en förstärkarkoppling med en 

bipolartransistor. 

2.4.1.1. Förstärkare med bipolartransistorn 
För att kunna använda transistorn som en förstärkare av in-spänning krävs det att transistorn förses 

med lämpliga likströmmar och likspänningar för att på så vis ge transistorn en vilopunkt 𝑄. 

Transistorn kan därefter omvandla små variationer av ström och spänning till en stor variation av 
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kollektorströmmen [10]. 

 

Figur 3. En förstärkarkoppling med en bipolartransistor. 

Principen för ovanstående koppling är att spänningsdelningen ger en nästan konstant spänning på 

basen. Om R1 och R2 inte väljs högohmiga blir basströmmen och basspänningen oberoende. I och 

med det är spänningen på emittern också nästan konstant eftersom spänningen över bas och emitter 

𝑈𝐵𝐸  är konstant (𝑈𝐵𝐸  kommer från datablad, den varierar från transistor till transistor). Strömmen 

genom 𝑅𝐸 kommer vara ungefär lika stor som strömmen genom kollektorn 𝐼𝐶. Kollektorströmmen 

𝐼𝐶𝑄 bestäms då av spänningsdelaren och 𝑅𝐸 [10]. 

Förstärkningen fås enligt (1) där det är förhållandet mellan 𝑅𝐶  och 𝑅𝐸 som avgör förstärkningen. De 

ska väljas enligt önskad förstärkning. 

  𝐴𝑉 =
𝑈𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
≈

−𝑔𝑚𝑅𝐶

1+𝑔𝑚𝑅𝐸
≈ −

𝑅𝐶

𝑅𝐸
   (1) 

Enligt Kirchhoffs lag får vi ut följande ekvation för förstärkarkopplingen (2). 

  𝐸
𝑅2

𝑅1+𝑅2
− (𝑅1//𝑅2)𝐼𝐵 − 𝑈𝐵𝐸 − 𝑅𝐸(𝐼𝐶 + 𝐼𝐵) = 0 (2) 

Kollektorströmmen kan uttryckas enligt (3) om 𝛽𝐷𝐶 ≫ 1 där 𝛽𝐷𝐶  är strömförstärkningsfaktorn, och 

om 𝐼𝐵 är liten i förhållande till strömmen genom 𝑅1 och 𝑅2.  

  𝐼𝐶𝑄 =
𝐸

𝑅2
𝑅1+𝑅2

−𝑈𝐵𝐸

𝑅1//𝑅2
𝛽𝐷𝐶

+𝑅𝐸(1+
1

𝛽𝐷𝐶
)

≈
𝐸

𝑅2
𝑅1+𝑅2

−𝑈𝐵𝐸   

𝑅𝐸
  (3) 

Vidare gäller följande enligt (4) där 𝐼𝐶𝑄 ≈ 𝐼𝐸. 

  𝐸
𝑅2

𝑅1+𝑅2
≈ 𝑈𝑅𝐸 + 𝑈𝐵𝐸    (4) 

Slutligen bestäms 𝑅1 ur (5) genom att välja 𝑅2 till godtyckligt värde i resistorserien. 

  𝑅1 =  
𝐸 𝑅2

𝑈𝑅𝐸+𝑈𝐵𝐸
− 𝑅2   (5) 
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2.4.1.2. Förstärkning av matningsspänning 
Ett problem som uppstår när man endast har tillgång till några få serie- eller parallellkopplade AA-

batterier är att spänningen som förstärkarkopplingen kan förstärka till inte är tillräckligt hög för att 

driva ultraljudssändtagarna. Det krävs alltså en högre direktström in i förstärkarkopplingen för att i 

sin tur generera en högre växelström till ultraljudsändtagaren. För det här projektet har två metoder 

valts att titta närmare på. 

2.4.1.2.1. DC/DC-omvandlare 
Ett annat problem med batterier är att deras utspänning varierar i samband med att de laddas ur, 

och vid en viss punkt blir batterispänningen för låg för att driva ultraljudssändtagaren. För att lösa 

problemet kan man använda en spänningsomvandlare, även kallad en DC/DC-omvandlare. 

 

Figur 4. En typisk DC/DC-omvandlare med en MOSFET som switch. 

Vid ingången till alla DC/DC-omvandlare måste det finnas en lågimpedanskälla, uppföljt av en 

induktor, en switch, en diod och slutligen en kondensator i utgångssteget. 

En DC/DC-omvandlare har två lägen, ett på- och ett avläge. 

 

Figur 5. DC/DC-omvandlare i på-läget. 

Vid på-läget tvingas en ström igenom induktorn från positiva till den negativa polen och lagrar på så 

vis energi i spolens magnetiska fält. Det finns nästan ingen ström i resterande kretsen eftersom 

dioden och kondensatorn vid utgången har en mycket högre impedans än vägen igenom MOSFET-

brytaren [11].  

Om MOSFET-brytaren stängs av tvingar induktorn strömmen igenom dioden istället. Den plötsliga 

förlusten av ström gör att induktorn orsakar back-elektromotorisk kraft (emk) i motsatt polaritet än i 
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på-läget, vilket resulterar i två spänningar 𝑉𝐼𝑁 + 𝑉𝐿 som också är spänningen vi får på utgången 

(minus spänningsfallet över dioden) [12]. 

 

Figur 6. DC/DC-omvandlare i sitt av-läge. 

2.4.1.2.2. Spänningsdubblare 
En spänningsdubblare består av en kaskad av dioder och kondensatorer där nästan varje 

kondensator drivs av en klockpuls. Det som främst talar för att använda en spänningsdubblare är 

priset. Det är mycket billigare att köpa några dioder och kondensatorer än en DC/DC-omvandlare. 

 

Figur 7. En Dickson spänningsdubblare. 

En spänningsdubblare fungerar som en nivåskiftare. När PWM-pulsen på steg 2 i figur 7 är låg och vid 

3𝑉𝐷𝐶 in, kommer det att vara 3 V vid steg 1 över den första kondensatorn (förutsatt ideala dioder). 

När PWM-pulsen blir hög och det redan finns 3V över kondensatorn dubblar den (skiftar nivå) 

spänningen till 6V. I verkligheten finns det naturligtvis spänningsförluster i stegen och spänningen ut 

blir då något lägre än den beräknade [13]. 
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Figur 8. Spänning skiftas upp när PWM blir hög. 

Det sista diod/kondensator-steget fungerar som en likriktare och omvandlar växelström till likström 

[13]. 

Spännings-adderarkopplingen kan man enkelt expandera för att förstärka spänningen ytterligare 

genom att addera ytterligare två diod/kondensator-kopplingar varav den första är ansluten till PWM 

och den andra fungerar som en likriktare. 

 

Figur 9. En expanderad version av kopplingen. Punkten vid 6 V är den nya referenspunkten. Med ideala dioder utan förluster 
förväntas 9 V ut. 

Hur mycket förstärkning som behövs avgörs av laborationer som kommer att utföras. 

2.4.2. Mottagaren 
Ultraljudsvågen som reflekteras och fångas upp är oftast bara några mV. För att kunna avläsa 

signalen och urskilja den från andra signaler och brus som finns i omgivningen, är det viktigt att den 

mottagna signalen filtreras eftersom ultraljudssändtagaren arbetar på ett smalt frekvensband [9]. För 

att få fram ett smalt frekvensband är bandpass-filtret lämpligt eftersom det kan filtrera fram en 

eftersökt frekvens samtidigt som lägre och högre frekvenser filtreras bort. När det eftersökta 

frekvensbandet filtrerats fram behöver den svaga signalen förstärkas med en förstärkarkoppling. 

Förstärkarkopplingen ska förstärka den filtrerade reflekterade signalen tillräckligt mycket för att 

ATMega328P skall kunna utföra beräkningar på signalen. 

2.4.2.1. Tröskelspänning 
Eftersom det är ATMega328P som utför beräkningarna på avståndet sätter dess toleransnivåer 

kraven för vad förstärkarkopplingen måste klara av. För att ATMega328P skall kunna tolka en signal 

på dess I/O-pinnar och omvandla signalen till en etta krävs det att signalen klarar tröskelspänningen. 

Tröskelspänningen för ATMega328P om den körs på 3.3V är 1.75V för en etta och 1.25V för en nolla 
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[5]. Tröskelspänningen varierar naturligtvis med matningsspänningen. 

 

Figur 10. Illustration över hur tröskelspänningen för ATMega328P varierar för att omvandla en analogsignal från I/O-pinnen 
till en etta [5]. 

 

 

 

Figur 11. Illustration över hur tröskelspänningen för ATMega328P varierar för att omvandla en analogsignal från I/O-pinnen 
till en nolla [5]. 

2.4.2.2. Modellering av mottagaren med ett lågt Q-värde 
Ultraljudssändtagaren som används i projektet använder sig av frekvensen 40 ± 1 kHz och det är 

därför viktigt att dimensionera ett bandpass enligt specifikationerna. För att få ett önskat utfall har 

två stycken varianter av bandpass-filter dimensionerats. Det som skiljer dem åt är Q-värdet. Q-värdet 

är en kvalitetsfaktor som avgör hur nära brytfrekvenserna är från varandra på filtret. 

Brytfrekvenserna på filtret bestämmer vilka frekvenser som kommer att förstärkas och vilka som 

kommer att filtreras bort. Den ena varianten har ett högt Q-värde och förstärker ett smalt 
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frekvensband mellan 39 och 41 kHz. Den andra varianten är ett kaskadkopplat låg- och hög-passfilter 

med ett lågt Q-värde som kommer därför att förstärka ett bredare frekvensband mellan 30 och 50 

kHz. Nedan visas kopplingen med ett lågt Q-värde för att förstärka ett bredare band. 

 

Figur 12. Bilden visar hur förstärkarkopplingen med ett bandpass-filter med ett lågt Q-värde ser ut. 
 

För att dimensionera filtret att uppfylla den avsedda funktionen är det viktigt att ställa upp 

överföringsfunktionen för filtret. För att göra detta och kunna utföra beräkningar på kretsen ställs ett 

uttryck upp för strömmarna som påverkar kretsen med hjälp av en nodanalys och ohms lag. 

  𝐼1 =  
𝑉𝑛−𝑈𝑖𝑛

𝑅1+ 
1

𝑗𝜔𝐶1

    (6) 

  𝐼2 =
𝑉𝑛−𝑈𝑢𝑡

𝑅2
    (7) 

   𝐼3 =
𝑉𝑛−𝑈𝑢𝑡

1

𝑗𝜔𝐶2

    (8) 

Vidare används Kirchhoffs lag för att kunna ställa upp överföringsfunktionen för filtret. 

  𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 0   (9) 

 

   
𝑉𝑛−𝑈𝑖𝑛

𝑅1+ 
1

𝑗𝜔𝐶1

+  
𝑉𝑛−𝑈𝑢𝑡

𝑅2
+ 

𝑉𝑛−𝑈𝑢𝑡
1

𝑗𝜔𝐶2

= 0  (10) 

   
𝑈𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
=  − 

𝑅2

𝑅1
 ×  

𝑗𝜔

2𝜋𝑅2𝐶2

(𝑗𝜔+
1

2𝜋𝑅1𝐶1
)×(𝑗𝜔+ 

1

2𝜋𝑅2𝐶2
)

  (11) 

Från överföringsfunktionen får vi att förstärkningen av kretsen samt den övre och undre 

gränsfrekvensen blir följande. 

   𝑓ö =
1

2𝜋𝑅2𝐶2
    (12) 
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   𝑓𝑢 =  
1

2𝜋𝑅1𝐶1
   (13) 

   𝐴𝑣 =  −
𝑅2

𝑅1
   (14) 

Med hjälp av formlerna ovan dimensioneras en förstärkarkoppling med 100 gångers förstärkning per 

steg. Förstärkarkopplingen har den undre brytfrekvensen på 30 kHz och den övre brytfrekvensen på 

50 kHz. Fler kaskadkopplade förstärkarkopplingar kommer att ge en hög förstärkning då signalen som 

förstärks multipliceras med 100 vid varje förstärkarsteg. Vid dimensioneringen är valet av 

komponenter begränsat till urvalet ur E12-serien och kan därför skilja sig från det beräknade 

värdena. 

2.4.2.3. Modellering av mottagaren med ett högt Q-värde 
Nedan visas en koppling med ett högt Q-värde. 

 

Figur 13. Bilden visar hur förstärkarkopplingen med ett bandpass-filter med ett högt Q-värde ser ut. 

För att kunna ställa upp överföringsfunktionen och utföra beräkningar på kretsen måste ett uttryck 

för de strömmarna som påverkar kretsen ställas upp med hjälp av en nodanalys och ohms lag. För att 

göra beräkningarna enklare har punkten X bestämts enligt följande. 

  𝐼3 =  − 
𝑈𝑢𝑡

𝑅3
    (15) 

  𝑉𝑥 = 𝑉𝐶2 =
𝐼3

𝑗𝜔𝐶2
= −

𝑈𝑢𝑡

𝑗𝜔𝑅3𝐶2
   (16) 

  𝐼2 =
𝑉𝑥

𝑅2
=  −

𝑈𝑢𝑡

𝑗𝜔𝑅2𝑅3𝐶2
    (17) 

  𝐼4 =
𝑉𝑥−𝑈𝑢𝑡

1

𝑗𝜔𝐶1

=  
−𝑈𝑢𝑡

𝑅3
 (

𝐶1

𝐶2
+ 𝑗𝜔𝑅3𝐶1)  (18) 

  𝐼1 =
𝑈𝑖𝑛−𝑉𝑥

𝑅1
=

𝑈𝑖𝑛

𝑅1
+  

𝑈𝑢𝑡

𝑗𝜔𝑅1𝑅3𝐶2
   (19) 

Vidare används Kirchhoffs lag för att kunna ställa upp ett uttryck för överföringsfunktionen. 

  𝐼1 = 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4   (20) 

 
𝑈𝑖𝑛

𝑅1
+  

𝑈𝑢𝑡

𝑗𝜔𝑅1𝑅3𝐶2
= − 

𝑈𝑢𝑡

𝑗𝜔𝑅2𝑅3𝐶2
 −  

𝑈𝑢𝑡

𝑅3
−

𝑈𝑢𝑡

𝑅3
 (

𝐶1

𝐶2
+ 𝑗𝜔𝑅3𝐶1)  (21) 
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𝑈𝑢𝑡

𝑈𝑖𝑛
= − 

𝑗𝜔

𝑅1𝐶1

(𝑗𝜔)2+ 
(𝐶1+𝐶2)𝑗𝜔

𝑅3𝐶1𝐶2
+ 

𝑅1+𝑅2
𝑅1𝑅2𝑅3𝐶1𝐶2

  (22) 

För att sedan utföra beräkningar på filtret och dimensionera det efter avsedd funktion används 

följande formler [14]. 

  𝐶1 = 𝐶2    (23) 

  𝑘 = 2𝜋𝑓0𝐶    (24) 

  𝐵 = 𝑓ö − 𝑓𝑢    (25) 

  𝑄 =  
𝑓0

𝐵
    (26) 

  𝑅1 =  
𝑄

𝑘
    (27) 

  𝑅2 =  
1

(2𝑄−
1

𝑄
)𝑘

    (28) 

  𝑅3 =  
2𝑄

𝑘
    (29) 

2.4.2.4. Toppdetektor 
För att ATMega328P ska hinna med att uppfatta en varierande mottagen signal dimensioneras en 

toppdetektor. Toppdetektorn är en billig och enkel konstruktion för att fånga upp toppen av signalen 

[15].  

 

Figur 14. Figuren illustrerar hur en toppdetektor ser ut. 

Toppdetektorn fungerar enligt följande princip. Kondensatorn laddas upp av den högsta toppen på 

den varierande mottagna signalen och laddas sedan ur genom motståndet. Eftersom kopplingen 

behåller det höga värdet blir det enklare att hinna med och avläsa den mottagna signalen. För att få 

kretsen att behålla det höga värdet längre kan ett högre värde på motståndet eller kondensatorn 

väljas för att ge en längre urladdningstid från kapacitansen. Nedan visas en figur hur detta kan se ut, 

anledningen varför toppdetektorn inte kan följa kurvan till toppen är på grund av att det sker ett 

spänningsfall över dioden. Den uppfångade signalen kan sedan hanteras av ATMega328Ps analoga 
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I/O-pinne där signalen behandlas. 

 

Figur 15. Illustration av toppdetektorns funktion i en krets med varierande spänningsnivåer. 

2.4.2.5. Temperaturkompensering 
Vid mätning av ljud i varierande klimat är det viktigt att ta hänsyn till omgivningens temperatur. 

Ljudets hastighet förhåller sig till temperaturen och redan vid mätning av korta avstånd kan detta 

bidra till ett fel. Hur ljudets hastighet förändras med temperaturen visas i figuren nedan. 

 

Figur 16. Ljudets hastighet i förhållande till temperaturen [16]. 

Från figuren ovan får man att den största skillnaden i hastighet är 75 m/s mellan temperaturen -40 

och +85 grader Celsius. Det kan ge stora skillnader av avstånd redan vid små mätningar. 

Temperaturspannet är ett vanligt temperaturområden för elektronikkomponenter och 

ultraljudssändtagare. Felet som bildas går att korrigera med en temperaturmätare som mäter 

temperaturen på omgivningen. Med hjälp av formeln för ljudets hastighet i luft som visas nedan kan 

mikrokontrollern beräkna den korrekta hastigheten på ljudet och därefter korrigera felet och 

beräkna avståndet [16]. 

  𝑣 = 331
𝑚

𝑠
+

0.6
𝑚

𝑠

𝐶
° × 𝑇   (30) 
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För att åskådliggöra felet, det vill säga skillnaden på ljudets hastighet med och utan 

temperaturkompensering kan skillnaden mellan en vanlig sommardag i Sverige på 25 grader och en 

kall vinterdag i Sverige på -20 grader jämföras. 

  𝑣𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 = 331
𝑚

𝑠
+ 0,6

𝑚

𝑠
/𝐶° × 25° 𝑣 = 346 𝑚/𝑠 (31) 

  𝑣𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = 331
𝑚

𝑠
+ 0,6

𝑚

𝑠
/𝐶° × (−20°) 𝑣 = 319 𝑚/𝑠 (32) 

Vid en mätning av ett avstånd på 2 m beräknas tiden för den långsammaste hastigheten att hinna 2 

m för att sedan kunna beräkna felet.  

𝑡 =  
𝑠

𝑣
  𝑡 =  

2𝑚

319 
𝑚

𝑠

  𝑡 =  0,00627 𝑠    (33) 

𝑠 = 𝑣 × t  𝑠 = 346 
𝑚

𝑠
× 0,00627 s 𝑠 = 2,169279 𝑚 (34) 

Exemplet ovan visar att det kan skilja ca 16 cm vid en mätning på en sommardag jämfört med en 

vinterdag i Sverige. Exemplet visar hur viktig temperaturkompensering vid mätning av avståndet är 

då skillnaden i omgivningens temperatur varierar. Genom att integrera en temperaturmätare med i 

designen kan resultatet på avståndsmätningen garanteras en bättre noggrannhet som kan medföra 

färre onödiga tömningar. 
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2.5. Låg energiförbrukning 
Det finns flera energibesparande tekniker för mikrokontrollers. De inkluderar bl.a. användning av 

vilolägen och borttagande av onödiga komponenter (externa klockor etc.). En tillämpning av dessa 

kan leda till en strömförbrukning på så lite som några hundra nanoampere [5], vilket skulle vara 

användbart för batteridrivna system där processorkraften endast är nödvändigt i perioder, 

exempelvis vid avståndsmätning några få gånger per dag. 

2.5.1. Strömbesparningsmetoder genom val av hårdvara 
Ska en trådlös detektor drivas genom att använda en uppsättning batterier är det smidigast att direkt 

ansluta batterierna till en Arduino. Problemet är att batterierna skulle vara helt uttömda efter bara 

några dagar eftersom det finns komponenter på Arduinobrädet som alltid drar ström. Lösningen är 

att bygga ett eget Arduino-system med en minimal uppsättning komponenter. Med hjälp av en ”bare 

bones”-bräda sparas en hel del energi. Förklaringen till det är att Arduinobrädet har bl.a. 

spänningsregulatorer både för + 5 V och + 3.3 V, USB-gränssnitt, LED-lampor och en inbyggd 16 MHz 

oscillator [17], som alla drar ström. En regulator på ett Arduinobräde förbrukar exempelvis ca 50 mA 

för att konvertera + 12V till + 5V [18]. Det är därför viktigt att prioritera endast de mest nödvändiga 

komponenterna för konstruktionen av systemet. Om man använder exempelvis tre stycken AA-

batterier på totalt 4.5 V (3 x 1.5 V) som energikälla kommer man undan att använda en 

spänningsregulator, eftersom det är tillräckligt för att driva processorn. Om en spänningsregulator i 

alla fall måste användas gäller det att hitta en med låg viloström.  

Mikrokontrollen bör även köras på 8 MHz vilket resulterar i mer än två gånger mindre 

strömförbrukning [18]. Vidare kan man minska strömförbrukningen med ytterligare 40 % genom att 

driva mikrokontrollen med + 3.3 V istället för + 5 V [18]. En till anledning till att driva mikrokontrollen 

med + 3.3 V är att man smidigt kan använda sig utav AA-batterier för att försörja sin produkt med 

ström. 

 

Figur 17. Strömbrukning för ATMega328P på ett standard Arduino UNO under ett LED-blinkningsprogram.  

Nästan 6 gånger mindre strömförbrukning för + 3.3 V på 8 MHz än för 5 V på 16 MHz [19]. 

2.5.2. Strömbesparningsmetoder genom programmering 
Även om man använder ATMega328P på en ”bare bones”-bräda med endast de mest nödvändiga 
komponenterna och sensorerna, konsumeras fortfarande alldeles för mycket ström. När 
komponenterna är inaktiva drar mikrokontrollen fortfarande ström. Därför finns det möjlighet att 
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sätta mikrokontrollen i viloläge under den tid den är inaktiv, och sedan väcka upp mikrokontrollen 
när ett tillstånd för en utgång behöver ändras eller någon mätning behöver utföras.  
 
ATMega328P har 5 olika vilolägen [5]: 

 SLEEP_MODE_IDLE – Den minst strömsparande. 
 SLEEP_MODE_ADC 
 SLEEP_MODE_PWR_SAVE 
 SLEEP_MODE_STANDBY 
 SLEEP_MODE_PWR_DOWN – Den mest strömsparande. 

 

Ytterligare energibesparingar kan göras genom att stänga av detektorn för spänningsfall. För att 
upptäcka låga spänningar måste processorn generera en spänningskälla via analoga moduler för 
jämförelse, vilket naturligt förbrukar ström [20]. En sådan detektor behövs för att kunna säkerställa 
att systemet stängs av före matningsspänningen sjunker för lågt. I ett fall där matningsspänningen är 
lägre än den lägsta driftspänningen kommer mikrokontrollen att bete sig oförutsägbart och risken är 
hög för att kod exekveras fel. Mottagaren av ultraljudsekot använder analog/digital-omvandlare. 
Analog/digital-omvandlaren omvandlar en analog spänning till ett digitalt tal [21]. När mottagaren 
inte utnyttjas kan omvandlaren stängas av. 
 
Slutligen kan man stänga av diverse register om de inte används. Dessa är endast i drift under 
mikrokontrollens aktiva lägen, de är redan avstängda under strömsparningslägen. Registren är 
följande [5]: 

 ADC converter 
 SPI 
 Serial (USART) 
 Timer 0 
 Timer 1 
 Timer 2 
 I2C 

 

2.6. Batterier 
För det här projektet är ett av kraven på den färdiga produkten att det ska drivas med hjälp av 

vanliga AA-batterier på 1.5 V. För att öka spänningen, strömmen eller både och, kan man ansluta 

batterier till varandra. Anslutningen kan ske antingen i serie för att öka spänningen, parallellt för att 

öka strömmen, eller en mix av både i serie och parallellt [22].  

För seriekoppling gäller det att plus- och minuspolerna på varje batteri är ihopkopplade. Den 

sammanlagda spänningen blir då 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 … + 𝐸𝑛 [22]. 

 

Figur 18. Batterier i seriekoppling. 
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För parallellkoppling ska minuspolerna vara kopplade till varandra och pluspolerna kopplade lika så 

[22]. 

 

Figur 19. Batterier i parallellkoppling. 

 

Urladdningskurvan för det typiska AA-batteriet ser ut enligt figur 20 [23]. 

 

 

Figur 20. Urladdningskurva för ett AA-batteri. 

Vi kan se från den gröna kurvan hur alkalinebatteriet laddas ur med tiden tills den hamnar på en 

platå där den ligger kvar ganska lång tid innan den slutligen sjunker igen. Den röda kurvan 

representerar litiumbatteriet. Det är tydligt från figur 20 hur litiumbatteriet både klarar av att hålla 

en högre spänningsnivå en längre tid, samtidigt som livstiden är mer än fördubblad mot 

alkalinebatteriet. Litiumbatteriet har alltså en högre energitäthet än alkalinebatteriet. Arean under 

grafen representerar batteriernas kapacitet.  

För att optimera energiförbrukningen när man designar en produkt gäller det att ha så låg cutoff-

spänning som möjligt. Cutoff-spänningen är den spänning vid vilken ett batteri anses helt urladdat 

[24]. 

 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 = 0.8 𝑉 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  (35) 

En väldesignad produkt ska fungera efter den optimala cutoff-spänningen enligt formel 36. 
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2.6.1. Temperaturpåverkan 
Eftersom de kemiska processerna som sker inuti batterier är temperaturberoende påverkas både 

batteriets urladdningstid och spänning vid extrema temperaturer [25]. 

 

Figur 21. Batteriets spänning och urladdningstid beroende på temperaturen. 

Vid höga temperaturer ökar batteriets kapacitet, dock ökar även urladdningstiden. Vid låga 

temperaturer minskar spänningen batteriet kan leverera samtidigt som urladdningstiden minskar. 

2.6.2. Effektbudget 
Ett litiumbatteris kapacitet är oftast cirka 2900 mAh [23]. Om man till exempel har ett system som 

förbrukar 5 mA under 1 % av tiden och resterande 99 % 0.35 µA, får vi en genomsnittlig 

strömförbrukning på 0.05 mA. Systemets drifttid kan då beräknas enligt (37). 

 
2900

0.05
= 58000 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ≈ 2416 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ≈ 6 ½ å𝑟  (36) 

Man måste naturligtvis ta med det specifika batteriets självurladdning med i beräkningen men 

generellt sätt räknas litiumbatterier endast förlora 10 % av sin totala kapacitet efter 15 år i 

rumstemperatur [23].  

2.7. PCB designregler och Miljöaspekter 
Vid tillverkning av en produkt som skall säljas är det viktigt att produkten uppfyller alla krav som 

ställs på produkten för att få säljas. Till detta tillhör EMC-krav och en CE-markering. Kraven 

garanterar att produkten som skall tillverkas varken kan skada människor eller andra produkter som 

kan finnas i omgivningen vid produktanvändningen. 

Vid design av PCB är det viktigt att tänka på följande: 

 Identifiera och märk ut kretsar med höga strömmar. 

 Partitionera systemet på kretskortet i en kritisk del och en okritisk del. 

o Bestäm i vilken del det kommer vara känsligt för störningar och var det är mindre 

känsligt för störningar 

o Placera ut den delen som är känslig och den delen som inte är känslig separat och 

långt ifrån varandra. 

 Välja komponenter och kretsar med EMC i åtanke. 

 Loop-arean i högfrekventa signalströmmar skall minimeras. 

 Strukturera kablarna, för att undvika lösa kablar. 

 Dela inte upp, öppna eller beskär signalens returväg. 
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 I/O-anslutningar ska placeras vid hörnen eller vid kanten på kortet, dessa kan generera 

störningar. 

 Det skall inte finnas några luckor i jordplanet. 

 Låt inte oanvända inputpinnar ligga lösa, bind dessa till 0V eller VCC. 

 Ta bort öar i kopparplanet på kretskortet eller se till att dessa öar är anslutna till 0V, dessa 

skall inte vara flytande på kortet! 

Vid valet av komponenter till produkten har vi valt komponenter med en låg strömförbrukning. Detta 

innebär att många komponenter har vilolägen eller kan stängas av för att produkten skall få en lång 

livslängd på batteriet. Komponenterna är även så kallade SMD-komponenter (surface-mount device) 

och är konstruerade för att användas på kretskort. Då produkten skall produceras och säljas är det 

även viktigt att produkten inte är farlig för människor eller omgivningen den är placerad i. Av denna 

anledning har RoHS-godkända komponenter valts för produkten. RoHS är ett direktiv som begränsar 

eller förbjuder användningen av farliga tungmetaller och flamskyddsmedel i elektroniska och 

elektriska produkter.   
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3. Genomförande och resultat 
I det här kapitlet presenteras projektets genomförande samt resultatet av genomförandet. 

3.1. Testning av avståndsmätning med ultraljud  
Testningen av avståndsmätningen utfördes genom att sändarmodulen matas med en PWM-signal 

från en funktionsgenerator med frekvensen 40 kHz och amplituden 3.3 Vp-p. Signalen förstärktes till 

15 Vp-p men efter anslutning av ultraljudsensorn som bidrog till förluster mättes denna signal till 

10.9 Vp-p, men behåller samma frekvens på 40 kHz. Den sända signalen mättes upp med oscilloskop 

och visas på bilden nedan.  

 

Figur 22. Grafen demonstreras den sända signalen. 

De sända ultraljudsvågorna sändes mot ett föremål vars avstånd till sändarmodulen ändrades från 30 

cm till 2.5 m för att testa hur den mottagna signalen ändrades och försäkra sig om att signalen alltid 

är tillräckligt stark för att uppnå tröskelspänningen. Desto längre bort föremålet kom desto svagare 

blev signalen, och tvärtom. Den reflekterade signalen mottogs sedan av mottagarmodulen. 

Operationsförstärkarna matades med ± 5 V och mottagarmodulen förstärkte signalen en miljon 

gånger. Figuren nedan visar förhållandet mellan den sända signalen och den förstärkta mottagna 

signalen vid mätning med oscilloskop.  
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Figur 23. Figuren demonstrerar den sända (gula) och den mottagna (gröna) signalen. 

För att kunna beräkna avståndet till föremålet behöver den mottagna signalen vara över 1.7 Vp-p för 

att ATMega328P skall kunna uppfatta att en signal tagits emot. Eftersom den mottagna signalen är 

mycket större än 1.7 Vp-p kan ett längre avstånd mätas eller ett mjukare reflekterande material 

användas. 

 

Figur 24. Testriggen för mätningarna. 
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3.2. Sändarkretsen 
Efter tester har vi valt att försörja transistorförstärkarkretsen med + 15 V. Mikrokontrollen skickar 3 

Vp-p (PWM) in i förstärkarkretsen som därefter ska förstärkas till 15 Vp-p för att ge nog matning till 

sändarsensorn för att generera tillräckligt starka signaler som mottagarsensorn kan uppfatta. 

Transistorförstärkarkretsen dimensioneras med hänsyn till de givna kraven. 

 

 

Figur 25. Transistorförstärkarkopplingen. 

Förstärkningen väljs till 10 för att garantera rätt utmatning. 

   𝐴𝑣 ≈
𝑅𝐶

 𝑅𝐸
= 10  (37) 

Resistorerna 𝑅𝐶  och 𝑅𝐸 väljs därefter. 

   10𝑅𝐸 = 𝑅𝐶    (38) 

   𝑅𝐸 = 180 →  𝑅𝐶 = 1800   (39) 

Transistorns bas-emitterspänning är enligt databladet 0,6 V [26]. Kollektorströmmen blir då enligt 

nedanstående formel. 

   𝐼𝐶𝑄 =
15−0,6

1800+180
= 7,2727 𝑚𝐴 (40) 
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 𝐼𝐶𝑄 ≈ 𝐼𝐸 → 𝐸
𝑅2

𝑅1+𝑅2
≈ 𝑈𝑅𝐸 + 𝑈𝐵𝐸 = 180 ∗ 7,2727𝑚 + 0,6 = 1,90909 (41) 

Slutligen väljs 𝑅1 och 𝑅2. 

   𝑅2 = 10000   (42) 

  𝑅1 =
15∗10000

1,90909
− 10000 = 68571,5  (43) 

Väljer 𝑅1 = 68000. 

3.3. DC/DC-omvandlare för sändarkretsen 
För att driva tillräckligt med spänning till sändarförstärkarkretsen har en DC/DC-omvandlare valts. 

Den stora fördelen med en DC/DC-omvandlare är att den har en inbyggd kompenseringskrets som 

kan ta emot ett brett spektrum av inspänningar, vilket kommer att garantera en funktionsduglig 

produkt trots förlust av spänningsnivåer på batterierna. DC/DC-omvandlaren vi har valt stödjer upp 

till + 17 V utspänning med inspänningar från + 1.6 V till + 6 V [26]. En annan fördel med DC/DC-

omvandlaren är att enheten drar extremt lite ström i viloläge. När aktiveringspinnen sätts till låg för 

en millisekund stoppas IC-kretsen och skapar isolering mellan in- och utgången. I viloläge drar DC/DC-

omvandlaren mindre än 1 mikroampere ström.

 

Figur 26. DC/DC-omvandlaren för sändardelen av kretsen. 

Utspänningen beror på motstånden som sitter vid utgången. Ett rekommenderat värde på 𝑅2 är 

omkring 10000 ohm, vilket ställer in strömmen igenom motstånden till 50 𝜇𝐴 

   𝑉𝑢𝑡 = 0,5 ∗ (
𝑅1

𝑅2
+ 1)  (44) 
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  𝑅1 = 10000 ∗ (
15

0,5
− 1) = 290000 ≈ 300000 (45) 

När aktiveringspinnen sätts till hög mjukstartar enheten. Under mjukstarten laddas RC-kretsen på SS-

pinnen av en intern biasström på ungefär 5 𝜇𝐴. RC-kretsen sätter referensspänningen. Eftersom 

utspänningen följer referensspänningen via FB-pinnen, följer stigtiden för utspänningen SS-pinnen till 

dess att SS-pinnen når + 0.5 V. Mjukstarttiden bestäms enligt följande formel. 

  𝑡𝑠𝑠 =
0,5∗𝐶5

5 𝜇𝐴
=

0,5∗1𝜇

5 𝜇𝐴
= 0,1𝑠   (46) 

När aktiveringspinnen sätts till låg för att stänga av kretsen, urladdas spänningen på SS-pinnen till 

noll genom motståndet 𝑅3. 

 

3.4. Mottagarkretsen 
I det här avsnittet presenteras lösningen för mottagarkretsen. 

3.4.1. Förstärkarkrets med ett brett bandpassfilter 
En hög förstärkning efterfrågas eftersom att den mottagna signalen är låg. Denna förstärkning 

bestäms till att ge en förstärkning på 100 gånger per förstärkarsteg. För att få den efterfrågade 

förstärkningen bestäms 𝑅2 till 100 kΩ och 𝑅1 till 1 kΩ. Detta resulterar i en 100 gångers förstärkning 

enligt formell (47). 

  𝐴𝑣 =  −
𝑅2 

𝑅1
    𝐴𝑣 =  −

100 000 Ω

1000 Ω
  𝐴𝑣 =   100 𝑔𝑔𝑟 (47) 

För att bestämma vilka frekvenser som kommer att släppas igenom filtret beräknas värdena för 

kondensatorerna för det kaskadkopplade låg- och hög-passfiltret. För att beräkna värdet på 

kondensatorn till högpassfiltret med en övre brytfrekvens på 50 kHz, förs den övre brytfrekvensen 

och resistorvärdet för 𝑅1 in i formell (48). 

𝐶1 =
1

2×𝜋×𝑅1×𝐹ö
 𝐶1 =  

1

2×𝜋×1000 Ω×50000 𝐻𝑧
   𝐶1 =  3,2 𝑛𝐹 (48) 

För att beräkna värdet på kondensatorn för lågpassfiltret med en undre brytfrekvens på 30 kHz, 

integreras den undre brytfrekvensen och resistorvärdet för 𝑅1in i formell (49). 

𝐶2 =
1

2×𝜋×𝑅2×𝐹𝑢
 𝐶2 =

1

2×𝜋×100 000 Ω×30 000 𝐻𝑧
  𝐶2 = 53 𝑝𝐹 (49) 

Efter tester på kretsen valdes komponentvärdet på kondensatorn för högpassfiltret till 2.2 nF och 

värdet på kondensatorn för lågpassfiltret till 33 pF. 

Nedan visas en figur över vilka frekvenser som släpps igenom och förstärks och vilka frekvenser som 

blockeras av filtret.  
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Figur 27. Filtret visar vilka frekvenser som släpps igenom och förstärks samt vilka frekvenser som blockeras av filtret. 

3.4.1.2. Monte Carlo-simulering 

 

Figur 28. Monte Carlo-simulering över förstärkarkopplingen med ett bandpass-filter med ett lågt Q-värde ser ut. 

Från Monte Carlo-simuleringen kan vi se att filtret uppfyller önskad funktion även om 

komponentvärdena varierar med ± 10 % och är därför tillförlitlig. Varierande komponentvärden är 

mycket vanligt vid beställning och det är därför viktigt att dimensionera filtret efter toleransnivåerna 

på komponenterna. 

Filtret användes för den slutgiltiga konstruktionen av produkten. 

3.4.2. Förstärkarkrets med ett smalt bandpassfilter 
Vid dimensioneringen av bandpassfiltret valdes ett kondensator värde till 10 nF och en 

centerfrekvens på 40 kHz. Sedan utfördes följande beräkningar för att dimensionera filtret. 

  𝐶1 = 10 𝑛F,  𝐶2 = 10 𝑛𝐹   (50) 

  𝑓0 = 40 𝑘𝐻𝑧    (51) 

   𝑘 = 2 × 𝜋 × 40 𝑘𝐻𝑧 × 1𝑛𝐹      𝑘 = 0,000251 (52) 

  𝐵 = 41 𝑘𝐻𝑧 − 39 𝑘𝐻𝑧      𝐵 = 2000 𝐻𝑧 (53) 

 

 𝑄 =  
40 𝑘𝐻𝑧

2 𝑘𝐻𝑧
   𝑄 = 20  (54) 

 𝑅1 =  
20

2×𝜋 ×40 𝑘𝐻𝑧 ×1𝑛𝐹
  𝑅1 = 7958 Ω  (55) 
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 𝑅2 =  
1

(2×20−
1

20
)×(2×𝜋 ×40 𝑘𝐻𝑧 ×1𝑛𝐹)

 𝑅2 = 10 Ω   (56) 

 𝑅3 =  
2×20

2×𝜋 ×40 𝑘𝐻𝑧 ×1𝑛𝐹
  𝑅3 = 15 915 Ω (57) 

 

Det slutgiltiga komponentvärdena som användes efter tester med operationsförstärkaren var 

följande: 𝑅1 = 4.7 𝑘𝛺, 𝑅2 = 10𝛺, 𝑅3 = 5.6 𝑘𝛺, 𝐶1 = 10 𝑛𝐹, 𝐶2 = 10 𝑛𝐹. 

Från bilden nedan kan man se att bandpassfiltret har ett mycket smalare band än det 

kaskadkopplade låg- och hög-passfiltret. Detta filter kan vara att föredra vid miljöer där mycket 

störningar förekommer.  

 

Figur 29. Filtret visar vilka frekvenser som släpps igenom och förstärks samt vilka frekvenser som blockeras av filtret. 

Genom att kaskadkoppla flera av detta förstärkarsteg med kaskadkopplat låg- och hög-passfilter ges 

en mycket hög förstärkning. Insignalen in till förstärkarna multipliceras med 100 gångers förstärkning 

vid varje förstärkarsteg. Vid den slutgiltiga konstruktionen användes tre kaskadkopplade 

förstärkarsteg vilket ger en förstärkning på en miljon gånger på insignalen till förstärkarna. 

3.4.2.1. Monte Carlo-simulering 

 

Figur 30. Monte Carlo-simulering över förstärkarkopplingen med ett bandpass-filter med ett högt Q-värde. 

Från Monte Carlo simuleringen kan vi se att filtret på grund av dess höga Q-värde kan förstärka fel 

frekvensband och kan därför bidra till att den mottagna signalen möjligtvis inte kan uppfattas av 

ATMega328P. Det blir en kritisk del för produkten vilket gör att om produkten kommer till 

produktion är det säkrare att använda filtret med ett lägre Q-värde för att rätt frekvenser skall 

filtreras bort och den önskade frekvensen ska förstärkas. 

3.5. DC/DC-omvandlare för mottagarkretsen 
En operationsförstärkare drar ström när den matas från batteriet. För att undvika onödig 

strömförbrukning och få en längre batteritid på produkten används en DC/DC-omvandlare. 
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Användningen av DC/DC-omvandlare medför att oavsett batteriernas laddning kommer batteriet att 

kunna bidra med samma mängd spänning till operationsförstärkarna och detta garanterar att dess 

funktion bibehålls. 

DC/DC-omvandlare som användes i mottagarmodulen genererar + 5 V ut med inspänningar från + 0.7 

V till + 5.5 V. Den har också en aktiverings-pinne som ger möjligheten att sätta på och stänga av 

matningen till operationsförstärkarna. När DC/DC-omvandlaren är avstängd drar den endast 5.5 µA. 

DC/DC-omvandlaren behöver endast vara på då produkten skall utföra mätningar och förstärka den 

mottagna signalen till avståndsmätningen.  

 

Figur 31. DC/DC-omvandlaren som används för att driva mottagarförstärkarsteget samt GPRS-modulen. 

3.6. Toppdetektor 
Vid valet av komponenter till toppdetektorn var det viktigt att tänka på hur lång tid toppen på den 

mottagna signalen behövde vara hög för att ATMega328P skulle hinna med att tolka och avläsa 

signalen. Vid valet av komponenter skulle värdet på resistorn och kondensatorn vara stort för att det 

skulle ta längre tid för kondensatorn att laddas ur. Till toppdetektorn valdes en kondensator med ett 

värde på 0.1 nF och en resistor med ett värde på 100 𝑘Ω. Dessa värden var tillräckliga för att 

ATMega328P skulle hinna avläsa och tolka den varierande signalens toppar. 
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3.7. Mikrokontrollern 
Förutom diverse anslutningar till förstärkarkopplingar och DC/DC-omvandlare har mikrokontrollern 

ytterligare några uppgifter. För att kunna utnyttja temperaturkompensering ansluts en 

temperaturgivare. Den ger en låg utspänning som är linjärt proportionell mot temperaturen i grader. 

Temperaturgivaren matas direkt från mikrokontrollern eftersom det tillåter avstängning av 

komponenten utan att behöva använda en MOS-switch. Utöver temperaturgivaren ansluts även en 

lysdiod med möjlighet att lysa upp i två olika färger, beroende på vilken pinne som sätts till hög. 

Lysdioden kommer att sitta utanför chassit och fungerar som en statusindikator. Slutligen är GPRS-

modulens anslutningar för återställning och ta emot och skicka information direkt anslutna till 

mikrokontrollern. Anslutningarna är designade för att fungera med alla GPRS-moduler. 

 

Figur 32. Kretsschema över mikrokontrollern samt temperaturmätaren, lysdioden och anslutningarna till GPRS-modulen. 
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3.8. Strömförbrukning för mikrokontrollern 
För att undersöka mikrokontrollerns strömförbrukning i de olika vilolägen samt med detektorn för 

spänningsfall och analog till digital-konverteraren avstängda, utfördes tester med ATMega328P på 

ett kopplingsdäck. Resultaten som demonstreras i stapeldiagrammet nedan är ungefärliga eftersom 

siffrorna hoppade när mätning med multimeter utfördes. 

 

Figur 33. Strömförbrukningen av ATMega328P i olika lägen. 

Mätningarna är inte helt exakta eftersom värdena hoppade en del. 

3.9. Batterier 
Batterilösningen för projektet har bestämts med krav från kunden om prisvärt och lättutbytt för 

nyttjaren av produkten. Produkten kommer försörjas med 6 stycken litium AA-batterier på + 1.5 V 

vardera. Tre stycken seriekopplade samt parallellkopplade ihop med tre andra som också är 

seriekopplade för en sammanlagd utspänning på + 4.5 V och en kapacitet på minst 4800 mAh 

beroende på de specifika batterierna. Anledningen till litium är att dess urladdningskurva är mest lik 

den ideala för batterier. 

 

Figur 34. Tre seriekopplade batterier parallellkopplade med tre andra seriekopplade batterier. 
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3.10. GPRS-modulen 
GPRS-modulen försörjs via mikrokontrollern igenom en DC/DC-omvandlare. Anledningen är att 

batterierna endast ger + 4.5 V ut, och eftersom GPRS-modulen kräver + 5 V behöver vi en alternativ 

metod att försörja GPRS-modulen med. Fördelen är att vi får än mycket effektivare strömbesparning 

igenom att stänga av DC/DC-omvandlaren än att köra GPRS-modulen i viloläge (någon mikroampere 

mot några milliampere), samt att GPRS-modulen kommer att fungera även om spänningen som 

mikrokontrollern kan driva komponenter med minskar. DC/DC-omvandlaren är av samma princip 

som den för mottagarsensorns förstärkarkrets.  

3.11. PCB 
Kretskortet är 5x5 cm stort med den valda fabrikens specifikationer. Kretskortet ritades enligt 

riktlinjer beskrivna i tidigare kapitel. Resultat är bilderna nedan. Högst upp till vänster ser vi 

mottagarkretsen och dess tre förstärkarsteg samt filtren. I mitten högst upp är temperatursensorn 

placerad för att vara något avskild från resterande komponenter för att inte påverkas allt för mycket 

av närliggande komponenters värmeavgivning. På den övre högra sidan är sändarkretsen placerad 

samt dess DC/DC-omvandlare. I mitten på kortet sitter mikrokontrollern ATMega328P. Vänster om 

mikrokontrollern finns DC/DC-omvandlarna för GPRS-modulen och mottagarkretsen. Längst ner till 

vänster är anslutningen till GPRS-modulen och längst ner till höger sitter DC-jacket för 

strömförsörjning.  

 

Figur 35. Framsidan på kretskortet. 
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Figur 36. Baksidan på kretskortet. 
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3.12. Programstruktur 

 

Figur 37. Klockfrekvensen vs. Vcc [5]. 

Temperatursensorn behöver minst + 2.7 V för att fungera. ATMega328P fungerar däremot även om 

spänningen faller under + 2.7 V. Därför kommer temperatursensorn att fungera som indikator för låg 

batterinivå. Det betyder också att detektorn för spänningsfall på ATMega328P kan stängas av, och på 

så vis spara ström. I viloläget är även analog till digital-konverteraren avstängd.  

Programkoden hann under projektets tid inte testas eller avslutas. Idén för hur programmet ska 

fungera är dock klart enligt flödesschemat som presenteras på nästa sida. Anledningen till tidsbristen 

beror främst på ett misstag som upptäcktes på PCB-designen efter kretskorten blivit tillverkade, en 

komponent hade blivit spegelvänd. Utöver denna grundkod finns idéer om att utöka tjänster till att 

integrera med sociala medier och liknande.  
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Figur 38. Flödesschema över programstrukturen 

Vid start av programmet kommer en temperaturmätning att utföras. Om temperatursensorn inte 

rapporterar någon temperatur kommer batteristatus att rapporteras via GPRS-modulen samt att 

lysdioden kommer att blinka orange. Första gången programmet körs kommer lysdioden att lysa 

grönt för att indikera för den som bytt ut batterierna att programmet fungerar som det ska. Därefter 

kommer programmet att sova för att vänta ut resterande förberedelser som krävs för containern, där 

bland stängande av dörren före den första mätningen utförs. Den första mätningen kommer att sätta 

referenshöjden på containern. Om det inte är första gången mätningen utförs kommer programmet 

att jämföra referenshöjden med den nymätta höjden. Om skillnaden är tillräckligt stor, exempelvis 25 

% eller högre kommer data om den nya höjden skickas före programmet fortsätter i viloläge, i annat 

fall fortsätter programmet i viloläge utan att skicka data.  
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4. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras projektets resultat samt hur produkten det kan bidra till hållbar 

utveckling. 

4.1. GPRS-modulen 
GPRS-modulen hade kunnat optimeras genom att ha designat en egen. Priset hade inte sjunkit något 

avsevärt eftersom den enda dyra komponenten på GPRS-modulen är chippet. Däremot hade 

strömförbrukningen kunnat minskas igenom att välja komponenter på GPRS-modulen utefter krav 

om låg strömförbrukning samt endast de nödvändiga funktionerna. Tiden för designa en egen GPRS-

modul fanns dock inte, utan det är något man borde göra i efterhand om man väljer att gå vidare 

med utvecklingen av produkten. 

4.2. Batteritid 
Batterierna för produkten är som nämnt tidigare valda för att vara både billiga och effektiva. Tanken 

är att produkten inte behöver längre batteritid än tiden det tar för produkten att bli utdaterad rent 

tekniskt. En annan batterilösning hade kunnat vara att använda sig utav + 3.6 V litiumbatterier. Då 

hade man kunnat parallellkoppla flera stycken för att öka kapaciteten och livstiden. Ett sådant batteri 

kostar dock lika mycket fyra stycken + 1.5 V litiumbatterier, vilket om kunden själv får stå för 

batterierna inte är en attraktiv lösning. Det finns dock en möjlighet att man vid användande av 

sådana + 3.6 V AA-batterier inte behöver byta ut dem under produktens livstid.  

4.3. Ultraljudsläckage 
Vid testningen av ultraljudet separerades ultraljudssändtagaren som skickade ultraljudet från 

ultraljudssändtagaren som lyssnade och tog emot ultraljudet. Detta eftersom signalen från 

ultraljudssändtagaren var konstant vid mätningen. När testet utfördes var det viktigt att den 

uppmätta ultraljudssignalen var en reflekterad ultraljudssignal och inte en läckt bågformad 

ultraljudssignal som hade skickats direkt från ultraljudssändtagaren. Genom att separera sändaren 

från mottagaren med ett avstånd i sidled men ändå rikta ultraljudssändtagarna så att den 

reflekterade ultraljudssignalen från sändaren träffar mottagaren, så kommer justeringen att 

förhindra att mottagaren mäter värdet på en läckt ultraljudssignal istället för en reflekterad 

ultraljudssignal. I den slutgiltiga produkten kommer avståndet mellan sändaren och mottagaren inte 

längre påverka då läckage inte kommer att finnas. Detta då sändaren först kommer sända ut 

ultraljudsvågor och sedan stängas av och när sändardelen stängts av kommer mottagardelen att 

sättas på för att sedan behandla ultraljudssignalen. Vid avståndsbestämning kommer flera mätningar 

genomföras under olika tidsintervall och dessa mätningar jämförs sedan med varandra för att 

bestämma avståndet till föremål. Flera mätningar görs för att kunna utesluta olika mätvärden t.ex. 

om en mätning sker då någon precis slänger in någonting i containern så kommer flera mätningar att 

göras så att det felaktiga värdet kan uteslutas. 

4.4. Funktionalitet i verklig container 
Produkten är noggrant utformad för att klara ett utomhusklimat och kunna placeras i en container 

som befinner sig utomhus och fortfarande bibehålla en önskad funktion. Komponenterna är valda 

efter att det skall klara temperaturer mellan -40 och + 85 grader Celsius vilket är ett brett 

temperaturspann som kommer att klara både extrema vintrar och somrar. Känsliga komponenter 

som kan tänkas utsättas för vatten och fukt är vattentåliga. Övriga komponenter kommer att skyddas 

med ett skal. 
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4.5. Hållbar utveckling 
Produkten har som huvudsyfte att bidra till en minskad påfrestning för miljön. För att hjälpa Sverige 

att nå miljömålen och bidra till ett mera hållbart samhälle är det viktigt att minska antalet onödiga 

transporter. Detta är viktigt eftersom transportsektorn använder så mycket som en fjärdedel av 

Sveriges totala energiförbrukning och bidrar till 40 % av växtgasutsläppen[27]. Miljön påverkas direkt 

av transportsektorns förbränning av fossila bränslen. Miljömålen som påverkas av transportsektorn 

är “Frisk luft”, “Bara naturlig försurning”, “Ingen övergödning” och “Begränsad miljöpåverkan”[28]. 

4.5.1. Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv 
Produkten kan möjliggöra en ekonomisk vinning för användaren av produkten. Besparingar kan göras 

genom minskad bränsleåtgång i logistiken, utifrån färre onödiga insamlingsturer. Samt genom 

minskade utgifter i form av att arbetskraften kan omdirigeras till arbetsområden med mer behov och 

på så sätt effektiviseras. 

 

Till valet av komponenter till produkten har priset haft en stor betydelse. Kunden efterfrågar en billig 

produkt som skall utföra en efterfrågad funktion. För att produkten skall vara billigare att producera 

har bland annat en egen ultraljudssändtagarkoppling dimensionerats samt onödiga delar som inte 

tänkt att användas exkluderats. 

4.5.2. Ekologiskt hållbarhetsperspektiv 
Som tidigare nämndes har transportsektorn en stor direkt påverkan på miljön. Produkten kommer 

att kunna bidra till färre onödiga transporter. Detta bidrar direkt till ett minskat utsläpp av 

växthusgaser som bildas vid förbränning av fossila bränslen. 

Genom en mer effektiv hantering kan förhoppningsvis nedskräpningen i och omkring samhällets 

återvinningsinstanser också minskas. 

 

Vid valet av komponenter till produkten har batteritiden varit en kritisk del i projektet. Enligt 

kravspecifikationen skall batteritiden på produkten vara minst ett år. För att klara av batteritiden har 

urvalet av komponenter varit begränsat till lågenergi-komponenter. Detta medför att någon form av 

viloläge är viktig för de komponenter som drar ström. 

4.5.3. Socialt hållbarhetsperspektiv 
Ett växande problem med vid ineffektiv återvinning är att det kan förekomma stölder. Stöldrisken går 

att minska genom en mer regelbunden och effektiv återvinning. Färre onödiga insamlingsturer kan 

även bidra till minskat buller som kommer från lastbilar och annan transport. Detta kan bidra till att 

människor i området mår bättre när det inte längre störs av omgivande buller. 

4.6. Framtida arbete 
För att produkten ska kunna sättas i bruk krävs en hel del framtida arbete. Först och främst måste 

mikrokontrollern programmeras. Därefter måste utförliga tester utföras i containers för att se vilken 

felmarginal mätningarna har (med och utan innehåll i containern), hur sensorerna och främst 

batterierna påverkas i olika temperaturer och om batterierna överhuvudtaget hade klarat av att driva 

produkten i ett år, samt att se om GPRS-modulen klarar av att skicka signaler igenom containern. 

Utifrån dessa resultat kan konstruktionen och programmeringen justeras för att nå upp till önskvärda 

nivåer. Slutligen för att kunna minska storleken på produkten bör ett eget kommunikationskort 

konstrueras. 



48 
 

5. Slutsats 
Examensarbetet utfördes av två studenter under en period på tio veckor. Produktens hårdvara 

designades av studenterna själva för att minska energiförbrukningen på produkten. På produkten 

gjordes även mätningar på avståndsmätningen att mikrokontrollerns strömsparlägen. På grund av 

tidsbrist hann inte alla mjukvarudelar testas. 
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