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Sammanfattning 
På försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg utförs prover av militära vapensystem. Ofta 

när prov genomförs samlas också väderdata in för att veta om yttre faktorer kan påverka en 

träffbild. Insamling av väderdata är en manuell process som FMV önskar att automatisera. 

Målet är att skapa ett system med hjälp av en befintlig vädersensor som kan visa väderpara-

metrar i realtid på en skärm samt spara dem vid rätt tillfälle på ett flyttbart media. Vid ut-

veckling av system för insamling av väderdata ska det väljas ut lämplig hårdvara där även 

mjukvaran ska formas. Den teoretiska referensramen och litteraturstudierna utgjorde en bra 

grund för hela projektet genom att få en förståelse om alla de delar som måste tas hänsyn 

till. FMV har som krav att hårdvaran ska vara baserad på en integrerad krets. Det innebär 

kortfattat att det inte finns något operativsystem utan att det består endast av en källkod. Den 

befintliga vädersensorn som ska användas kommunicerar via seriell kommunikation. Det 

gjordes också ett val mellan två utvecklingsmodeller där en av dem senare ska användas som 

ett hjälpmedel för utvecklingsprocessen av hela systemet. Den utvecklingsmodell som var 

mest lämplig för projektet var V-modellen. Genom att använda V-modellen togs det fram en 

bra struktur för hur arbetet skulle läggas upp gällande planering, verkställande och testning. 

Med en detaljerad planering underlättade det verkställandet genom att det fanns en tydlig 

bild av vad som skulle göras. Den noga planeringen gjorde att fel och brister i systemet vid 

testerna var få. En nyckelfaktor för utvecklingsprocessen var också att ha ett bra samarbete 

med FMV:s personal vilket gjorde att utvecklingen följde deras vision om systemet. När ut-

vecklingsprocessen och arbetet med V-modellen var genomfört var också ett system för in-

samling av väderdata framtaget och godkänt av FMV. Systemet generar en minskad hante-

ring av data eftersom det utför det arbete som tidigare har varit manuellt. Det generar också 

stabilare mätvärden eftersom tidpunkten för loggningen blir mer exakt än tidigare. 
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Abstract 
At FMV in Karlsborg, tests of military weapon systems are performed. Often when tests are 

performed there is a need of collecting weather data to know if external factors have had any 

affect on a hit rate. Collecting weather data is a manual process that FMV wants to automate. 

The goal is to build a system with the assistance of an existing weather sensor that can display 

real-time weather parameters on a screen and save them at the right time on a removable 

media. When developing the system there must be an appropriate hardware selected includ-

ing the making of the software. The theoretical frame of reference and literature studies pro-

vided a good groundwork for the entire project by obtaining an understanding of all the 

elements that must be considered. FMV has set a requirement that the hardware should be 

based on an integrated circuit. In short, there is no operating system, it is just a source code. 

The existing weather sensor communicates via serial communication. There was also a 

choice between two different development models where one of them would later be used as 

a tool for the development process of the entire system. The most suitable one for this project 

was the V-model and a good structure regarding planning, execution and testing could be 

done. The detailed planning minimized the errors during the tests to only a few. To have a 

good cooperation with the staff of FMV was a key factor for the development process which 

made the development of the system follow their vision. When the development process and 

the work with the V-model were completed, a system for collecting weather data was made 

and approved by FMV. The system reduces the handling of data because the previous work 

was a manual process which is now automated by the system. It also generates more stable 

values because the timing of logging becomes more accurate than before. 
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Förkortningar 
AVR – Microcontrollers från ATMEL. Enligt Atmel finns det ingen bakgrund till namnet 

AVR, men en teori är att det står för ”Alf och Vegards RISC”, efter grundarna Alf-

Egil Bogen and Vegard Wollan  

CISC – ”Complex Instruction Set Computers” är som namnet ett mer komplext system jäm-

fört med RISC. Beskriver datorns instruktioner och hur de exekveras. Kan utföra 

komplexa uppdrag genom olika format och längd på instruktionerna. 

CPU – ”Central Processing Unit” också kallad processor. Den enhet som utför beräkningarna 

utifrån instruktioner. Sättet de exekverar instruktionerna på kan delas upp i RISC och 

CISC 

MCU – ”Microcontroller Unit” En mikrodator med allt som krävs av minne, CPU, I/O en-

heter samt andra stödfunktioner integrerade i en krets. 

RAM – ”Random Access Memory” datalagringsminnet där data som processorn arbetar med 

för stunden kan lagras. RAM minnet töms när strömmen bryts till skillnad från ROM-

minnet 

RISC – ”Reduced Instruction Set Computers” en beskrivning av datorns instruktioner och 

hur de exekveras. Komplexiteten hos instruktionerna är något förenklade jämfört med 

CISC  

ROM – ”Read Only Memory” programminnet där data till programkoden lagras   

RS (-232 och -422) –  RS står för ”Recommended Standard” och beskriver olika standarder 

för seriell dataöverföring, där RS-232 är den vanligaste 

RxD/RX – ”Recivied Data” Används för mottagande av data seriellt 

SG – ”Signal Ground” Jordsignal 

SPI – ”Serial Peripheral Interface” synkron seriell dataöverföring korta sträckor, vanligt fö-

rekommande mellan microcontrollers.  

PIC – ”Peripheral Interface Controller” är Microcontrollers från Microchip.  

TTL – ”Transistor - Transistor Logik” En standard för signalnivåer där logisk etta ”1” ligger 

runt 5 volt och logisk nolla ”0” runt 0 volt 

TxD/TX – ”Transmitted Data” Används för att sända data seriellt 

UART – ”Universal Asynchronous Receiver/Transmitter” I/O enhet för att sända och ta 

emot seriell data. Används till asynkrona överföringar som till exempel RS-232 och TTL 

signaler.
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1. Introduktion 

 Företagsbeskrivning 

Försvarets materielverk FMV har som uppgift att förse svenska försvaret med materiel och 

logistiktjänster. Det innebär att de ansvarar för att få fram rätt materiel, underhålla det under 

hela dess livslängd, samt avveckla materialet på rätt sätt när det inte längre kan användas. Av 

de cirka 3 400 anställda jobbar ungefär 290 personer med test och evaluering. Test och eva-

luering verifierar och validerar materiel till den svenska försvarsmakten. De säljer även test-

tjänster till svenska och internationella kunder som önskar testa sin utrustning. I Karlsborg 

utförs tester och validering av markstridssystem som vapensystem och ammunition. Här tes-

tas också ballistiska skydd, minskydd och IED-skydd (Improvised explosive device) för for-

don och människor. (Eriksson, 2016)    

 Uppgiftsbeskrivning 

Ofta när prov genomförs samlas väderdata in för att veta om yttre faktorer har bidragit till en 

avvikelse. Yttre faktorer kan till exempel vara vind eller temperatur och detta kan bidra till 

en avvikelse på till exempel träffbilder. Vädersensorn som används är av märket Gill och 

modellen är en GMX500. I dagsläget sparas mätvärden genom att en person antecknar de 

mätvärden som presenteras i en tillhörande mjukvara på en laptop. Istället för att en person 

ska anteckna manuellt kan processen automatiseras. Genom att använda en triggsignal som 

aktiveras vid avfyrning kan rätt väderdata loggas vid rätt tidpunkt. Triggsignalen som kom-

mer användas är en så kallad TTL-signal. Vid ljud eller bild kommer denna signal att ge ut 

en elektrisk spänning på 5V. Figur 1 visar det befintliga systemet som används vid insamling 

av väderdata, dvs en PC tillsammans med vädersensor. 

 

Figur 1 – Befintligt system vid insamling av väderdata 

  Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att automatisera processen för lagring av den väderdata som loggas 

varje gång ett skott avlossas. Genom att automatisera processen kommer det inte krävas att 

en person skriver ned data efter varje avfyrning. Detta leder till en mer korrekt väderdata 

samt en minskad hantering av den data som samlats in.   

Målet är att ta fram en hårdvarulösning samt mjukvara som kan samla data från vädersensorn 

och visa det i realtid på en touchskärm. Vid en triggerhändelse ska data loggas och sparas 

ned på ett flyttbart media. 

I projektet ska även följande punkter uppfyllas för att nå målen. 
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• Hårdvaran ska vara baserad på en integrerad krets, till exempel Arduino eller 

Microchip. 

• Hårdvaran ska vara stabil och mogen. Det innebär att den hårdvara som ska använ-

das ska bygga på teknik som är beprövad och tillförlitlig för att det ska gå att lita 

på att den alltid fungerar. 

• Touchskärmen ska vara minst 7” 

• Flyttbart media är antingen USB eller SD-kort 

• De primära väderparametrarna som ska visas på touchskärmen är temperatur, luft-

tryck, vindhastighet och vindriktning. 

• Samtliga väderparametrar ska loggas från vädersensorn även om de inte visas på 

touchskärmen. 

 Avgränsningar 

• Den elektronik som krävs för att trigga en signal vid avfyrning ska inte konstrueras 

• Ingen elektronik för signalomvandling kommer konstrueras. Det vill säga den 

signalomvandling som krävs för den seriella kommunikationen mellan väderssen-

sor och den hårdvara som systemet ska vara baserat på.  

• Stationen ska vara flyttbar och kunna tas med till den plats där provskjutningen 

ska äga rum. Arbetet kommer inte innefatta design och konstruktion av den trans-

port och förvaringsväska som ska användas. 

• Projektet innefattar inte konstruktion av strömtillförsel som ska kunna driva hela 

systemet. Eftersom systemet ska kunna drivas direkt från batteri bör hänsyn tas till 

strömförbrukningen.   

Noterbart. Om tid finns kommer viss design och konstruktion av elektronik samt in-

byggnadslåda för systemet utföras.  

 Disposition 

Figur 2 visar en översiktlig bild över rapportens disposition. Rapportens inledande del består 

av en företagsbeskrivning och en introduktion till projektet samt mål och syfte med arbetet. 

I introduktionen finns även ett avsnitt om hållbar utveckling och på vilket sätt detta ligger till 

grund i de val som genomförs under projektets gång. Kapitel 2-3 innehåller de vetenskapliga 

studier som genomförts för att få en grundläggande förståelse för den hårdvara och annat som 

är relevant för arbetet. Kapitel 4 innehåller metoden och är uppbyggd efter V-modellen som 

är den utvecklingsmodell som används för att ta fram ett färdigt system. Genom V-modellen 

bryts arbetet ner till mindre och mindre delar för att sedan gå tillbaka uppåt tills systemet är 

färdigutvecklat. I de sista kapitlen framförs de resultat som uppnåtts och en diskussion görs 

utifrån arbetets gång och resultatet för att sedan redovisas i en slutsats. 

 

Figur 2 – Rapportens disposition 
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 Hållbar utveckling 

Att sträva mot en hållbar utveckling är en utmaning som alla människor i världen står inför. 

Den definition av hållbar utveckling som är vanligast kommer från Brundtlandsrapporten och 

ses som ett generellt mål för det håll som utvecklingen i världen ska arbeta mot. Det finns 

fyra grundprinciper som kan urskiljas i Brundtlandsrapportens beskrivning. Den första 

grundprincipen handlar om beroendet mellan ekosystemet och människan och hur viktigt 

ekosystemet är för oss människor. Den andra grundprincipen handlar om att människor i 

världen ska leva bra och att det ska vara rättvisa. Det gäller också att förstå saker som att en 

hög livskvalité i västvärlden kan påverka andra delar i världen på ett negativt sätt. Den tredje 

grundprincipen tittar mer långsiktigt, att nästkommande generationer ska ha möjlighet att 

leva ett bra liv. Den sista grundprincipen som kan urskiljas i Brundtlandsrapportens beskriv-

ning av hållbar utveckling handlar om att skapa förutsättningar för människor att kunna delta 

i denna utveckling. Det innebär att människor ska ha rätt till demokrati och kunna känna sig 

delaktiga i utvecklingen. (Gröndahl & Svanström, 2011) 

Den industriella produktionen har ökat kraftigt det senaste seklet och människors behov av 

en materiell välfärd är stor. Detta har bidragit till miljöproblem som minskad biologisk mång-

fald och spridning av giftiga kemikalier. De skador på miljön som orsakas av människors 

aktiviteter påverkar samhällsekonomin direkt och indirekt. Dels bidrar miljöproblemen till 

minskat skydd mot solen samt att smittor och sjukdomar enklare kan spridas. Men det påver-

kar också sysselsättningen i form av förstörda naturresurser. (Phil, 2014) 

Det är inte bara den industriella produktionen som har ökad kraftigt. Enligt Gröndahl och 

Svanström (2011) har tekniken gjort stora framsteg de senaste decennierna. För mänsklig-

heten har denna teknikutveckling skapat stora möjligheter samtidigt som den också har givit 

upphov till problem. Dock är det viktigt att påpeka att tekniken i sig inte är orsaken till pro-

blemen utan hur den används, exempel på hur den används kan vara i vilken omfattningen 

det förekommer eller vad syftet med användningen är. (Gröndahl & Svanström, 2011) 

Gröndahl och Svanström (2011) reflekterar kring att det är lätt att bli deprimerad när medier 

skriver om till exempel miljöproblem eller sociala problem som sker runt om i världen. Men 

samtidigt påvisar de att det finns stora möjligheter att skapa en hållbar utveckling. Människan 

är bra på att lösa problem och det finns redan befintlig teknik som gör att utvecklingen går åt 

rätt håll. Phil (2014) menar att det är svårt att få enskilda aktörer att minska sitt användande 

av resurser. Han menar att det ofta blir frågor som, vad hjälper det om en person ändrar sitt 

användande men andra fortsätter. Eller om den enskildas resursutnyttjande verkligen har nå-

gon betydelse i det stora hela. Människors tänkande kring sin egen vinning bidrar till ett 

kollektivt slöseri (Phil, 2014).  

I projektet som ska genomföras kommer hänsyn tas till hållbar utveckling bland annat genom 

val av hårdvara men också under utvecklingsfasen. Vid en högre grad av automation runt 

testerna av de militära systemen bidra till att testerna blir effektiva och resultaten blir mer 

korrekta. Ett effektivare test kan bidra till att snabbare få fram resultat och att färre försök 

måste genomföras. På så vis kan påverkan på miljö och människor i testets närhet minskas. 

Färre tester och en högre grad av automation kan också bidra till en positiv inverkan på eko-

nomin. I det större perspektivet vill ett väl genomfört test där den data som analyseras är 

trovärdig, höja säkerheten för de som ska använda vapensystemen. Eftersom testerna genom-

förs på vapen- och skyddssystem är vikten av bra tester stor. Att automatisera insamlingen 

av data kommer ge ett mer exakt testresultat vilket bidrar till säkra och rätt utformade mark-

stridssystem. Det är därför av stor vikt att alltid ha hållbarhet i åtanke under utvecklingen av 

systemet. Att under planeringen ta hänsyn till hur systemet ska utvecklas för att de som ska 

använda utrustningen kan göra det på ett effektivt sätt utan att de utsätts för någon risk. 
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2. Teoretisk referensram 
För att kunna få fram ett önskvärt resultat som uppfyller de mål som är satta för projektet, 

har en teoretisk referensram gjorts. Här presenteras teori kring utveckling av system och även 

om de komponenter, den hårdvara samt mjukvara som är aktuell för projektet. Även teori 

kring seriell kommunikation och signalnivåer har undersökts.  

 Koncept för utveckling av system 

Genom att använda en modell för systemutveckling minimeras risken att systemet inte har 

de funktioner och krav som användaren tänkt sig. I många fall kan information falla bort 

eftersom kunden ser de som självklara men som inte är lika självklart för utvecklaren. För 

den person eller grupp som utvecklar systemet är det viktigt att all information framkommer 

för att kunna välja lämplig teknik och utformning. 

2.1.1 Livscykelmodellen 

Ett informationssystem definierar Andersen (1994, 15) på följande sätt: ”Ett informationssy-

stem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av inform-

ation.” 

En modell för utveckling av informationssystem som ofta rekommenderas när manuella ru-

tiner ska automatiseras är den så kallade livscykelmodellen. Anledningen till att den kallas 

livscykelmodellen är för att den beskriver ett informationssystems liv, dvs från det att en 

tanke uppstår tills projektet är färdigt och ända fram tills det avvecklas. Modellen bygger på 

ett samspel mellan användarna och systemutvecklarna. Det innebär att användarna beskriver 

sina önskemål och systemutvecklarna finner en teknisk lösning. Modellen består av sju 

stycken faser där respektive fas har en inverkan i ett informationssystems liv. (Andersen, 

1994) Begreppen systemering och systemutveckling kan användas som synonymer men An-

dersen (1994) skiljer begreppen åt. I livscykelmodellen ingår systemering, realisering och 

implementering i systemutveckling. Systemering är en vital del och det är själva planerings-

arbetet som består av faserna analys och utformning. Figur 3 illustrerar livscykelmodellens 

alla faser samt tydliggör vad systemering och systemutveckling är. 

 

Figur 3 – Egentolkad överblick på livscykelmodellen från Andersen (1994) 

Andersen (1994) beskriver faserna i livscykelmodellen på följande sätt: 

Förändringsanalys: I denna fas analyseras det om ett nytt informationssystem löser de pro-

blem som finns i en verksamhet. Det utförs genom en kartläggning av en verksamhets pro-

blem och möjligheter innan arbetet med själva utvecklingen börjar. Fallet kan vara att ett 

problem kan till exempel grundas i att samarbetet mellan personalen är bristande vilket inne-

bär att ett nytt informationssystem inte alls är lösningen. För att kunna utföra förändringsa-

nalysen krävs det att verksamhetsledare och personal medverkar.  

Analys: Analysfasen består av två delar, verksamhetsanalys och informationssystemsanalys. 

Det är i analysen som det fastställs vad problemet är och vad det är informationssystemet ska 

göra. Först genomförs en så kallad verksamhetsanalys. Syftet med informationssystemet är 

att det ska gynna verksamheten. Hur det ska gå till framgår genom att diskutera på vilket sätt 

olika aktiviteter kan underlättas och här har användarna en viktig roll. När det har bestämts 
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vilka uppgifter informationssystemet ska ha i stort ska det göras en mer utförlig beskrivning, 

en informationssystemanalys. Även här medverkar användarna och den beskrivningen som 

tas fram kommer att resultera i en kravspecifikation och det är ett kärndokument i hela livscy-

kelmodellen. Eftersom modellen bygger mycket på att involvera användarna blir det tydligt 

för personerna som ska finna den tekniska lösningen när användarnas önskemål finns nog-

grant dokumenterade.  

Utformning: När det kommer till den andra delen i systemeringen, utformning, handlar det 

om att fastställa hur ett problem ska lösas. Här gäller det att välja den tekniska lösning som 

bäst lämpas för ändamålet och inte välja en teknisk lösning som blint grundas på tidigare 

erfarenheter. Först genomförs en så kallad principiell teknisk lösning som innebär att fast-

ställa vad som ska utföras med en maskin och vad som ska göras manuellt. Gällande det 

maskinella är det också viktigt att bestämma vilken typ av maskin det ska vara samt de ut-

vecklingsverktyg som ska användas. Utifrån den principiella tekniska lösningen kan den ”rik-

tiga” lösningen anpassas. Det är nu det bestäms exakt vilken utrustning och vilka mjukvaror 

som ska användas. 

Realisering: Realisering är den fas där programmeringen utförs, även om det finns detalje-

rade beskrivningar är en omfattande och krävande uppgift. Materialet som används vid rea-

liseringen är resultatet från utformningsfasen. Det är också här som de manuella rutinerna 

bearbetas med hjälp av användarna.  

Implementering: Det är i detta skede som informationssystemet ska börja användas. Risken 

för att stöta på problem är stora och därför är det bra att ha en planering för hur implemente-

ringen ska gå till. I denna fas måste utvecklarna och användarna deltaga och samarbeta. Ef-

tersom systemet börjar användas är systemutvecklingen avslutad. 

Förvaltning och drift: När informationssystemet används dagligen är det driftsfunktionen 

som ser till att det används på rätt sätt. Förvaltningsfunktionen innebär att det ska ske kon-

troller regelbundet för att säkerställa kvaliteten och att informationssystemet klarar det an-

vändarna kräver. Det kan leda till att förbättringar måste utföras. Det sker ofta i samarbete 

mellan den person som programmerar och användarna. 

Avveckling: Troligtvis kommer inte ett och samma informationssystem att användas i oänd-

lig tid framöver. Att tänka på vid avveckling är att den information som finns lagrad behand-

las på ett bra sätt. Ett bra sätt innebär att informationen inte ska gå ut till fel personer. 

2.1.2 V-modellen 

V-modellen introducerades i designprocessen för att organisera arbetet på ett bra sätt. Mo-

dellens styrka ligger i metodiken där ansvar och arbete fördelas vid utveckling av komplexa 

system. Genom att arbeta med en nivå i taget blir arbetet mer hanterbart. (Munnig Schmidt, 

Schitter & Eijk, 2011) I figur 4 illustreras v-modellen. 



Produktionsingenjör-automatisering  System för insamling av väderdata 

Högskolan i Skövde 

 

Isak Laurell och Linus Sjöholm  6 

 

Figur 4 – Egentolkad överblick på v-modellen från Munnig Schmidt med flera (2011) 

Arbetet startar längst upp på det vänstra benet i V:et med ”systemdesign”. Det innebär att 

funktionskraven ska fastställas och sedan översättas till en systemspecifikation samt krav för 

de olika delsystemen. I nästa nivå ”delsystem design” är processen lik den förra nivån 

”systemdesign”. Kraven för de olika delsystem ska översättas till specifikationer samt krav 

för de detaljerade beståndsdelarna. I den lägsta nivån ”detaljerad design” ska nu kraven för 

de detaljerade beståndsdelarna översättas till ritningar, mjukvarukod och komponenter med 

en verifierad prestanda. (Munnig Schmidt et al, 2011) 

När den lägsta nivån är genomförd går sedan processen upp i nivåerna igen på högra benet i 

V:et. I nivån ”delsystemdesign” arbetar ingenjörerna nu med att integrera de olika kompo-

nenterna till fungerande delsystem. Delsystemen ska testas för att kunna verifiera att det 

stämmer överens med specifikationerna.  När processen är tillbaka till den översta nivån 

”systemdesign”, ska de olika delsystemen integreras som bildar det kompletta systemet. Här 

ska systemet testas för att säkerställa att systemet fungerar som det ska, det vill säga att sy-

stemet ska verifieras. (Munnig Schmidt et al, 2011) 

Beroende på var i processen arbetet är krävs det olika kunskaper. Arbetet som utförs i det 

vänstra benet utförs ofta av persontyper som är nyskapare och i det högra benet arbetar per-

sontyper som är färdigställare. Eftersom det ofta är flera personer som arbetar inom ett pro-

jekt är kommunikation och återkoppling en viktig del för att undvika komplikationer. Ur ett 

lärandeperspektiv är det bra att vara med genom hela processen för att få en erfarenhet till 

kommande projekt. (Munnig Schmidt et al, 2011) 

 Microcontroller Unit (MCU) 

En MCU är en mikroprocessor med minne och I/O register (interface mot omvärlden”) in-

byggt på samma chip (Wolf, 2012). De används idag i stort sett i varenda produkt som har 

någon typ av elektronik. Mikrovågsugnar, batteriladdare, bilar och mobiltelefoner styrs alla 

av någon typ av MCU (Peatman, 1998).  

2.2.1 Fördelarna med Microcontroller 

På många vis fungerar en MCU på samma vis som en vanlig persondator, men med en viktig 

skillnad. Där persondatorn är konstruerad för att klara flera olika uppgifter, ofta samtidigt, är 

MCU:n konstruerad för att endast utföra en specifik uppgift (Wolf, 2012). Att MCU:n är 

konstruerad för en specifik uppgift gör att den inte kräver samma prestanda och minne som 

en persondator (Wilmshurst, 2009). För att en persondator ska kunna utföra många olika 

uppgifter krävs en flexibel konstruktion. Med en ökad flexibilitet ökar också komplexiteten 
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och därmed även energiförbrukningen och priset på komponenterna (Wolf, 2012). Wolf 

(2012) menar också att när det är givet vilken funktion en viss produkt ska ha blir valet att 

använda en MCU givet, då den både är mindre, billigare och kräver mindre energi. En annan 

viktig faktor som ger MCU:n en fördel gentemot persondatorn är enligt Wilmshurst (2009) 

att de ofta är konstruerade att sitta i miljöer där de ska klara extrema temperaturer, fukt, damm 

och annat som vanliga datorer oftast inte utsätts för.  

Eftersom MCU:er används i många olika produkter med stor variation på användningsom-

råde, finns det också väldigt många olika varianter. Det är därför viktigt att ta reda på vad 

som krävs, vad gäller klockhastighet på processor, storlek på minnen och antalet in och ut-

gångar. Genom att ta fram en MCU som är anpassad efter det den ska användas till gör att 

all prestanda läggs på rätt uppgift. (Wolf,2012;  Wilmshurst, 2009) 

2.2.2 Minnen 

En MCU har två olika typ av minnen, ROM (Read Only Memory) och RAM (Random Ac-

cess Memory).  

ROM – minnet eller programminnet som det också kan kallas är det minne där programko-

den (och annan data som inte ändras under tiden) lagras när programmeringen av kretsen har 

utförts. Som namnet antyder kan ROM-minnet endast läsas vilket betyder att den kod som 

lagrats i minnet under programmeringen ligger kvar i minnet tills en ny kod programmeras 

in.  

RAM – minnet, också kallat dataminnet, är till skillnad mot ROM – minnet är skrivbart och 

används därför till att lagra data under exekveringen av ett program. RAM – minnet tappar 

all data i samband med att spänningen slås av. (Bengtsson, 2009) 

2.2.3 CPU 

För att kunna utföra de instruktioner som är lagrat i minnet krävs en CPU (Central Processing 

Unit) eller processor som är det mer alldagliga namnet. I de flesta fall där två separata minnen 

används (programminne och dataminne) har MCU:n eller persondatorn en arkitektur som 

kallas Harvard-arkitekturen. Fördelen med denna typ av arkitektur är främst hastigheten. Ef-

tersom programminnet och dataminnet är uppdelat finns det två separata bussar kopplade till 

minnena. Detta ger en bättre bandbredd och därmed kan processorn bearbeta mer data snabb-

bare. (Wolf, 2012) 

2.2.4 I/O enheter och dess register 

För att en MCU ska kunna användas, måste den kunna kommunicera med omvärlden. In till 

MCU’n kan det handla om information från tangentbord, givare eller touchskärmar. Denna 

information ska sedan bearbetas för att sedan returnera ett svar ut från MCU:n. Det kan 

handla om att presentera ett värde på en skärm eller att aktivera en signal. (Bengtsson, 2009) 

 För att processorn ska kunna ”prata” med I/O enheten använder den sig av ett register i RAM 

– minnet där informationen om den hårdvara som är kopplad samt dess status lagras. Regis-

terna är ofta uppdelade i flera olika delar. Dels dataregister där alla värden för den data som 

skickas och tas emot lagras och dels statusregister där information som till exempel status 

gällande överföringar kan lagras. Detta för att försäkra sig om att utbytet av data mellan CPU 

och den externa enheten har lyckats. (Wolf, 2012) 

I och med att en processor i de allra flesta fallen är snabbare än den externa enhet som ska 

kontrolleras måste processorn försäkra sig om att utbytet av data har genomförts. Om pro-

cessorn går vidare med att utföra nästa uppdrag innan den har fått ett klartecken att det förra 

uppdraget är helt färdigt kan problem uppstå. I de fall där den externa enheten som tagit emot 

data från processorn inte hinner färdigställa uppdraget innan den får ny data, kommer troligt-

vis det första uppdraget att gå förlorat. (Wolf, 2012)  
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I huvudsak finns det två olika sätt att försäkra sig om att all data överförs korrekt. Det allra 

enklaste är genom busy-wait I/O eller polling som det också kallas. Genom att processorn 

läser av statusregistret med jämna mellanrum vet den när I/O enheten är färdig med att motta 

data. Processorn vill i detta fall inte gå vidare till nästa steg i programmet förrän uppdraget 

är färdigt och står då och väntar på klarsignal. Det negativa med busy-wait I/O är att det blir 

väldigt mycket väntan på processorn och därmed blir exekveringen långsam. Istället för att 

processorn väntar på att ett uppdrag ska bli färdigt kan den utföra andra saker parallellt. För 

att det ska fungera används en mekanism i processorn som kallas interrupt. Ett interrupt eller 

avbrott som blir den svenska översättningen innebär i korta drag att en I/O enhet kan avbryta 

processorn och be om dess uppmärksamhet när något nytt har inträffat. Processorn kommer 

då (så fort den är tillgänglig) bekräfta att den kan ta emot eller skicka data och överföringen 

kommer ske. Så fort informationsutbytet har skett kan processorn återgå till sin normala rutin 

och fortsätta där den var innan den blev avbruten. (Wolf, 2012)  

 Arduino 

Konceptet Arduino är en kombination av både hård- och mjukvara där det är viktigt att ha en 

god förståelse för båda delar. Det finns många variationer av vad som anses vara en Arduino 

men en vanlig modell är Arduino UNO. (Wheat, 2011) 

2.3.1 Hårdvara 

Det många ser som en Arduino är ett utvecklingskort med flertalet komponenter. Huvudkom-

ponenten på en Arduino UNO är en MCU av typen Atmel AVR ATmega328 som sitter på 

utvecklingskortet. Utvecklingskortet innehåller även en serieport, strömtillförselkrets, ex-

pansionskontakter samt andra stödkomponenter. (Wheat, 2011) 

MCU:n Atmel AVR ATmega328 har en processor med arkitekturen RISC (reduced instruct-

ion set computers) som är en beskrivning av datorns instruktioner och hur de exekveras 

(Wheat, 2011). Processorer med RISC arkitektur har något färre och enklare instruktioner än 

de som idag kallas för CISC (complex instruction set computers) (Wolf, 2012). Wheat (2011) 

påpekar att det inte är instruktionerna i sig som är reducerade utan komplexiteten.  

Skillnaden mellan RISC och CISC är alltså sättet de exekverar instruktioner, där CISC arki-

tekturen kan utföra komplexa uppdrag genom olika format och längd på instruktionerna. En 

instruktion i en RISC arkitektur är alltid lika lång. Därmed är det alltid givet att en instruktion 

tar en cykel att genomföra. Konceptet RISC utvecklades för att på ett enkelt och effektivt sätt 

kunna utföra instruktionerna, vilket bidrog till användandet av load/store instruktioner. Med 

detta menas att data först måste laddas in i processorns register för att den ska kunna utföra 

instruktionerna, och sedan lagras tillbaka i minnet. CISC kan läsa direkt ur minnet eller från 

registret vilket gör att den själv kan hantera adressering och dataladdning. RISC utvecklades 

också för att kunna utföra instruktioner på ett effektivt sätt i en ”pipeline” processor. En pro-

cessor designad som pipeline kan utföra flera operationer parallellt. RISC arkitekturen ser till 

att instruktionerna kommer i ett jämnt flöde eftersom längden alltid är den samma. Likt en 

pipeline är det en fördel kapacitetsmässigt när allt flyter på jämnt än att det kommer i olika 

mängder. (Wolf, 2012)  

En Arduino UNO har 14 digitala stift för in- och utgångar samt 6 stycken analoga stift. Namn-

givningen för de digitala stiften är D0-D13 och för de analoga är det A0-A5. Det finns även 

en serieport i form av en USB-port som används för kommunikation med externa enheter. 

USB-porten används främst i starten på ett Arduino projekt för kommunikation mellan 

Arduinon och den PC där programmet skapas. När sedan Arduinon ska utföra (exekvera) 

själva programmet kan serieporten användas för att kommunicera med antingen en PC eller 

annan enhet beroende på vad som ska utföras. USB-porten kan dock endast användas så länge 

den externa enheten är huvudenhet och sköter kommunikationen. Strömtillförselkretsen för-

ser inte Arduinon med någon ström. Det som sker är att kretsen vägleder, reglerar och filtrerar 
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den ström som kommer från en extern källa. För att göra det enklare att ansluta Arduinon till 

ytterligare komponenter finns det expansionskontakter. (Wheat, 2011).  

Det som skiljer Arduino UNO mot MEGA är framförallt storleken på minnet, UNO har ett 

flashminne på 32 kb medan MEGA har 256 KB. MEGA har också ett fyra gånger så stort 

EEPROM minne (4KB) som en UNO (1KB) vilket gör det möjligt att lagra mer programkod. 

Även RAM minnet är större och har plats för 8 KB data jämfört med UNO som endast har 2 

KB minne.  Istället för 14 digitala stift respektive 6 analoga stift som finns på UNO finns det 

54 digitala stift och 16 analoga stift på MEGA. (Wheat, 2011) 

2.3.2 Mjukvara 

Många av de syntaxer som används när en Arduino ska programmeras påminner om pro-

grammeringsspråket C och det är för att programmeringsspråket som används för Arduino 

härstammar från C. I en Arduino finns det inget operativsystem vilket innebär att den måste 

ha en binär bild av ettor och nollor för att veta vad som ska göras. För att få denna binära bild 

används en kompilator som omvandlar programmet till en så kallad ”source file”. I Arduinos 

egna mjukvara finns allt som behövs för att skriva ett eget program, kompilera det och ladda 

upp det på Arduinon. (Wheat, 2011) Eftersom programmeringsspråket härstammar från C, 

finns det möjlighet att programmera med lågnivåspråk (assemblerkod) genom de funktioner 

som finns i standard biblioteket för C (Margolis, 2010). Detta ger programmeraren möjlighet 

att göra sina egna ändringar och få exakt den funktionalitet som önskas.   

2.3.3 Arduinos popularitet och fördelar 

Allt sedan projektet Arduino startades 2005 har kortet blivit mer och mer populärt från hob-

byister till de som använder microkontrollers för professionellt bruk (Nayyar & Puri, 2016). 

Populariteten beror enligt Nayyar och Puri (2016) på den öppna källplattformen som gör det 

möjligt för olika hårdvarutillverkare att ta fram egna ”Arduino” kompatibla kort. Vidare me-

nar de att detta bidragit till en stor utveckling av kringutrustning som sensorer och olika så 

kallade sköldar med specifika syften. En av grundarna till Aurdino, Cuartielles (2012) skriver 

hur konceptet redan från början hade användaren i fokus och målet var att studenter oavsett 

utbildning, snabbt skulle komma igång och lära sig ”embedded systems”. Eftersom allt är 

öppet och tillgängligt, samt att det finns både studenter, hobbyister och proffs som använder 

sig av Arduino, är deras forum mycket omfattande (Jamieson, 2011).  

Att Arduino vänder sig till studenter och andra som vill lära sig använda MCU:er, har bidragit 

till att de nu ofta används i utbildningssyfte. Jamieson (2011) menar att det därför bör ställas 

frågan om Arduino är tillräcklig för att lära sig hur en MCU fungerar. Tidigare har Jamieson 

(2011) använt MCU:er från Microchips PIC-serie i hans utbildningar, vilket har bidragit till 

att lågnivåspråk och assembler kodning varit nödvändigt att förstå sig på. Detta skapade enlig 

Jamieson (2011) en förståelse för sambandet mellan hårdvara och mjukvara. Vidare menar 

han att de med hjälp av Arduino fortfarande får en stor del av detta men med fördelen att de 

kan ta fram mer komplexa lösningar. Jamieson (2011) menar i sin rapport att införandet av 

Arduino i undervisningen har bidragit till att studenterna lyckas ta fram bättre och mer krea-

tiva lösningar jämfört med tidigare år.  

Nayyar och Puri, (2016) anser att dessa fem egenskaperna är de främsta anledningarna till att 

välja Arduino.  

1. Arduino IDE är kompatibel med olika operativsystem som Windows, Linux och 

MAC OS 

2. Utvecklingskorten med Arduino och tillbehör till Arduino är billiga och all pro-

gramvara är gratis 

3. De är enkla att programmera 

4. Öppen hårdvarukälla, olika hårdvarutillverkare kan använda sig av konceptet 

5. Öppen mjukvarukälla, stort utbud av programbibliotek.  
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Jamieson (2011) skriver de samma fördelarna, men argumenten emot Arduino i utbildnings-

syfte menar han är följande: 

1. Vad lär sig studenterna av ett system som tillhandahåller all information och är det 

tillräckligt att bara lära sig ett högnivåspråk 

2. Hur ska bedömningen ske när mycket av koden tillhandahålls genom bibliotek och 

”communitys”. 

 Microchip 

Microchip Technology Inc. är idag ett ledande företag inom tillverkning av MCU:er. 

Microchips PIC-serie är en mycket populär serie med MCU:er och används ofta i utbild-

ningssyfte, dels på grund av dess popularitet och dels på grund av att det finns MCU:er i 

denna serie som är relativt enkla i sin uppbyggnad (Crisp, 2004; Bengtsson, 2009). De flesta 

MCU:er är väldigt lika varandra i sin uppbyggnad och likt MCU:er ur AVR-serien är MCU:er 

ur PIC-serien uppbyggda efter konceptet RISC (Bengtsson, 2009).  

2.4.1  SnadPIC  

För att experimentera med PIC-controllers behövs en del grundläggande komponenter som 

strömtillförsel och möjlighet till att kommunicera med en PC (Bengtsson, 2009). Den behö-

ver också ”frekvensbestämmande” komponenter som bestämmer den interna svängningsfre-

kvensen på processorn (Bengtsson, 2009). För att få den grundläggande funktionaliteten finns 

färdiga utvecklingskort som gör det möjligt att börja använda MCU:n direkt. Ett av dessa 

utvecklingskort är SnadPIC som är ett utvecklingskort FMV har använts sig av i tidigare 

projekt. Förutom själva MCU:n har dessa kort även kontakt för USB och extern strömtillför-

sel, inbyggda kristaller för att bestämma frekvensen på processorn och även en plats för ett 

Micro SD kort (eleckropic, 2013). Eftersom allt detta redan finns på kortet krävs ingen extra 

hårdvara för att börja använda kortet. USB kontakten kan användas till att programmera 

MCU:n, fungera som strömförsörjare eller användas som host (SnadPIC är huvudenhet och 

styr kommunikationen) för kommunikation med till exempel ett USB-minne. När USB kon-

takten används som host måste kortet få ström på annat vis. Detta sker genom den externa 

strömförsörjningen som med hjälp av en intern regulator kan reglera och filtrera spänningen 

så att rätt komponenter får rätt spänning (eleckropic, 2013). 

Likt Arduino använder PIC programmeringsspråket C för att skriva kod. Det finns dock möj-

lighet att använda programmeringspråket Basic och även Pascal. Till detta används 

Microchips programvara MPLAB Xpress IDE för att skriva och kompilera koden. Till skill-

nad från Arduino är inte kompilatorn gratis. (Microchip, 2015) 

 TTL 

TTL står för Transistor-Transistor-Logik och är en transistorgrind uppbyggd av transistorer 

och resistorer i en integrerad krets (Nationalencyklopedin, u.å.). Genom flera insignaler kan 

olika logiska operationer genomföras som till exempel AND, OR, NAND och så vidare (Da-

nielsson och Bengtsson, 1996). TTL togs fram på 1960 talet och var länge den teknik som 

var mest använt för digital logik (Nationalencyklopedin, u.å.). En TTL-signal kräver en spän-

ningsförsörjning på 5 V och dessa nivåer har fortsatt att användas vilket gör att många logiska 

kretsar fortfarande drivs på 5V (Wilmshurst, 2009). En TTL signal har logisk etta på värden 

mellan 3,5 V – 5 V och logisk nolla mellan 0,2 V – 0 V (Singmin, 2000). En Arduino använ-

der sig av 5V för att driva kortet och använder sig av TTL-nivåerna på in och ut signalerna 

(Wheat, 2011). Även om många MCU:er fortfarande använder 5 V har det blivit allt vanligare 

med lägre arbetsspänningar mellan 3,0 V till 3,3 V (Wilmhurst, 2009). Ett exempel är 

Microchips PIC24 och dsPIC33 vars arbetsspänning är mellan 3,0 V till 3,6 V, men där alla 

stift för digitala signaler klarar 5 V, vilket underlättar kompatibiliteten med andra kretsar som 

använder TTL-nivåer (Microchip, 2012). En MCU med arbetsspänning på under 3,6 V kan 

dock inte nå upp till nivån för logisk etta på de digitala utgångarna, vilket kan innebära att 
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det finns enheter som inte känner igen signalen. I de fall där enheterna inte använder annan 

signalnivå kan signalomvandlare användas. 

 Seriell kommunikation RS-232/422  

När information ska skickas digitalt finns det två olika sätt överföringen kan ske på, seriellt 

eller parallellt. Som namnen antyder sker en seriell överföring genom att värdet på de olika 

bitarna skickas en åt gången i en serie tills all data har överförts, medan det i en parallell 

överföring finns flera kablar som gör det möjligt att skicka olika bitar på olika kablar samti-

digt. (Crisp, 2004) 

RS-232 är en asynkron seriell kommunikation, vilket i korta drag innebär att den inte har 

någon klocksignal som synkroniserar överföringen. Istället krävs det att sändare och motta-

gare innan överföringen startar har en överenskommen överföringshastighet (baud rate). En 

överföring av data genom RS-232 sker alltid i storleken 1 Byte (8 bitar). För att säkerställa 

en korrekt överföring krävs förutom en överenskommen överföringshastighet också att det 

innan varje byte med data som överförs finns en startbit och att överföringen avslutas med 

en stoppbit. I vissa fall kan även en så kallad paritetsbit skickas efter de 8 databitarna. Pari-

tetsbitens används för att säkra att den data som har överförts är korrekt. Genom att från 

början bestämma om paritetsbiten ska vara jämn eller udda och sedan räkna antalet ettor i de 

nio överförda bitarna kan det upptäckas om ett fel har inträffat i överföringen (se figur 5). 

(Bengtsson, 2009)  

 

Figur 5 – Förklaring kring paritetsbiten 

Eftersom paritetsbiten bara kollar om antalet ettor är jämt eller udda kan det fortfarande upp-

stå fel som inte upptäcks vid överföringen. Paritetsbiten fångar ca 60% av felen och rekom-

menderas endast att användas på långsamma system där överföringen inte är kritiskt. För 

system som ställer högre krav på att överföringen ska vara korrekt kan en så kallad kontroll-

summa användas. Det är en beräkning som kontrollerar att den data som är överförd inte är 

korrupt. (Park, Mackay & Wright, 2003) 

En RS-232 kontakt kan bestå av 25 eller 9 poler. Eftersom det är sällan alla 25 poler används 

är det idag vanligare att använda en 9 polig kontakt. I de fall där RS-232 ska användas för 

kommunikation mellan till exempel en dator och ett mätinstrument krävs det oftast bara tre 

av dessa poler för att en överföring ska vara möjlig. De signaler som krävs är RxD (Received 

Data), TxD (Transmitted Data) och signaljorden SG (Signal Ground eller jordsignal). 

(Bengtsson, 2009) 

En RS-232 signal har en logisk etta på en negativ spänning (-5 V till -15 V, oftast -12 V) och 

logisk nolla på en positiv spänning (+5 V till +15 V, oftast runt + 12 V) (Bengtsson, 2009; 

Crisp, 2004). Den signalnivå som används av de flesta MCU:er är TTL – nivå, där en logisk 

nolla är runt 0 V och en logisk etta är runt 5 V. Detta medför att det vid användning av RS-

232 signaler krävs en mottagare och sändare som kan omvandla signalen mellan MCU:n och 

RS-232 kabeln (Crisp, 2004; Wheat, 2011). 

Jämn Paritet

tal att överföra: tal som mottagits:

010101100 010101100 Korrekt överföring

010101100 010111100 Fel överföring
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RS-232 är ett så kallat obalanserat system. Det innebär att de två polerna för överföring av 

data använder SG (Signal Ground) som referens och signalens värde påverkas av spännings-

skillnaden mellan TxD/RxD och SG. Över långa sträckor kommer störningar påverka SG 

signalen som därför inte blir pålitlig som referenspunkt. Detta gör att RS232 inte är lämplig 

att använda på sträckor över 50 meter vid en baud rate på 19 200. Därför är det på längre 

sträckor bättre att använda en balanserad överföring. En balanserad överföring sker genom 

att en signal skickas över två kablar. Signalens värde blir spänningsskillnaden mellan dessa 

två kablar. Eftersom kablarna dras tillsammans kommer de påverkas av störningar på ett lik-

nande sätt och spänningsskillnaden blir därför lika stor, vilket gör att signalvärdet blir den 

samma. En standard för balanserad överföring är RS-422. Likt RS-232 kan en kommunikat-

ion ske med endast två olika signaler samt en jordsignal. Men som tidigare nämnts sker kom-

munikation med hjälp av två separata kablar per signal. Därför har RS-422 en TxD+ och en 

TxD- samt en RxD+ och en RxD-. Signalnivåerna för RS-422 ligger för logisk etta på en 

spänningsskillnad mellan TxD+/RxD+ och TxD-/RxD- ska vara -2 V till -6 V. Logisk nolla 

är mellan +2 V till +6 V. En överföring med RS-422 kan ske på distanser upp till 1200 meter. 

En ytterligare standard för balanserad överföring är RS-485. Dessa två standarder är lika 

varandra vad gäller distans överföringen kan ske på, signalnivå och överföringshastighet. En 

skillnad är att överföringen vanligtvis sker över två kablar till skillnad från RS-422 som sker 

över fyra kablar. Det vill säga att både sändning och mottagning av data sker över samma 

kablar ofta kallade A (TxD+ / RxD+) och B (TxD -/ RxD -).  (Park, Mackay & Wright, 2003). 

 Vädersensor Gill GMX500 

Vädersensorn Gill GMX500 är robust utan några rörliga delar och den kan användas tillsam-

mans med PC eller andra enheter, se figur 6. 

 

Figur 6 – Gill GMX500 

För att kunna mäta samtliga väderparametrar finns det flera funktioner i vädersensorn. Vind-

hastighet och vindriktning tillhandahålls genom att mäta tiden det tar för en ultraljudspuls att 

färdas fram och tillbaka mellan olika analoggivare. Om det tar längre tid för ultraljudspulsen 

att färdas från den ena analoggivaren till den motsatta kontra tvärtom kan både vindhastighet 

och vindriktning räknas fram genom tidsdifferensen. Temperatur och luftfuktighet mäts ge-

nom att använda sensorer som även skyddas av en strålningssköld. Denna sköld är utformad 

för att kunna ta hänsyn till snabba temperaturförändringar. Utöver dessa funktioner finns det 

även en inbyggd kompass, GPS och en enhet som mäter barometertryck.(Gill, u.å.) 
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Vädersensorn kombinerarar all data från sensorerna till en så kallad ”data string” vilket kan 

konfigureras med bland annat en digital RS-232 utgång. I tabell 1 visas de parametrar som 

hör till respektive sensor samt information om enheter, spann och upplösning (Gill, u.å.). 

Tabell 1 – Parametrar till GMX500  

 

Utöver de parametrar som visas i tabell 1 finns även härledda parametrar. Exempel på här-

ledda parametrar är medelhastighet och medelriktning. Standarden för den ”datasträng” som 

är förvald på vädersensorn har med följande information (Gill, u.å.): 

• Node 

• Relativ vindriktning 

• Relativ vindhastighet 

• Korrigerad vindriktning (tar hänsyn till kompass) 

• Korrigerad hastighet (tar hänsyn till om vädersensorn är i rörelse) 

• Tryck 

• Relativ luftfuktighet 

• Temperatur 

• Daggpunkt 

• GPS positionering (Longitud, Latitud och Höjd lokalisering) 

• Datum och tid 

• Strömförsörjning 

• Status 

• Checksum (storlek på ”datasträngen”, hexadecimal) 

Utifrån de parametrar som ingår som standard, kan ”datasträngen” se ut på följande vis:  

⅂Q,021,000.01,090,000.01,1015.3,041,+022.0,+008.5,+50.763004:-01.539898:+3.10,2015-

06-05T10:19:30.8,+05.1,0004,└ 36  

Strängen delas upp mellan de olika parametrarna med hjälp av kommatecken.   

Genom att använda mjukvaran MaxiSet kan denna ”datasträng” anpassas för att få med de 

parametrar som önskas.  

Vädersensorn har fem stycken alternativ gällande val av anslutning som är (Gill, u.å.):  

• USB 

• RS-232 

• RS-422 

• RS-485 

• SDI-12 

Det är viktigt att anslutningen är lämplig för det kommunikationsnätverk som ska användas. 

Beroende på anslutning ska det också tas hänsyn till den maximala kabellängd som gäller för 

de olika alternativen. Vid användning av RS-232 får kabeln inte vara längre än 6.5m vid en 

”baud rate” på 19 200 enligt Gills rekommendationer. Om en längre kabellängd behöver an-

vändas rekommenderar istället Gill RS-422 och RS-458 som kan ha en kabellängd upp till 

1000m på samma ”baud rate”. Om det skulle uppstå några störningar kan en lägre ”baud rate” 

användas. (Gill, u.å.) ”Baud rate” är överföringshastigheten som anges i bitar per sekund 

(Bengtsson, 2009). De hastigheter som är tillåtna är till exempel 4800, 9600 och 19 200. 

Sensor Parameter Enheter Spann Upplösning

Vindhastighet, relativ m/s, knop, mph, kph, ft/min 0.01 till 60 m/s 0.01 m/s

Vindriktning, relativ 0 till 359 grader 1°

Kompass grader 0 till 359 grader 1°

Temperatur, luft °C, °F, °K -40°C till +70°C 0.01°C

Luftfuktighet, relativ % 0 till 100% 1%

Barometertryck hPa, mbar, mmHg, InHg 300 till 1100hPa 0.1hPa

GPS (valbar) Longitud och latitud upp till 6 decimaler
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 Programmeringsspråket C och MCU:er 

Programmeringsspråket C konstruerades på 70-talet och är ett högnivåspråk. Språket utveck-

lades för att användas i utvecklingen av operativsystemen i familjen Unix. Allt eftersom ut-

vecklingen av Unix fortskred krävdes att C-kompilatorerna klarade av nya processorer. Detta 

bidrog till att koden skrevs i maskinoberoende och maskinberoende delar. När en ny proces-

sor kommer ut på marknaden kan de maskinberoende delarna skrivas om medan de obero-

ende delarna kan lämnas orörda. Att språket snabbt kan anpassas till nya processorer gör att 

dess popularitet är stor och finns tillgängligt till många olika system. (Bilting och Skansholm, 

2011) 

Skillnaden mellan C och andra högnivåspråk är att C bibehåller mycket av kontakten med 

den underliggande hårdvaran vilket ofta försvinner i högnivåspråken. Det är den nära kon-

takten med hårdvaran som gör att C är ett bra språk för att programmera MCU:er. Samtidigt 

som C lämpas bra till MCU:er finns fördelarna med att det är standardiserat där det är enkelt 

för programmerare att förstå varandras arbeten. (Van Sickle, 2001)  

Microchip (2015) beskriver arbetet med att utveckla ett program för en MCU i fyra steg: 

1. Det första som ska göras är att programmera och designa i ett utvecklingssystem. 

Detta sker i ett högnivåspråk som exempelvis C. När en utveckling av en MCU 

ska göras måste det först skrivas den mjukvara som ska styra hårdvaran 

(firmware). Här skrivs vilken kringutrustning och vilka stift som används, vad de 

används till och hur de ska användas.  

2. Steg två blir att med hjälp av en kompilator översätta programmet till maskinkod 

eller assemblerkod som det också kallas, som då är läsbart av MCU:n. 

3. Ett program innehåller ofta buggar och det gäller att noga testa koden och se att 

den har rätt funktionalitet. 

4. Till sist kan koden ”brännas” in i MCU:n och verifiera att allt fungerar som det var 

planerat. 

Programmeringsverktyg för MCU:er skiljer sig något från programmeringsverktyg för van-

liga datorer. Ett program utvecklat för en MCU skrivs oftast på en dator och ska sedan an-

vändas på en annan enhet (en MCU). Till detta används en så kallad kors-assemblator eller 

kors-kompilator. En annan skillnad är att dessa programmeringsverktyg måste vara platsbe-

sparande. En MCU har ett begränsat minne som ofta skiljer sig stort från exempelvis en per-

sondator. Det är därför viktigt att ett program skrivet för en MCU inte tar för mycket utrymme 

(Microchip, 2015).       

 Gränssnitt 

Designen gällande användargränssnitt är en del av ett större område som kallas ”human-

computer interaction” (HCI). HCI innebär att analysera, planera och designa hur förhållandet 

mellan människor och datorer fungerar för att kunna tillfredsställa en persons behov på ett 

effektivt sätt. Vid arbete med HCI finns det flertalet faktorer att ta hänsyn till, bland annat 

vad användarna önskar, men också att ha kännedom om hur människors uppfattningsförmåga 

fungerar. Eftersom detta område innefattar både människan och datorn gäller det också att ta 

hänsyn till vilka tekniska begränsningar det finns i hårdvara samt mjukvara. (Galitz, 2007)  

Användargränssnitt är den del av datorn och dess mjukvara som människor kan kommunicera 

med. Det finns två huvudkomponenter när det kommer till användargränssnitt och det är in-

put och output. Input är hur en person kommunicerar med datorn. Exempel på vanliga inputs 

är ett tangentbord eller ett finger om det är touchskärm. Output är hur datorn förmedlar re-

sultat av beräkningar med mera till användaren. Den vanligaste mekanismen gällande output 

för datorer är skärmar följt av mekanismer som använder personers hörselförmågor. En bra 

design för användargränssnitt tillhandahåller en variation av väldesignade mekanismer för 

både inputs och outputs som tillfredsställer och tar hänsyn till en användares behov, förmågor 
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och begränsningar. Det bästa gränssnittet är det som inte uppmärksammas vilket innebär att 

användaren istället kan fokusera på informationen och uppgiften. (Galitz, 2007) 

Det viktigaste när det kommer till att utveckla till exempel en lyckad webbsida är att grundligt 

förstå de som ska använda den, dock är det vanligt att detta ignoreras.  Personer som besöker 

webbsidan kan tänka annorlunda och agera på ett sätt som inte utvecklarna har tänkt på. För 

att få reda på vad användarna vill ha och hur de vill att det ska se ut är det bästa sättet att 

fråga dem. (Silver, 2004)  

Även Galitz (2007) tar upp vikten av en bra design och att det ska vara genomtänkt. Trots att 

det finns teknologi och verktyg som gör att det går att skapa väldigt effektiva och användar-

vänliga gränssnitt produceras det många system som är ineffektiva och förvirrande. Galitz 

(2007) menar på att det grundas i att utvecklarna inte vet vad en bra design innebär och att 

det inte läggs ner tillräckligt med tid. 

Principer för hur användargränssnitt ska se ut har tagits fram och utvecklas genom personer 

som har en lång erfarenhet inom området samt genom forskning. Det finns både principer 

som är specifika vilket kan kopplas direkt till funktion eller omständighet om det finns prin-

ciper som är mer generella vilket innebär att de täcker ett bredare spektrum av olika situat-

ioner. Exempel på specifika principer kan vara om ett element (exempelvis en exitknapp) 

förekommer på flera skärmar ska elementet vara placerad på samma position på samtliga 

skärmar. En specifik princip kan också vara att det är svårare att läsa stora bokstäver jämfört 

med att använda både små och stora bokstäver. Ett exempel på en mer generell princip kan 

till exempel handla om synlighet. I mjukvarudesign handlar principen om synlighet hur lätt 

en användare kan hitta de funktioner som ett program har. När en användare inte kan hitta en 

önskad funktion som finns i programmet anses då problemet orsakas av dålig synlighet. Det 

kan bero på flera orsaker men en orsak kan vara att för många element presenteras på samma 

gång. (Silver, 2004) Principer för hur ett gränssnitt ska utformas är många men enligt Silver 

(2004) är de givande att använda dem för både professionella och för personer som är nya 

inom området. 

 Intervjumetoder 

För insamling av relevant information om vad användaren önskar är det viktigt att tänka ige-

nom hur intervjun ska gå till innan utfrågningen börjar. Intervjumetoder kan delas upp i olika 

former beroende på dess struktureringsgrad. Ofta talas det om öppen, halvstrukturerad och 

strukturerad. En öppen intervju innebär att den person som intervjuar ställer en öppen fråga 

som gör att den som blir intervjuad inte riktas in på ett bestämt svar. Motsatsen till öppen är 

när intervjun är helt strukturerad. Vid en helt strukturerad intervju ställer den som intervjuar 

i förväg formulerade frågor med tillhörande svarsalternativ. Eftersom den öppna intervjufor-

men ger utrymme för individen att fritt utveckla svaret och dess omfattning kommer svaret 

troligtvis skilja sig mellan olika individer. Detta ger en mer kvalitativ bild över vad respektive 

person tycker. En strukturerad intervjuform ger istället en bra förutsättning att få fram svar 

gällande kvantiteter. De färdiga svarsalternativen gör det möjligt att dra snabba slutsatser om 

vilket svar som föredras. Ett tredje alternativ till intervjuform är den halvstrukturerade eller 

semistrukturerade. Den halvstrukturerade kan ses som en kombination av de båda tidigare 

nämnda intervjuformerna eftersom den kombinerar öppna och fasta svar. Eftersom intervju-

formen är en kombination blir även svaren en kombination. Svaren från olika tillfrågade är 

ofta jämförbara likt en strukturerad intervjuform, men det finns fortfarande utrymme för egna 

tankar som kan öka kvaliteten på svaret. (Lantz, 1993)  
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3. Litteraturstudie 

 Väderstationer baserade på MCU:er 

Författarna Devaraju, Suhas, Mohana, Vijaykumar och Patil (2015) skrev artikeln ”Wireless 

Portable Microcontroller based Weather Monitoring Station”. Projektet gick ut på att designa 

och implementera en portabel övervakningsstation för väder med en MCU av typen PIC. 

Stationen är utrustad med sensorer för bland annat vindhastighet, vindriktning och tempera-

tur. Kommunikationen till basstationen som är en PC sker både trådlöst och med kabel genom 

Modbus kommunikationsprotokoll. För den trådlösa kommunikationen används så kallade 

Xbee Pro moduler och med kabel används seriell RS kommunikation. På basstationen, det 

vill säga PC:n, loggas den mottagna datan och sedan laddas det upp på en webserver. I arbetet 

som författarna har gjort fungerar den portabla övervakningsstationen som en ”slave” och 

basstationen som en ”master”. Det innebär att det är PC:n som efterfrågar kommandon och 

bestämmer vad övervakningsstationen ska göra. Övervakningsstation och dess hårdvara är 

programmerad med så kallat ”embedded C language” för att styra logiken och operationerna.  

Ett liknande projekt har gjorts av Bäfverfeldt (2016) som också byggde en väderstation med 

en MCU, men istället för PIC användes en Arduino UNO som har en MCU av typen AVR. 

Väderstationen fungerar som en ”slave” till ett kontrollsystem. Arbetet innefattade både de-

sign och planering av komponentval. MCU:n programmerades för att kunna kommunicera 

både med sensorer och med kontrollsystemet. Programmeringen gjordes med Arduinos egna 

mjukvara. De sensorer som användes hade redan färdigskrivna bibliotek för att kommunicera 

vilket underlättade programmeringen. Eftersom väderstationen skulle fungera som en ”slave” 

till ett kontrollsystem samt generera grafer på en display användes Matlab för att lösa pro-

blemet. Det skrevs ett skript i Matlab som frågar väderstationen efter mätvärden en gång i 

minuten via ett seriellt kommunikationsprotokoll. 

Awad, Li, Shaout och Zhou (2014) har även de gjort en väderstation som ska kunna presen-

tera väderparametrar. De faktorer som har använts i framtagandet av informationen är vind-

hastighet, vindriktning och temperatur. De har sedan utifrån dessa faktorer också valt att pre-

sentera den verkliga temperaturkänslan och vilken typ av klädsel som lämpar sig. Väderstat-

ionen byggs med hjälp av en utvecklingskort som heter Dragon12-Plus2 och är till för 

Freescale’s MCU i HCS12 familjen. Till utvecklingskortet har sedan sensorer för temperatur, 

vind och vindriktning kopplats. På utvecklingskortet finns också en LCD display för att pre-

sentera värdena. Förutom den data som presenteras på displayen kan väderdata också skickas 

genom en seriell port till en dator.  

 Andra relevanta projekt 

Sabanci, Unlersen och Aydin (2017) har använt en MCU för att kunna mäta frövolymen i en 

behållare. Vanligtvis är det operatörens uppgift att kontrollera behållaren vilket ökar arbets-

belastningen. Studien tar fram en lösning där andelen frö i behållaren visas på en display i 

traktorn istället för att operatören ska behöva kontrollera detta själv. MCU:n som används är 

en Arduino Mega 2560 och för att mäta frövolymen används en ultraljudssensor som beräk-

nar avstånd. Eftersom displayen och sensorn är placerade på olika ställen används en blue-

tooth modul för att sköta den seriella kommunikationen. Displayen som används har 

touchfunktion och är av märket Nextion, för att preparera displayen användes mjukvaran 

Nextion Editor. 

I rapporten Measuring Rain Energy with the Employment of ”Arduino” vill Acciari et al. 

(2016) se på möjligheten att mäta hur mycket energi som kan plockas upp ur vattendroppar i 

regn. Till stationen använder författarna en Arduino UNO med en nätverkssköld. Nätverks-

skölden har stöd för datalagring på ett micro-SD vilket gör det möjligt att logga data. När en 

vattendroppe träffar en piezoelektrisk sensor skapas en spänning som varierar beroende på 

trycket. På så vis kan de anta hur mycket energi som bildas av regnfallet. Efter att ha fått in 

rätt värden gjordes två prover vid två regniga dagar på Sicilien i Italien. För att skydda kretsen 
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byggdes en låda av polystyren. Målet var att med hjälp av regndroppar kunna driva elektronik 

med låg energiförbrukning, men testerna visar att detta inte är möjligt utan att lagra energin 

på ett batteri. Eftersom regnet faller med olika intensitet och andra små variationer i regn och 

komponenter gör att energiutvinningen blir ojämn. Acciari med flera (2016) menar dock att 

Arduino som hårdvara var ett bra val för det experiment som genomfördes.     

 Utvecklingsmodeller 

Testning av mjukvara är en betydande del för att kunna garantera kvaliteten av en mjukvara. 

Eftersom MCU:er berör både mjuk- och hårdvara blir testning av ”embedded software” mer 

komplext än vad det redan är (Ling & Shuping, 2008). I artikeln ”The research of V model 

in testing embedded software” som är skriven av Ling och Shuping (2008) diskuteras det om 

en förbättrad V-modell. Faktorer som gör att V-modellen har brister är bland annat att den 

inte har tydliga riktlinjer genom hela projektets gång och att mjukvarutest utförs efter kod-

förverkligandet. Att mjukvarutestet utförs efter kodförverkligandet kan leda till att fel upp-

täcks sent i processen och blir därmed dyra att rätta till. 

I den förbättrade V-modellen har Ling och Shuping (2008) kompletterat den med fler steg 

för att säkerställa kvaliteten i en mjukvara. Förbättringarna i den nya V-modellen är bland 

annat att testning sker mer noggrant och det är inte längre lika avgränsat mellan de olika 

nivåerna. Istället kan nivåerna överlappa varandra och tillåter testning att ske i både förväg 

och i efterhand. Den nya modellen gör att misstag eller fel upptäcks tidigare och att cykeln 

för mjukvaruutveckling blir mindre.  

Forsberg och Klasson (2002) har skrivit rapporten ”Systemutveckling och användarbarhet” 

som handlar om hur systemutveckling i livscykelmodellen kan anpassas för att kunna inklu-

dera användbarhetstester. Varför testning bör inkluderas är för att användbarhet i sig är ett 

uttryck som är svårt att formulera på papper. Forsberg och Klasson (2012) har under projektet 

utvecklat ett bokningssystem åt en verksamhet. De tester som gjordes gällande användbar-

heten var i samband med faserna ”utformning” och ”realisering” i livscykelmodellen. Tes-

terna under systemutvecklingen resulterade i att problem gällande användbarhet tidigt kunde 

identifieras. Forsbergs och Klasson (2012) menar att deras bokningssystem inte hade fått 

samma användbarhet om dessa tester inte hade genomförts.  

 Utformning av gränssnitt med hjälp av intervjuer 

För att få en förståelse för hur personer uppfattar användargränssnitt och vad som bör tas i 

beaktning när ett gränssnitt ska designas har två rapporter studerats.  

I den första rapporten ”Upplevelser av budskap” har Andersson (2007) gjort fyra olika fall-

studier för att se hur användare av olika användargränssnitt upplever och förstår information. 

Syftet med hennes forskningsprojekt är att få en djupare förståelse för hur den som ska de-

signa ett användargränssnitt kan presentera rätt information på skärmen för att kommunicera 

med användaren. Fyra olika analysobjekt har studerats och alla har ett användargränssnitt 

som används kontinuerligt samt är aktuella och konkreta applikationer inom någon myndig-

het, organisation eller företag. I de olika fallstudierna har Andersson (2007) används sig av 

olika empiriska källor för att säkra kvaliteten och trovärdigheten av resultatet. Bland annat 

har hon gjort intervjuer med både informationslämnaren (den som skapat användargränssnit-

tet eller den som ansvarar för vad som ska kommuniceras) samt användaren av gränssnittet. 

Med informationslämnaren har halvstrukturerade intervjuer skett medan hon vid intervjuer 

av användaren använt sig av en öppen intervjuform. Resultatet av studierna visar vikten av 

ett förståeligt användargränssnitt. Hon menar att ett system där användaren inte kan förstå 

informationen som presenteras kan han/hon inte agera som informationslämnaren tänkt sig. 

Hon menar också att om användare inte förstår informationen kan den upplevas som inkor-

rekt och påverkar trovärdigheten. Vidare lyfter Andersson (2007) fram vikten av illustrat-

ioner och bilder som kan få användaren att känna igen sig i den ”verkliga” miljön som an-

vändaren verkar i. Slutligen menar Andersson (2007) att det är mer än bara gränssnittet som 
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påverkar hur användaren tolkar den presenterade informationen. Den information som pre-

senteras på en skärm kommer upplevas och tolkas olika av olika användare beroende på saker 

som samhälle och kultur.   

Meelad Al-Ghareeb & Sevag Antranik (2016) har tagit fram riktlinjer för grafiska användar-

gränssnitt för lagersystem. Genom intervjuer med utvecklingschef, utvecklare och lagerarbe-

tare samt observationer av lagerarbetarna kunde de ta fram riktlinjer för hur användargräns-

snittet skulle designas. De kommer fram till att stor vikt måste läggas hos användaren av det 

systemet som ska designas och utvecklas för att få ett bra användargränssnitt. De menar också 

att ett användarvänligt gränssnitt ökar produktiviteten eftersom användaren kan utföra arbets-

uppgifterna på ett effektivare sätt. I det program som undersöktes ansåg Al-Ghareeb & 

Antranik (2016) att det användes för mycket olika färger. De anser att det ska användas få 

färger, men att färger kan användas för feedback för viktig information, varningar, larm och 

så vidare. De ansåg också att knapparna bör vara stora då användaren ofta använder handskar 

som kan öka risken för feltryckningar.  
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4. Metod 

 Val av utvecklingsmodell 

I referensramen presenterades två modeller för utveckling av system, livscykelmodellen och 

v-modellen. Livscykelmodellen är på många sätt lik v-modellen i systemutvecklingen som 

består av fyra olika faser, det är analys, utformning, realisering och implementering. I stort 

handlar det om i analysen att fastställa vad det tänkta systemet ska göra. Utformningsfasen 

fokuserar sedan på hur problemet ska lösas, det innebär att det ska bestämmas vilken utrust-

ning som ska användas samt mjukvara. I realiseringen sker all programmering och det är där 

själva systemet byggs upp. Analys, utformning och realisering går att jämföra med det 

vänstra benet i v-modellen. I den första nivån ”systemdesign” i v-modellen handlar det om 

att fastställa funktionskraven för hela systemet. Nästa steg som är ”delsystemdesign” foku-

serar mer på vad de olika delarna i systemet ska ha för krav. När det är bestämt kan val av 

komponenter, ritningar för hur det ska se ut samt programmering genomföras. Även om 

livscykelmodellen och v-modellen har lite olika synsätt och beskriver de ovan nämnda stegen 

olika bygger det fortfarande på samma princip. Det handlar om att bestämma vad systemet 

ska göra och därefter skapa ett underlag för att kunna göra val av hårdvara och programmera 

mjukvara. 

Nästa fas i livscykelmodellen är implementeringen som också är den avslutande fasen i 

systemutvecklingen. Som namnet på fasen säger handlar det om att implementera systemet 

och för det krävs noga planering. Det är vid detta skede som livscykelmodellen och v-mo-

dellen börjar få sina olikheter. V-modellen nämner inte något om implementering som livscy-

kelmodellen gör. Fokus i v-modellen ligger mer på att göra tester på de olika delsystemen för 

att säkerställa att allt fungerar. När sedan alla delsystem fungerar ska de sättas ihop till ett 

komplett system och även där utförs tester för att säkerställa att allt fungerar som det ska. 

Efter att systemet är testat och verifierat är v-modellens alla nivåer och steg avslutade. När 

systemutvecklingen i livscykelmodellen är avslutad finns det fortfarande saker att gå igenom 

innan livscykelmodellens alla steg är avslutade. Det är bland annat hur systemet ska förvaltas 

samt vad som är viktigt att tänka på vid avveckling i framtiden.  

Den utvecklingsmodell som kommer användas i projektet är v-modellen. Det som framförallt 

gör att v-modellen har valts är dess fokus på att säkerställa systemets funktion genom tester 

och verifiering. Vid utveckling av system finns det många faktorer och problem att ta hänsyn 

till och det kan vara svårt att veta hur arbetet ska läggas upp. Ytterligare en anledning till att 

v-modellen kommer användas i projektet är för att den har tydliga riktlinjer för hur arbetet 

ska struktureras. Det ses som en fördel då det blir enklare att fokusera på rätt problem vid rätt 

tillfälle. Att livscykelmodellen tar hänsyn till vad som ska göras efter att systemet är förverk-

ligat är något som inte är relevant för detta projekt vilket också trycker på att v-modellen bör 

användas. En styrka i livscykelmodellen är att den fokuserar mycket på att upprätthålla en 

god kontakt med användarna och det kommer arbetet med detta projekt även att göra vid 

användandet av v-modellen.  

V-modellen som kommer användas vid utveckling av ”system för insamling av väderdata” 

baseras på fakta från den teoretiska referensramen och litteraturstudierna. För att lyckas med 

projektet och uppfylla målen samt minimera risken för att upptäcka fel sent i processen har 

en specifik V-modell tagits fram för just detta projekt. Figur 7 visar den V-modell som pro-

jektet kommer att följa.  
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Figur 7  – Projektets V-modell 

Det vänstra benet i V:et handlar i stort om planering och att fastställa vad som ska utföras av 

systemet. Det startar på ett övergripande plan och sedan blir det alltmer detaljerat desto längre 

ner i V:et arbetet kommer. När arbetet sedan går tillbaka upp i det högra benet ligger fokus 

istället på att testa och att verifiera systemet för att säkerställa att det framtagna systemet 

stämmer överens med specifikationerna. Vad som innefattas vid respektive moment presen-

teras löpande i nästkommande delkapitel. 

 Systemdesign – Planeringsfas 

Systemdesign är det första steget i V-modellen. Här ska det tas fram en systemspecifikation 

för systemet. Det kan ses som en beskrivning över vad systemet ska göra och vilka krav som 

ställs på det. I introduktionskapitlet presenterades vad projektet har för mål. Målen som ska 

uppnås för projektet bygger på uppgiftsbeskrivningen i kapitel 1.2 och är det som ska ligga 

till grund för systemspecifikationen som skapas i V-modellen. Nedan visas specifikationerna 

som gäller för systemet. 

• Hårdvaran som är kärnan för hela systemet ska vara baserad på en integrerad krets, 

till exempel Microchip eller Arduino som är MCU:er utan operativsystem. Anled-

ningen till att det ska vara en integrerad krets utan operativsystem är för att FMV 

vill säkerställa att ingen data går förlorad om exempelvis systemet ”hänger sig”. 

När systemet används ute i fält måste FMV kunna lita på att systemet fungerar, 

vilket sätter krav på att hårdvaran ska vara stabil och mogen. 

• För att FMV ska kunna lita på systemet krävs också att mjukvaran är stabil och 

inte krånglar när systemet ska användas. 

• Touchskärmen ska minst vara 7” och ska visa primära väderparametrar i realtid. 

• Dataloggningen ska ske vid de tidpunkter som TTL-signalen triggas och sedan 

sparas på ett flyttbart media, till exempel USB-minne eller SD-kort. 

• Hela systemet ska vara portabelt och ska kunna köras på ett batteri. 

• Kommunikation mellan hårdvara och vädersensor sker via kabel. 

 Delsystemdesign – Planeringsfas 

Utifrån den framtagna systemspecifikationen går det att urskilja fyra stycken delsystem. Det 

är hårdvaran (MCU:n), vädersensorn, lagring av data samt touchskärm. I denna fas ska det 

specificeras vad respektive delsystem ska göra och vad som krävs av dem. Figur 8 visar att 

utvecklingen av systemet är på det andra momentet i utvecklingsprocessen. 
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Figur 8 – V-modellen, Inriktad på delsystemsspecifikation 

Touchskärm – Både referensramen och litteraturstudien påvisar vikten av att ta reda på vad 

användaren vill ha vid utformning av ett användargränssnitt. Eftersom det är användargräns-

snittet som möjliggör integrationen mellan människa och system genom inputs och outputs 

är det också viktigt att ta i beaktning vilka tekniska begränsningar som finns och hur männi-

skors uppfattningsförmåga fungerar. 

För att ta reda på vad FMV:s personal önskar gällande användargränssnittet har det genom-

förts halvstrukturerade intervjuer. Valet av intervjumetod grundas i att den information som 

behövs är specifik och att det därför finns många frågor som behöver klargöras. Men eftersom 

kunskapen kring hur systemet ska användas är begränsad måste det finnas utrymme för en 

öppen diskussion kring svaren för att få en tydligare bild av vad användarna önskar. Inter-

vjuformuläret har frågor med färdiga alternativ som de intervjuade personerna får välja mel-

lan. Det finns även utrymme för personerna att utveckla sina tankar om de anser att det be-

hövs. Intervjuerna fokuserade på vilka väderparametrar som ska visas och hur de ska presen-

teras men också vilka önskvärda funktioner som eventuellt ska finnas med på skärmen. I 

bilaga 1 kan intervjuformuläret och svaren ses. 

Med informationen som intervjuerna har gett kommer följande att gälla för touchskärmen 

och dess gränssnitt: 

• Alla väderparametrar ska visas i realtid. Se avsnittet om vädersensor för att se 

vilka väderparametrar det innefattar. 

• Väderparametrarna korrigerad vindriktning, korrigerad vindhastighet, tryck, luft-

fuktighet och temperatur ska visas på skärmens huvudsida eftersom de anses vara 

mest relevanta.  

• Korrigerad vindriktning och korrigerad vindhastighet ska visas extra tydliga ef-

tersom de är kritiska parametrar när tester av militära system ska genomföras. Det 

är också parametrar vars värde ändras mer frekvent än de andra. 

• Det ska finnas en sida där samtliga väderparametrar visas samtidigt. Här ska även 

GPS position visas. 

• På huvudsidan ska tid visas. Detta ses också som en säkerhetsfunktion för att sä-

kerställa att vädersensorn har hittat sin GPS position (tiden hämtas från GPS ra-

darn). Datum är ej nödvändigt att visa. 

• Det räcker med att väderparametrarna visas i text bortsett från korrigerad vindrikt-

ning som även bör visas grafiskt. Detta för att lättare ta in informationen. 

• Det ska finnas en indikation på skärmen när batteriet börjar bli lågt. 

• Det ska finnas en räknare för antal skjutna skott. Om den ruta som siffrorna visas i 

är grön indikerar det på att USB-minnet är kopplat och att data kan sparas. Om ru-

tan istället är röd är USB-minnet inte är kopplat vilket innebär att den data som 

loggas inte kommer sparas. 
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• Ljusstyrka på skärm ska vara justerbar beroende på hur yttre ljusförhållanden är 

samt att systemet kan köras i ett mer strömsnålt läge. 

• Ha tillgång till att se sparad data på USB-minne. 

Lagring av data – Enligt målen ska väderdata sparas på ett USB-minne eller minneskort. 

FMV:s önskemål är att helst använda ett USB-minne på grund av att det är lättare att hantera 

än ett minneskort, därför kommer systemet konstrueras för ett USB-minne.  

Datasträngen som ska sparas på USB-minnet vid en triggerhändelse kommer att läggas i en 

textfil (.txt). För att få textdokumentet strukturerat bör systemet först att skriva en rubriksrad 

för alla parametrar i datasträngen. När sedan triggersignalen aktiveras kommer datasträngen 

att sparas ned på en ny rad. Varje rad ska också vara numrerad för att lättare få en överblick 

för den data som har sparats. Den datasträng som vädersensorn genererar använder komma-

tecken som avgränsare mellan parametrarna och därför kommer systemet att göra det också. 

Strukturen i textdokumentet ligger även till grund för att det enkelt ska gå att importera den 

data som har sparats till Excel.  Eftersom projektet syftar till att underlätta hantering av data 

anses det vara relevant att ta hänsyn till hur hanteringen av data kan gå till efter det att syste-

met har sparat data på ett USB-minne. Figur 9 och 10 illustrerar hur det kan se ut när ett 

textdokument har importerats i Excel med kommatecken som avgränsare. 

 

Figur 9 – Hur ett textdokument kan se ut efter att systemet har sparat data 

 

 

Figur 10 – Textdokument importerat till Excel 

Vädersensor – Vädersensorn Gill GMX500 kan kommunicera med hårdvaror på fem olika 

sätt, antingen USB, RS-232, RS-422, RS-485 eller SDI-12. Den kommunikation som FMV 

tidigare har använt är RS-422 och därför är det önskvärt att denna kommunikation används 

till detta system. Anledningen till att RS-422 används istället för USB eller RS-232 är för att 

FMV vill använda en lång kabel för att kunna placera vädersensorn på en önskvärd position. 

Enligt Gill (Gill, u.å.) kan kabellängden vara upp till 1000 meter med RS-422 och endast 6,5 

meter med RS-232. 
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I mjukvaran MaxiSet där vädersensorn konfigureras bestäms det vilka parametrar som ”da-

tasträngen” ska ta med. Samtliga väderparametrar innefattar de parametrar som FMV önskar 

ha med, de är följande: 

• Vindriktning 

• Vindhastighet 

• Korrigerad vindriktning 

• Korrigerad vindhastighet 

• Tryck 

• Luftfuktighet 

• Temperatur 

• Daggpunkt 

• GPS position 

De härledda parametrarna korrigerad vindriktning, korrigerad vindhastighet och daggpunkt 

beräknas i vädersensorn vilket innebär att systemet inte behöver göra några uträkningar. Där-

emot går det att välja mellan olika enheter på flertalet parametrar i mjukvaran MaxiSet och 

det har bestämts tillsammans med FMV:s personal att följande enheter ska gälla för systemet 

som visas i tabell 2. Till respektive parameter finns även information om vilken upplösning 

samt antal tecken som vädersensorn generar (Gill, u.å.) vilket ska tas hänsyn till vid utveckl-

ing av systemet. Upplösningen och antal tecken har att göra med vilken typ av variabler som 

ska användas i källkoden. 

Tabell 2 – Information om väderparametrar 

  

Vädersensorn kan drivas av en likspänning mellan 5 till 30 volt. För att underlätta uppbygg-

naden av systemet är det en fördel om samma strömförsörjning kan användas till både väder-

sensor och MCU. Det innebär att en gemensam spänningsnivå måste hittas som kan driva 

både MCU och vädersensor.   

Hårdvara – Mellan MCU och övrig utrustning i form av vädersensor, lagringsmedia och 

skärm kommer kommunikationen ske seriellt. Det innebär att hårdvaran måste ha möjlighet 

att skicka och ta emot data från tre olika komponenter. Vidare krävs det signalomvandlare då 

en MCU använder TTL-nivå vilket skiljer sig från den signalnivå som används av vädersen-

sorn (RS-standard). Det finns inga specifika krav på hur snabbt systemet måste vara. När ett 

skott avfyras ska väderdata loggas, men det finns ingen tidsram som säger när data måste ha 

sparats ner, även om det är önskvärt med så exakt data som möjligt. Den seriella kommuni-

kation kommer vara det som begränsar hastigheten på systemet och det finns därför inga krav 

på hur snabbt processorn måste jobba. Det är däremot viktigt med gott om ROM-minne då 

programkoden kan bli lång med tanke på alla komponenter som ska användas samt all funkt-

ionalitet som systemet ska ha. Ett ytterligare krav som finns på systemet är att det ska bidra 

till en hållbar utveckling. I valet av komponenter bör därför även hänsyn tas till vart kompo-

nenterna tillverkas. En produkt som tillverkas i Europa har mycket kortare transportväg än 

en produkt tillverkad i Asien. Även valet av material i den hårdvara som väljs bör tas i be-

aktning. I elektronik används mycket metaller och att välja komponenter där användningen 

av metaller som kvicksilver och bly inte överstiger de gränsvärden som RoHS-direktivet 

Parameter Enhet Antal tecken Exempel

Vindriktning grader (°) 3 270

Vindhastighet meter/sekund (m/s) 6 001.05

Korrigerad vindriktning grader (°) 3 281

Korrigerad vindhastastighet meter/sekund (m/s) 6 001.79

Tryck hektopascal (hPa) 6 1020.1

Luftfuktighet procent (%) 3 45

Temperatur grader Celsius (°C) 6 +021.5

Daggpunkt grader Celsius (°C) 6 +007.6

GPS position longitud, latitud & höjd 30 +45.783752:-01.658932:+1000.20
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anger är viktigt. Vidare bör även hänsyn tas till hur tillverkningen har gått till i den mån det 

är möjligt att få insikt i det.        

 Detaljerad design 

Utifrån de specifikationer som tagits fram i de två tidigare stegen kan nu val av hårdvara 

göras. Efter det ska hårdvaran testas för att säkerställa kompatibiliteten. När kompatibilitets-

testet är genomfört och alla komponenter är kompatibla med varandra kan nästa del påbörjas. 

Det handlar om att bestämma hur programmet ska fungera och hur gränssnittet ska formas. 

När det är fastställt ska sedan källkoden skrivas, gränssnittet ska skapas och systemet ska 

kopplas ihop med dess olika komponenter. Det sista steget i ”detaljerad design” är att testa 

mjukvaran och felsäkra den för att få ett stabilt system.  Det som precis har beskrivits består 

av fyra steg i V-modellen som figur 11 visar. 

 

Figur 11 – V-modellen, Inriktning på detaljerad design 

4.4.1 Val av hårdvara 

Microcontroller – Utifrån den teoretiska referensram och de litteraturstudier som har gjorts 

kunde slutsatser dras om vilken teknik som bör väljas. Valet har också diskuterats med de 

berörda på FMV för att ta fram det önskade systemet på bästa möjliga sätt. Det finns både 

MCU:er i Microchips PIC-serie och MCU:er för Arduino-konceptet som har den kapacitet 

som krävs för att kunna köra det önskade systemet. Det som har avgjort valet mellan de olika 

hårdvarorna grundas istället på vilken tillgång det finns på information och vilken hårdvara 

som är enklast att använda. Bengtsson (2009) menar att valet av MCU:er inte spelar någon 

större roll och att det är att lägga energi på fel saker. Istället trycker han på att valet bör 

grundas på vad den som ska programmera känner sig bekväm med.  

 Den hårdvara som kommer användas är Arduino av följande anledningar: 

• Det är ett färdigt koncept med mycket kringutrustning och färdiga bibliotek. 

• Öppen källkod gör den flexibel och anpassningsbar. 

• Enkel att programmera med hjälp av Arduinos egna mjukvara vilket innebär att 

det inte behövs några tidigare erfarenheter av MCU:er. 

• På grund av Arduinos popularitet finns mycket information att ta hjälp av på inter-

net. 

• Konceptet Arduino med öppen källkod, tillgång till färdiga bibliotek och kringut-

rustningar gör det möjligt att ta fram mer komplexa lösningar på kortare tid jäm-

fört med andra MCU:er som inte följer samma koncept. 

Mer specifikt är det en Arduino Mega ADK som kommer användas. Arduino Mega 2560 har 

en USB port för kommunikation med PC och annan utrustning, samt strömtillförsel. Denna 

USB port har inte host-funktionalitet. Det vill säga att den inte kan sköta kommunikationen 

mellan två USB-enheter, utan måste styras av en annan enhet med host-funktionalitet som 

till exempel en PC. Den kan med andra ord inte hantera saker som mus, tangentbord och 



Produktionsingenjör-automatisering  System för insamling av väderdata 

Högskolan i Skövde 

 

Isak Laurell och Linus Sjöholm  25 

USB-minne. Arduino Mega ADK har de samma specifikationerna som en vanlig Arduino 

Mega men är utvecklad för att fungera med Android baserade telefoner. Detta innebär att den 

till skillnad från den vanliga Arduino Mega har en USB-port med USB host interface. Att 

Arduino Mega har ett USB host interface gör det möjligt att använda USB-porten till lagring 

av data till ett USB-minne vilket är ett av kraven på projektet. Anledningen till att valet föll 

på en Arduino Mega istället för den mindre Arduino Uno är främst det större minnet. Det 

ansågs vara nödvändigt med stort minne då alla bibliotek och all kod kommer ta mycket plats 

i minnet. En annan fördel med Arduino Mega mot Uno, är att den har fyra hårdvaru UARTs 

för seriell kommunikation. Eftersom både skärm, vädersensor och USB-minne kommunice-

rar med Arduino seriellt möjliggör detta att de kan arbeta parallellt utan risken att data går 

förlorat.   

Touchskärm – Den skärm som kommer användas i projektet är en Nextion NX8048T070. 

Valet av skärm grundas i att FMV använt likadan skärm i andra projekt. Eftersom FMV anser 

att skärmen från Nextion uppfyller alla krav de har, ansågs det inte relevant att leta efter 

alternativa skärmar. Skärmen är på 7” och har en upplösning på 800x400 pixlar. Förutom att 

FMV föredrog skärmen har den ett par ytterligare fördelar som gör att valet av skärm passar 

projektet. Dels har skärmen en inbyggd MCU och kan därför kommunicera med Arduino 

genom en seriell port vilket underlättar programmeringen. Programmeringen blir också en-

klare då skärmen designas visuellt. Knappar och text placeras ut genom ”drag and drop” i 

mjukvaran Nextion Editor. Genom att hänvisa till textrutor i Arduino kan enkelt text skickas 

till rätt plats på touchskärmen. Det finns också många projekt att ta lärdom från där kombi-

nationen Arduino och Nextion används. 

Sköld för signalomvandling – En stor fördel med Arduino är som tidigare nämnts dess 

öppna hårdvara och källkod. Detta har bidragit till att tillgången till kringutrustning är stort 

och det finns mycket komponenter färdiga att koppla in direkt på Arduino-kortet. Denna 

kringutrustning kallas sköldar och tillför ny funktionalitet till Arduino. För att få en funge-

rande kommunikation mellan vädersensor och Arduino krävs en omvandlare för att ändra 

signalen från Vädersensorns RS-422 till TTL-nivå som är kompatibelt med ingångarna på 

Arduino. Till detta används en sköld avsedd för omvandling av signalnivån från RS-485 till 

TTL-nivå för insignaler och åt andra hållet (TTL-nivå till RS-485-nivå) för utsignaler. Ef-

tersom RS-485 och RS-422 har samma signalnivåer går det i de fall där det endast krävs 

kommunikation åt ena hållet att använda denna sköld även för RS-422. Tester kommer ge-

nomföras för att säkerställa detta.  

Strömförsörjning – Det enklaste sättet att driva Arduino på är med USB kabel från dator 

eller laddare med USB utgång. Denna ingång är dock begränsad till 500 mA. Genom att mäta 

strömförbrukningen konstaterades det att skärmen förbrukar cirka 500 mA när ljusstyrkan 

var på max. Enligt Gill (u.å.) är vädersensorns strömförbrukning cirka 24 mA men kan vari-

era beroende på spänningen in till sensorn. Även om Arduino Mega inte ligger långt över 

vädersensorn i strömförbrukning (Wheat, 2011) kommer skärmens förbrukning göra att USB 

ingången inte kommer kunna driva hela systemet. Med en extern strömförsörjning kopplad 

till Arduino kan en högre strömförbrukning tillåtas. Hur hög strömförbrukningen kan vara 

beror på spänningen som strömförsörjningen förser Arduinon med. Enligt Arduinos rekom-

mendationer ska spänningen ligga mellan 7 och 12 volt. En lägre spänning än 7 volt kan bidra 

till att utgångarna på Arduino inte ger 5 volt vilket i sin tur kan leda till signalfel. En för hög 

spänning över 12 volt kan i sin tur bidra till att den inbyggda spänningsregulatorn blir över-

hettad och inte fungerar som den ska. (Wheat, 2011) 

För att räkna ut hur hög ström som kan plockas ut från regulatorn behöver en beräkning göras 

på den maximala effekt som regulatorn kan klara av utan att bli överhettad. Följande data är 

hämtad från hemsidan www.onsemi.com (On Semiconductor, 2017): 

𝑃𝐷 =
(𝑇𝑗  (𝑚𝑎𝑥) − 𝑇𝐴)

𝑅𝜃𝐽𝐴

 



Produktionsingenjör-automatisering  System för insamling av väderdata 

Högskolan i Skövde 

 

Isak Laurell och Linus Sjöholm  26 

Där 𝑇𝑗  (𝑚𝑎𝑥) = 150 °C och är den maximala arbetstemperaturen som regulatorn klarar av. 

𝑇𝐴 är den ungefärliga temperaturen i omgivningen och beräknas till 23 °C och 𝑅𝜃𝐽𝐴 = 67 

°C/W är den termiska resistansen mellan arbetstemperatur och temperaturen i omgivningen. 

Med de värden som presenteras kan följande uträkning göras: 

𝑃𝐷 =
(150−23)

67
 = 1,9 W  

Den högsta effekt som regulatorn klarar av är därmed runt 1,9 Watt. Som tidigare nämnts ska 

regulatorn reglera spänningen till 5 volt oberoende av vilken spänning som kommer in. Möj-

lig strömförbrukning beräknas enligt formeln: 

𝐼 =
𝑃

(𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑢𝑡)
  

Med 12 volts strömförsörjning blir därför den totala strömförbrukningen på systemet: 

𝐼 =
1,9

(12 − 5)
= 271𝑚𝐴 

Med 7 volts strömförsörjning: 

𝐼 =
1,9

(7 − 5)
= 950𝑚𝐴 

Beräkningarna visar att det är lämpligt att använda en extern spänningsregulator på 7 volt för 

att kunna driva systemet med alla komponenter kopplade genom Arduino. Ett alternativ kan 

vara att inte koppla komponenterna genom Arduinon utan direkt till den externa strömför-

sörjningen. I ett sådant fall gäller det dock att se till att komponenterna har en gemensam 

referenspunt. Eftersom skärm och vädersensor ska kommunicera med Arduinon seriellt gäl-

ler det att alla komponenter har en gemensam koppling till jord som gör att signalnivåerna 

blir korrekta mellan komponenterna.  

4.4.2 kompatibilitetstest hårdvara 

V-modellen som Munnig Schmidt med flera (2011) presenterar innefattar inte någon testning 

i nivån ”detaljerad design”. I litteraturstudien påpekar Ling och Shuping (2008) att V-mo-

dellen har brister men deras fokus ligger på att testning av mjukvaran ska ske noggrannare. 

Ling och Shupings (2008) fallstudie gav dock en bra insikt i vad som bör tänkas på när ett 

system utvecklas och hur viktigt det är att göra tester för att undvika att fel upptäcks sent i 

processen. Därför kommer arbetet i detta projekt att innefatta ett kompatibilitetstest med 

hårdvaran och dess kringutrustning för att säkerställa att alla delar är kompatibla med 

varandra och att den seriella kommunikationen fungerar. 

De tester som har gjorts har berört de olika delsystemen som presenterades i kapitel 4.3. De 

olika delarna i systemet (vädersensor, touchskärm och USB) har kopplats enskilt till syste-

mets kärna, Arduino Mega ADK, för att därefter testa kompatibiliteten och kommunikat-

ionen. Testen har genomförts genom att implementera en enkel programkod i Arduinos mjuk-

vara IDE för att kunna säkerställa att de olika komponenterna fungerar på önskvärt sätt, och 

i annat fall kunna vidta åtgärder. 

Vädersensor – För att testa kommunikationen mellan vädersensor och Arduino kontrollera-

des det först vilka kontakter som behövdes i kabelanslutningen. Enligt informationen som 

referensramen har gett angående RS422 behövs endast TxD+ och TxD- eftersom vädersen-

sorn enbart ska skicka data till Arduinon, sedan behövs också kontakterna SG, GND (-V) och 

+V. I manualen Gill (u.å.) finns det angivet vilka positioner respektive signal har i kontakten 

som ansluts till vädersensorn. Figur 12 illustrerar baksidan av kontakten som kopplas till 

vädersensorn (änden mot kabeln) samt signalernas positioner. 
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Figur 12 – Baksidan av kontakten som ansluts till vädersensor 

Nästa steg var att mäta vilken kontakt respektive signal går till i andra änden av kabeln ef-

tersom den kontakten inte ser likadan ut. Detta gjordes genom att mäta motståndet i kablarna 

mellan de två kontakterna. Med en multimeter gick det att se vilka pinnar i respektive kontakt 

som hör ihop. Resultatet av mätningen gav följande positioner (se figur 13) i kontakten som 

ska anslutas till RS-485 skölden. Även figur 13 illustreras baksidan av kontakten mot kabeln. 

 

Figur 13 – Baksida av kontakt som ansluts till RS485 skölden samt ström 

Vid detta skede fanns den information som behövdes för att kunna koppla ihop vädersen-

sorn med Arduinon. +V och -V kontakterna anslöts till nätaggregatet medan TxD+ och 

TxD- anslöts till portarna 485-A och 485-B på skölden. Eftersom skölden är gjord för 

RS485 innebär det att den data som skickas i den seriella kommunikationen kan gå åt båda 

håll i portarna (485-A och 485-B). Om istället RS422-protokollet används kan endast kom-

munikationen gå åt ett håll och som tidigare nämnt ska Arduinon endast ta emot data från 

vädersensorn. Kontakten SG kopplas till GND på skölden för att säkerställa en gemensam 

nollpunkt. Eftersom SG används som en referenspunkt vid mätning av signalvärden vid en 

överföring av data seriellt är det viktigt att både vädersensor och Arduino har samma refe-

rensvärde. När allt var sammankopplat programmerades Arduinon till att ta emot data från 

vädersensorn. Den textsträng som vädersensorn generar lagrades i en så kallad char-varia-

bel. För att säkerställa att Arduinon tog emot data på rätt sätt skrevs den lagrade informat-

ionen i char-variabeln ut på den seriella monitorn som finns i Arduinos mjukvara IDE. 
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Testet anses vara lyckat vilket innebär att Arduinon och vädersensorn kommunicerar med 

varandra på ett korrekt sätt med hjälp av RS-485 skölden som omvandlar signalerna från 

vädersensorn till TTL-nivåer. 

Nextion touchskärm – Testet av touchskärm utfördes på liknande sätt som vädersensorn. 

Det innebar att det första som behövde göras var att koppla in skärmen till Arduinon. I och 

med att skärmen har en inbyggd MCU kan skärmen och Arduinon kommunicera seriellt 

med RX och TX kontakterna på Arduinon. Strömmen kopplades till Arduinons 5V och 

GND kontakter. Nästa steg var att sätta upp ett enkelt gränssnitt i skärmen med mjukvaran 

Nextion Editor. Det lades in två stycken objekt i skärmen där ena objektet visar text och det 

andra siffror. Med hjälp av Nextionbiblioteket till Arduinon och kodexempel från internet 

testades det att både skicka och ta emot data mellan enheterna vilket visade att kommuni-

kationen fungerar.  

Det som uppmärksammades under detta test var att skärmen kräver mycket ström. Under 

testet av skärmen användes USB-uttaget till att driva systemet. Skärmens höga strömför-

brukning kan innebära att när fler komponenter kopplas in till systemet kommer det krävas 

en extern strömkälla som klarar att skicka ut mer ström än den från ett USB-uttag (500 

mA). Som konstaterats i kapitel 4.4.1 kan det med hjälp av en extern spänningsregulator gå 

att få ut ca: 960 mA.  

USB-minne – Eftersom det vid varje trigghändelse ska lagras data till ett flyttbart media 

gjordes tester på att spara text i en textfil (.txt) till ett USB-minne. Eftersom Arduino Mega 

ADK är utrustad med en USB port med host-funktionalitet behövdes ingen sköld eller kopp-

lingar till externa komponenter göras. För att kunna lagra data till ett USB-minne används ett 

färdigskrivet bibliotek som är framtaget för att kunna utnyttja host-funktionaliteten hos 

Arduino Mega ADK eller en vanlig Arduino UNO/Mega med en USB-host sköld. I detta 

bibliotek finns färdig kod för lagring av data till externa lagringsenheter som ett USB-minne. 

Med det färdiga biblioteket krävs det inte några inställningar för vilka portar som ska använ-

das vid överföringen. Inställningen för överföring sker automatiskt efter vilken typ av hård-

vara som har valts. Det är dock viktigt att ha koll på vilka portar som används för att det inte 

ska bli problem när systemet senare ska kopplas ihop. Om olika komponenter använder 

samma portar kan det bli problem med kommunikationen. På Arduino Mega ADK används 

portarna 7, 50, 51 och 52 till kommunikationen med USB. 

Med biblioteken medföljer ofta exempelkod för att visa på funktionerna i biblioteken. Genom 

att ladda upp ett av dessa exempel i Arduinon testas enkelt det som önskas utan att tid behöver 

läggas vid att skriva kod på egen hand. Genom enkla justeringar i koden kan också egna idéer 

testas. Med de tester som genomfördes, verifierades att lagring av data till en textfil med 

Arduino Mega ADK fungerar som önskat.  

4.4.3 Utformning 

För att skapa det önskade systemet och den mjukvara som behövs kartlades först informat-

ionsflödet som kommer gå genom hela systemet. Genom att få en tydlig bild över flödet 

skapas en bra grund till vad som krävs vid programmeringen och vad som ska uträttas av 

respektive delsystem/komponent. 

Figur 14 illustrerar kommunikationen i systemet och vilken typ av information som skickas 

vart. De röda pilarna visar att vädersensorn endast skickar data till Arduinon där det behand-

las och skickas sedan vidare till skärmen för att visa väderparametrarna i realtid. Om Ardui-

non tar emot en triggsignal ska även den senast mottagna informationen från vädersensorn 

lagras på USB minnet. De blåa pilarna visar att information från USB-minnet ska gå att utläsa 

på skärmen. Skärmen kommer till störst del ta emot information, den enda informationen 

som ska gå från skärm till Arduino är kommandon som knapptryckningar. Beroende på vil-

ken touchknapp användaren trycker på behöver Arduinon veta att användaren har gett en 

input till systemet för att kunna utföra rätt funktion. 
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Figur 14 – Översikt över kommunikationen i systemet 

Som tidigare nämnts sker programmeringen av Arduino i ett språk som härstammar från C 

vilket innebär att strukturen på programmet och dess funktioner kommer följa C-språket. Till 

Arduino finns många färdiga bibliotek med kod som gör det möjligt att få rätt funktioner på 

ett enkelt sätt. Utifrån ett huvudprogram kommer olika underprogram (funktioner) att kallas 

på beroende på vad som ska hända. När varje funktion har en specifik uppgift blir program-

met strukturerat och det blir enklare att felsöka och/eller hitta det som söks i programmet. 

Genom huvudprogrammet kan en prioriteringsordning göras där en funktion med högre pri-

oritet hanteras i första hand för att se till att ingen viktig data går förlorat. Systemet kan i stort 

delas upp i tre delar. Högst prioritering ska vara att lagra data vid en triggerhändelse. Om 

ingen signal har triggats bör systemet se om det finns någon ny data tillgänglig från väder-

sensorn. Lägst prioritering har realtidsinformationen som ska visas på skärmen. Denna in-

formation ska endast skickas om det har lästs in ny data från vädersensorn och efter att data 

sparats vid en eventuell triggerhändelse. 

Ett Arduino-program är uppdelat i två delar. Dels den funktion som endast körs när program-

met startas upp (void Setup) och dels ett huvudprogram som körs till dess att programmet 

avslutas (void loop). I den del som endast körs vid uppstart ska alla inställningar till seriell 

kommunikation och andra ingångar sättas upp för att programmet ska fungera. Här bör även 

en kontroll av USB-minnet göras för att säkerställa att även den fungerar när programmet 

startas upp. 

Eftersom programmet kommer innehålla många olika funktioner och variabler är kommen-

tarer och logiska namn av stor vikt. I framtiden kan ändringar eller felsökningar behöva ge-

nomföras av andra personer än de som utvecklat programmet. Det måste därför finnas klara 

och tydliga kommentarer. Framtida ändringar kommer med högsta sannolikhet utföras av 

personal inom FMV och det har därför bestämts att kommentarerna ska vara på svenska. 

Variabelnamn och namn på funktioner kommer dock vara på engelska för att undvika an-

vändningen av bokstäver som inte stöds av programmet (å,ä,ö). Det är också av stor vikt att 

använda namn som förklarar vad syftet med funktionen eller variabeln är, det vill säga vad 

som utförs i en funktion och vad som finns lagrat i en variabel. 

En del som är viktig vid programmering är felsäkring. Att tidigt i uppbyggnaden av program-

met kunna förutse vilka fel som kan uppstå och vad som ska hända när de uppstår. Något 

som kan bli ett stort problem är om det inte finns något USB-minne att spara data på. Utan 

ett USB-minne kommer ingen data kunna lagras och informationen går förlorad. Vid ett pro-

blem med lagring bör därför programmet stoppas och användaren ska informeras på skärmen 

om problemet. Genom att kräva ett godkännande av användaren innan programmet kan fort-

sätta, säkras att de är medvetna om vad som har hänt och kan vidta åtgärder. Felsäkring är 

ofta en stor del och det kräver att programmeraren noga tänker igenom möjliga situationer 
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som kan uppstå. Det är svårt att tidigt i utvecklingsstadiet förutse alla situationer som kan 

uppstå och det kommer därför under programmeringens gång och under funktionstester tro-

ligtvis dyka upp nya problem som måste säkras. 

Utifrån intervjun och det som FMV:s personal önskar se på skärmen anses det vara lämpligt 

att ha tre stycken sidor att välja mellan. Huvudsidan, sida 1, visar de viktigaste parametrarna, 

sida 2 visar samtliga parametrar som ska loggas och sida 3 visar data från USB minnet. Fokus 

kommer ligga på att skapa ett användargränssnitt där det är enkelt att se och uppfatta den 

information som förmedlas. Det innebär att varje gång som användaren till exempel trycker 

på en touchknapp ska det ges feedback till användaren om att knappen är intryckt. Detsamma 

gäller när triggsignalen aktiveras och data sparas, att information om detta kommer ut till 

användaren och inte sker i bakgrunden. Om något fel inträffar, till exempel att data inte kan 

sparas ned ska även detta förmedlas till användaren. Genom att skriva ut varning med stora 

bokstäver och sedan en notis under med vad som har hänt förmedlas budskapet tydligt till 

användaren. Positionen för touchknapparna där sida väljs är logiska, det innebär att alla knap-

par kommer vara placerade på samma position oavsett sida. 

I och med att FMV tidigare har använt touchskärmar och egengjorda system kommer lik-

nande layout gälla för detta system. Det kommer i huvudsak vara tre olika färger som används 

på skärmen. Bakgrunden ska vara svart, parametrar som ändrar sig ska vara gula och allmän 

information samt avgränsningar ska vara ljusblåa. Typsnittet som kommer implementeras för 

parametrarna är 7 segment och typsnittet för allmän information är Curier New. Valet av 

typsnitt grundar sig också vad FMV har använt tidigare. Just dessa typsnitt visar sig fungera 

bra på skärmen gentemot många andra typsnitt som annars hade varit ett bra alternativ. På 

huvudskärmen kommer väderparametrarna korrigerad- vindriktning och vindhastighet att vi-

sas med en större teckenstorlek än övriga parametrar för att belysa dessa.  

4.4.4 Realisering 

De första steget i realiseringen blev att koppla ihop alla delar som tidigare bara testats var för 

sig till ett komplett system. Eftersom det redan i kompabilitetstestet hade tagits hänsyn till 

att alla komponenter måste kunna kopplas in samtidigt till Arduinon kunde kopplingen ske 

till samma portar som tidigare använts. Figur 15 visar hur alla komponenter kopplades ihop 

med Arduino.  

 

Figur 15 – Kopplingsschema över systemet 

Arduino – Genom att ha utfört kompatibilitetstest på samtliga delar av systemet tidigare gick 

arbetet med att programmera och realisera systemet enklare. Som tidigare nämnts kan syste-
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met delas in i tre delar. Genom att implementera en av delarna åt gången kunde programme-

ringen brytas ned i mindre delar och därmed bli mer översiktligt. Att dela in programmet i 

mindre delar gjorde det också möjligt att göra tester efter varje implementerad del. På så vis 

kunde det i ett tidigt stadie konstateras att varje del fungerar som önskat innan nästa del im-

plementerades. I bilaga 2 visas ett flödesschema över hur systemet fungerar. 

Eftersom hela systemet ska byggas upp utifrån den datasträng som kommer från väderstat-

ionen blev detta det första steget i programmet. Från kompatibilitetstestet fanns den kod som 

behövdes för att läsa datasträngen på en PC. Utifrån denna kod blev utmaningen att kunna 

visa datasträngen på touchskärmen och vidare att dela upp väderparametrarna från väderstat-

ionen och in i olika variabler för respektive parameter. Genom att använda en binär variabel 

(tillstånden sant eller falskt) fick programmet en funktionalitet där det endast skickas ut data 

till skärmen när ny data har lästs in. Denna så kallade flagga blev grunden till att få program-

met uppdelat med olika prioriteringar där vissa funktioner inte genomförs om tillståndet på 

flaggan inte har ändrats. Detta ansågs viktigt när processor och minneshanteringen är begrän-

sad. På så vis kan en cykel genomföras snabbare och det enda som körs är det som verkligen 

ska genomföras. 

Med all data från vädersensorn uppdelad kunde den sedan skickas vidare till skärmen. Genom 

att använda touchskärmens bibliotek för Arduino gick det smidigt att skicka rätt data till rätt 

plats på skärmen. Under realiseringens gång visade det sig att när mer data skickades till 

skärmen började systemet att bete sig märkligt. Från vädersensorn skickas data med en fre-

kvens på 1 Hz vilket betyder att varje sekund kommer ny väderdata. När fler väderparametrar 

skickades till skärmen blev uppdateringsfrekvensen sämre och det hände även att data för-

svann. Lösningen blev att plocka bort biblioteket för skärmen och istället på egen hand skicka 

den data som skärmen behövde för att tolka informationen på ett korrekt sätt. 

När rätt information visades på skärmen och uppdateringsfrekvensen av parametrarna på 

skärmen gick tillräckligt snabbt för att hinna få ut all data inom en sekund implementerades 

möjligheten att logga data till USB-minnet. Även här användes koden från kompatibilitets-

testet för att få rätt funktionalitet. Med hjälp av en enkel tryckknapp kunde triggersignalen 

simuleras och en logghändelse initieras. I huvudprogrammet lades denna triggsignal med 

högsta prioritet och genom en interrupt, triggas en flagga som ser till att väderdatan lagras så 

fort det ges möjlighet i programmet.  

Efter att grunden och de tre viktigaste delarna av programmet var implementerade gjordes 

ytterligare tester för att säkerställa att programmet fungerar som vi önskar och att inga stör-

ningar eller buggar gör att programmet inte är stabilt. Eftersom systemets viktigaste uppgift 

är att logga väderdata ansågs det av högsta vikt att detta fungerade felfritt. Det blev sedan 

aktuellt att implementera övriga funktioner som önskades under intervjun. Samtidigt som en 

del ytterligare funktionalitet implementerades genomfördes också tester och det diskuterades 

olika scenarion som skulle kunna inträffa. Detta innebar att det blev aktuellt att lägga till en 

alternativ skärm där väderparametrarna visas även om USB-minnet inte är på plats och där 

testerna kan fortskrida även utan automatisk loggning. Att mycket tid lades på felsäkring runt 

loggningen minskar risken för att data ska gå förlorat. 

Touchskärmen – Utvecklingen av skärmen sker visuellt med hjälp av programvaran Nextion 

Editor. Den första skärmbilden som togs fram var huvudskärmen som är den sida som ska 

visa de allra viktigaste parametrarna. Genom att placera ut olika rutor med variabler kopplade 

till respektive väderparameter kan de olika parametrarna enkelt flyttas runt på skärmen till 

önskad position. Med rätt parametrar på huvudskärmen kunde de första testerna mot Ardui-

non genomföras för att se att rätt data presenterades på rätt plats. När en grund av huvudskär-

men var framtagen gick det snabbt att utveckla sida två där alla parametrar presenteras. Med 

dessa två sidor utvecklade, gjordes en sida som vid en trigghändelse visas för att ge använ-

daren en bekräftelse att signalen är triggad och att väderdata sparas ned på minnet. Det togs 

också fram två olika sidor med varning för att USB-minnet inte är på plats eller fungerar som 
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det ska. Med hjälp av touchknappar på skärmen kan användaren bekräfta att de har mottagit 

meddelandet/varningen och att de vidtagit en åtgärd. Som nämnts i utvecklingen av program-

met till Arduino upptäcktes att det bör finnas möjlighet att köra systemet utan USB vilket 

ledde till att det vid felmeddelandet om USB-minnet inte är på plats ges möjlighet att välja 

att försöka igen eller gå vidare till ett läge där det inte är möjligt att logga data. När använ-

daren vill gå tillbaka till det läge där systemet loggar igen finns det en RESET knapp som 

initierar USB-minnet på nytt. Vidare togs en sida tre fram för att kunna visa de sparade textra-

derna med väderdata på USB-minnet. Det visas tio rader åt gången men med hjälp av en 

scroll-funktion kan samtliga rader bläddras fram. 

Arduinon och touchskärmen består av varsin MCU och kommunicerar med varandra via se-

riell kommunikation som tidigare nämnt. Beroende på vilken input användaren ger till syste-

met kan det vara nödvändigt att skicka informationen vidare till Arduinon. Den information 

som skickas från skärmen är när användaren ger följande inputs: 

• Se data lagrad på USB-minne (touchknappen ”Sida 3”)  

• Bekräftar ett varningsmeddelande som kommer fram 

• Trycker på RESET som initierar USB-minne 

 Mjukvarutest 

Redan under realiseringsfasen fokuserades det mycket på att felsäkra systemet om till exem-

pel något oväntat händer och att information ska gå ut till användaren. Med felsäkring i fokus 

kunde många fel och buggar förhindras innan de egentligen uppstod. Att ha ett system med 

väl fungerande mjukvara är av hög prioritet vilket innebär att ett mjukvarutest ska göras innan 

utvecklingen går vidare till verifieringsfaserna.  

Mjukvarutestet utfördes genom att utsätta systemet för tung belastning och testa olika scen-

arion. Med tung belastning menas att flertalet triggsignaler aktiverades inom ett kort tidsin-

tervall för att se om systemet hänger med. Att olika scenarion vid oväntade tillfällen kan till 

exempel vara att läsa data från USB-minnet och samtidigt aktivera en triggsignal för att se 

vad som händer. Mjukvarutestet resulterade i att vissa funktioner behövde kompletteras, det 

var bland annat att varning för att ”USB inte är på plats” inte alltid visades och att loggningen 

kunde vara ostabil när många triggsignaler aktiverades inom ett kort tidsintervall. Genom att 

identifiera felen och buggarna i ett tidigt skede kunde de åtgärdas innan utvecklingen går 

vidare till verifieringsfaserna. 

Även touchknapparna testades genom att de aktiverades med korta mellanrum för att se sy-

stemets respons. Genom testet uppdagades att systemet inte reagerade på alla knapptryck-

ningar som gjordes. Som nämnts i kapitel 4.4.4 skapade biblioteket till skärmen problem med 

uppdateringsfrekvensen. Mjukvarutestet visade att det fortfarande fanns problem med kom-

munikationen med skärmen, där responsen inte var tillräckligt snabb. Genom ytterligare fel-

sökning visade det sig att skärmen skickade meddelande till Arduino varje gång väderpara-

metrarna uppdaterats. Eftersom inga fel i överföringen kunde hittas, och att all data visades 

korrekt valdes det att ignorera meddelandet och plocka bort möjligheten för skärmen att 

skicka bekräftelser till Arduino. Efter denna åtgärd fungerade systemet stabilt och responsen 

från knapparna fungerade som önskat. 

 Delsystemdesign - Verifieringsfas 

I denna fas kommer det fokuseras på att verifiera att respektive delsystem uppfyller de krav 

och specifikationer som tidigare har tagits fram. Verifieringen går till genom att jämföra 

funktionerna som finns i systemet efter realiseringen med vad som står i kapitel 4.3, del-

systemdesign. Figur 16 visar att delsystemdesign är det näst sista steget i V-modellen. 
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Figur 16 – V-modellen, Inriktning på delsystem, verifiering 

Vid upptäckt att något inte stämmer överens ska åtgärder vidtas. Det innebär att källkoden 

och de berörda delarna ska kompletteras för att uppnå den önskade funktionaliteten. Om det 

av någon anledning inte går att ta fram den önskade funktionaliteten ska en diskussion tas 

med FMV för att komma fram till en annan lösning. 

Gällande verifiering av Arduino som hårdvara har detta redan verifierats indirekt i kompati-

bilitetstestet. Den var kompatibel med samtliga delar i systemet och har flera seriella portar 

samt en USB-port för att kunna sköta all den kommunikation som krävs. Därmed uppfylls de 

krav som har ställts på hårdvaran. 

Eftersom det är touchskärmen som utgör kommunikationen mellan systemet och människan 

är det genom touchskärmen som funktionerna kommer verifieras. 

Figur 17 visar hur sida 1 ser ut i skärmen. Sida 1 som är huvudsidan visar korrigerad- vind-

riktning och vindhastighet med ett större typsnitt och därmed tydligare än övriga parametrar. 

Korrigerad vindriktning visas också grafiskt för att tydligt se vilket håll det blåser åt. Övriga 

väderparametrar som skulle visas på denna sida är tryck, luftfuktighet och temperatur. Det 

finns också information som berättar hur många skott som är sparade samt tid. Tiden var 

viktig för att veta att GPS:en har hittat sin position. I specifikationen står det också att det ska 

finnas en indikation när batteriet börjat bli lågt. Den lösning som har tagits fram gällande 

detta är att visa matningsspänningen från vädersensorn i och med att den parametern finns 

med i datasträngen. Det innebär att när spänningen börjar ändra sig och bli allt lägre innebär 

det att batteriet börjar ta slut. Sida 1 följer därmed med vad som står i specifikationen. 

 

Figur 17 – Sida 1 på skärmen 
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Figur 18 visar hur sida 2 ser ut i skärmen. På denna sida visas samtliga parametrar som ska 

loggas på USB-minnet. I den ordinarie datasträngen finns det fler parametrar än de som vi-

sas på denna skärm men eftersom det endast är dessa parametrar som FMV vill spara visas 

inte någon ytterligare information än vad som är nödvändigt. Även här visas tid och mat-

ningsspänning. Sida 2 uppfyller därmed vad som beskrivs i kapitel 4.3 

 

Figur 18 – Sida 2 på skärmen 

Figur 19 visar hur sida 3 ser ut i skärmen. I kapitel 4.3 framgår att FMV ser det som önskvärt 

att kunna läsa ut den data som sparats på USB-minnet. På denna sida visas 10 textrader med 

sparad väderdata. FMV ansåg att desto fler rader som gick att se på skärmen desto bättre. Det 

som begränsade antalet rader var skärmens storlek. Med hjälp av två knappar kan användaren 

därför bläddra mellan de olika loggningarna och se all data som är lagrad på USB-minnet. 

Sida 3 uppfyller därmed de krav som ställs i kapitel 4.3 Det har diskuterats med FMV om att 

även visa information om USB-minnet gällande kapacitet och tillgängligt utrymme. Dock 

visade tester att tiden det tar för Arduino att läsa och räkna ut kapacitet och tillgängligt ut-

rymme tar lång tid vilket i sin tur gjorde att väntan för användaren blev lång. Eftersom in-

formationen inte ansågs vara allt för viktig att ha koll på och för att bibehålla ett flyt och 

snabbhet i systemet valdes dessa funktioner bort.  

 

Figur 19 – Sida 3 på skärmen 

För att systemet ska uppfylla alla krav måste ytterligare ett par sidor och funktioner imple-

menteras. För att kunna justera ljusstyrkan på skärmen har en ”slider” lagts till där ljuset kan 

justeras från 5% till 100%. Funktionen valdes att i normala fall vara dold för att hela skärmen 

skulle kunna utnyttjas vid normal drift. Att ha funktionen dold innebär att de väderparametrar 

som är relevanta kan bli mer tydliga, och att ingen onödig information visas på skärmen. 

Ljusstyrkan var den enda inställning som ansågs vara nödvändig för användaren att behöva 
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justera. Därför valdes en lösning där inställningen klickas fram genom att användaren trycker 

ner i vänstra hörnet av skärmen istället för en egen sida med inställningsmöjligheter. Som 

nämndes i kapitel 4.4.4 lades mycket tid på felsäkring och vad som ska hända när ett fel 

uppstår med USB-minnet. När ett USB-minne inte är tillgängligt ges därför användaren en 

möjlighet att välja drift utan loggning till USB-minne. De tre sidorna ser likadana ut när 

programmet kör utan loggning som med loggning. Skillnaden är att det vid drift utan logg-

ning visas informationen som klargör att USB-minne inte är kopplat och att ingen data kan 

sparas. Det krävdes också en knapp för att ta sig ur läget och tillbaka till normal drift igen. 

Även om kravet om drift utan USB-minne inte fanns i kapitel 4.3 ansågs detta nödvändigt 

för att kunna uppfylla målet om ett stabilt system.   

För lagring till USB-minne är det specificerat i kapitel 4.3 att datasträngen ska lagras i ett 

textdokument. Datasträngen som lagras är något modifierad jämfört med den som kommer 

från vädersensorn. Från orginalsträngen har följande parametrar plockats bort eftersom de 

inte ansågs vara av intresse: Node, Status, Checksum. Vidare har alla framförliggande nollor 

plockats bort från parametrarna för att få en korrekt visning av värdena. Resultatet blir en 

datasträng som är något kortare än den som skickas från vädersensorn eftersom parametrarna 

nu är färdigredigerade. I kapitel 4.3 definieras också att textdokumentet ska ha rubriksrad 

och numrerade linjer. Rubriksraden ansågs inte fylla någon funktion eftersom parametrarna 

sorteras upp till rätt ställe vid en import i excel och har därför plockats bort. Däremot är varje 

linje numrerad. Olika tester genomfördes och diskuterades för att hitta en bra lösning vad 

gäller radnumreringen. Vid ett eventuellt fel på USB-minnet kommer systemet starta om för 

att kunna initiera USB-minnet på nytt och det kan i ett sådant fall hända att en trigghändelse 

missas. Till en början ansågs det vara bra om radnumreringen börjar om i samband med en 

omstart. Om radnumreringen börjar om från nummer ett vet användaren att ett eventuellt fel 

kan ha inträffat på grund av att systemet inte hittade USB-minnet under förra loggningen. 

Men efter en justering i programmet där USB-minnet kontrolleras mer frekvent blev risken 

för fel vid loggning mindre. Därför ansågs det mer strukturerat med löpande numrering. När 

systemet startas om läses loggen igenom och räknar hur många linjer som tidigare sparats 

under dagen. Vilket innebär att systemet alltid fortsätter numreringen från senaste sparade 

linje.  

De krav och önskemål som fanns på vädersensorn är till största delen kopplad till kommuni-

kationen. Eftersom FMV använder och kommer använda vädersensorn till andra system är 

det önskvärt att de olika systemen använder samma seriella kommunikation. För kommuni-

kationen mellan vädersensorn och den laptop där programvaran för konfiguration av väder-

sensorn finns, används standarden RS-422 och med en baudrate på 9600. Skölden till 

Arduino är utvecklad för RS-485 men eftersom dessa standarder är relativt lika visade tester 

att det gick bra att använda RS-422 när data endast skickades åt ena hållet som är fallet i detta 

system (se figur 14). Det innebär att inga ändringar behöver göras om vädersensorn flyttas 

mellan systemet för loggning av väderdata och andra system där stationen används. Väder-

sensorn har testats på olika spänningar med lyckat resultat vilket har gjort att vi kan köra 

vädersensorn, MCU och skärm på samma spänningskälla. 

 Systemdesign – verifieringsfas 

Efter att ha verifierat samt testat samtliga delsystem återstår det sista steget i V-modellen som 

är systemdesign. I förgående fas upptäcktes vissa ändringar gentemot vad som togs fram i 

planeringsfasen. Dessa ändringar verifierades extra noga och det gjordes kontrolleringar med 

FMV:s personal för att säkerställa att de var godtyckliga. I det slutgiltiga skedet i V-modellen 

handlar det nu om att verifiera systemet mot kundens krav.  

För att verifiera och testa systemet har det tagits fram ett testprotokoll som användarna ska 

få ta del av när de själva testar systemet. Testprotokollet kommer att genomgå systemets 

samtliga funktioner. Fram tills detta skede har systemet och dess delsystem enbart testats i 
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inomhusmiljö. Nu kommer systemet även att testas i den utomhusmiljö det är tänkt att syste-

met ska användas i. Det som framförallt skiljer detta test mot de tester och verifieringar som 

redan har gjorts är att systemet kan utsättas för mer störningar. De tester av vapensystem som 

FMV utför på deras provplats i Karlsborg består ofta av flertalet mätinstrument. Med fler 

mätinstrument och mycket kablage uppstår en större risk för störningar som kan påverka 

systemet negativt. Syftet med att testet i verklig miljö är att kontrollera och säkerställa hur 

väl systemet fungerar tillsammans med andra mätinstrument och den kringutrustning som 

finns. 

I kapitel 1.3 beskrivs målet för systemet på följande sätt: 

” Målet är att ta fram en hårdvarulösning samt mjukvara som kan samla data från vädersen-

sorn och visa det i realtid på en touchskärm. Vid en triggerhändelse ska data loggas och sparas 

ned på ett flyttbart media.” 

Baserat på projektets mål togs det fram en systemspecifikation som bland annat tar upp att 

hårdvaran ska vara baserat på en integrerad krets, touchskärmen ska vara minst 7”, datalogg-

ning ska ske när TTL-signal aktiveras och att primära väderparametrar ska visas i realtid. I 

och med att tidigare tester och verifieringar har varit omfattande har många punkter i system-

specifikationen indirekt verifierats. Till exempel att skärmen visar rätt parametrar i realtid 

och att samtliga parametrar inkluderas i datasträngen som sparas på USB-minnet. Att hård-

varan baseras på en integrerad krets och att skärmen ska vara minst 7” var något som låg till 

grund redan vid inköpsprocessen och sedan i kompatibilitetstestet konstaterades det att den 

hårdvaran kommer att fungera. I och med att dessa punkter är verifierade mot systemspecifi-

kationen återstår endast att systemet ska genomgå testprotokollet. 

För att trigga en signal till att logga data har det under de tester som genomförts under ut-

vecklingen använts en enkel tryckknapp. För att verifiera att systemet även fungerar med 

externa signaler kopplades det in ett system som FMV ofta använder vid provskjutningar. 

Detta för att säkerställa att systemet kommer kunna fungera när det verkliga testet ska ge-

nomföras. Testet visar att systemet loggar data som önskat vilket bekräftar att systemet är 

redo för att testas mot testprotokollet. 

Testprotokollet ses som det slutgiltiga testet för hela systemet och det är FMV:s personal som 

utför det med hjälp av de instruktioner som finns i protokollet. Om personalen anser att allt 

är godkänt är därmed utvecklingsfasen avklarad och alla steg i V-modellen genomförda. Om 

systemet inte går igenom testet ska åtgärder vidtas gällande de berörda punkterna.  

Efter att ha genomfört testprotokollet visade det positivt resultat. Med det menas att systemet 

i stort fungerade som önskat med den funktionalitet som har specificerats. Dock fanns det 

några saker som FMV gärna ville få åtgärdade. De ändringar som har gjorts är följande: 

• I och med att vädersensorn förlorar GPS-signal emellanåt önskar FMV att se para-

metern vindhastighet istället för korrigerad vindhastighet på huvudskärmen då 

denna parameter inte är beroende av GPS. 

• För att inte triggsignalen ska kunna aktiveras två gånger vid samma loggtillfälle 

(skott) har en funktion lagts till som gör att det måste gå minst tre sekunder innan 

systemet kan logga igen. 

• Touchknapparna för att välja sida är lite större för att enklare kunna trycka på dem. 

Den första punkten skiljer sig från vad som specificerades i planeringsfaserna vilket innebär 

att åtgärda dem inte är ett krav då systemet följer vad som är specificerat. För att ha kunden 

i fokus åtgärdades de ändå. De två sista punkterna var brister som visades under testerna och 

är därmed åtgärdade. 

Med detta utfört innebär det att utvecklingsfasen, det vill säga arbetet med V-modellen för 

systemet, nu är avslutat i och med att systemet är godkänt.  
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5. Resultat 
Resultatet ska visa på hur väl och på vilket sätt systemet uppfyller de mål som finns på pro-

jektet. Resultatet tas fram utifrån det testprotokoll som presenteras i kapitel 4.6 men även 

med hjälp av de tester och experiment som genomförts under utvecklingens gång. Under 

utvecklingen av systemet har delresultat presenterats och använts till att godkänna de olika 

stegen i V-modellen. Många av de resultat som presenterats under utvecklingsfasen ligger 

också till grund för det resultat som presenteras här. Konstruktion av låda/väska till systemet 

är något som inte ingick i projektet på grund av den förbestämda tidsramen. Men eftersom 

det i slutet av projektet fanns tid över har det tillsammans med FMV tagits fram ett färdigt 

system. Figur 20 visar det system som har tagits fram för insamling av väderdata. 

 

Figur 20 – En bild över det framtagna systemet tillsammans med vädersensor 

 

 Hårdvara 

Målet var att använda en hårdvara som var ”stabil och mogen” något som Arduino anses 

vara. Under utvecklingen av systemet har hårdvaran inte utsatts för några större prövningar. 

Men med ett kretskort som inte är inbyggt eller på annat vis är skyddat finns det alltid risk 

att det skadas av saker som till exempel statisk elektricitet. Ett välbyggt kort kommer dock 

att klara av att användas. Under utvecklingen av systemet har många olika program testats. 

Med olika program innebär det att olika kopplingar till och från kortet har gjorts. Under test-

ning har även en del kopplingar gjorts som i efterhand har visat sig vara felaktiga. Trots 

mycket hantering och tester av olika slag har Arduinokortet aldrig uppvisat några problem. 

Arduinons kompatibilitet med övriga komponenter testades i kapitel 4.4.2. Testet visar att 

Arduino är en hårdvara som uppfyller de krav som ställs och är ett lämpligt val i uppbyggna-

den av systemet. Skärmen som används är som tidigare nämnt en likadan skärm som FMV 

använt vid andra projekt. Inte heller denna har visat på några problem. Skärmen kräver dock 

relativt mycket ström när ljusstyrkan är hög. Under de första testerna som genomfördes drevs 

skärmen av en ström från USB-ingången på Arduinon. Den ström som USB-ingången förser 

Arduinon med är inte tillräcklig när skärmens ljusstyrka är hög. Om skärmen inte får tillräck-

ligt med ström kan den skadas permanent. USB-ingången är begränsad till 500 mA vilket är 

för lite vid en hög ljusstyrka. Strömförbrukningen mättes över systemet och visade en för-

brukning på ca 850 mA när skärmens ljusstyrka ställdes på 100 %. Genom att driva systemet 

med den inbyggda regulatorn på Arduinon kunde en ström på nära 1 A plockas ut under 

normala förhållanden. Med de formler som presenteras i kapitel 4.4.1 kan också en maximal 
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temperatur som systemet klarar utan risk för överhettning beräknas. Uträkningarna visar att 

en temperatur på omgivningen över 36°C kan få regulatorn att bli överhettad och inte fungera 

som den ska. Eftersom 36°C anses vara en relativ låg temperatur när utrustningen är inbyggd 

i en låda har en alternativ lösning på strömtillförsel tagits fram. Ett exempel då temperaturen 

snabbt kan stiga i lådan och passera 36°C är om den utsätts för direkt solljus. All kringutrust-

ning drivs därför av en extern strömtillförsel och inte via Arduinon som det har gjorts under 

utvecklingen. Detta var något som FMV var involverade i gällande det slutliga framtagandet 

av lådan. 

Under testerna i verklig miljö kunde det också verifieras att hårdvaran klarar av det som 

krävs. Detta ansågs vara ett av de viktigare testen kring hårdvaran eftersom den utsätts för 

den omgivning den senare ska användas i. Testerna utfördes dock utan färdigbyggd förvaring 

och skydd för hårdvaran vilket innebär att ett helt färdigbyggt system kommer skyddas bättre. 

Resultatet blev ändå positivt och hårdvaran får därför godkänt och anses uppfylla målen.  

 Kommunikation 

I uppbyggnaden av systemet har kommunikationen mellan de olika komponenterna varit en 

central del. Problem i kommunikationen kan bidra till dataförluster och innebära att systemet 

inte fungerar som det ska. Allra viktigast är den seriella kommunikationen mellan vädersen-

sor och Arduino där information skickas en gång i sekunden. Kabeln mellan vädersensorn 

och Arduino är relativt lång för att vädersensorn ska kunna placeras ut på rätt plats. Den långa 

kabeln är den främsta anledningen till att det kommunikationsprotokoll som används är RS-

422. Under de tester som genomförts har systemet aldrig visat på några problem med data 

som inte har mottagits korrekt. Den seriella kommunikationen mellan skärm och Arduino är 

inte lika känslig då informationen inte skickas över en lika lång sträcka. Däremot skickas 

mycket data fram och tillbaka något som i ett tidigt stadie innebar problem. Som tidigare 

nämnts effektiviserades systemet genom att färre bibliotek användes, vilket bidrog till ett 

stabilare system. Med biblioteket för skärmen gick det enkelt att få ett fungerande system, 

men med mer och mer information som skulle skickas fram och tillbaka blev det ostabilt. För 

att uppnå målen visade testerna att biblioteket inte kunde användas. Vidare upptäcktes det att 

skärmen skickade information till Arduino som en bekräftelse på att data hade mottagits. 

Detta medförde mer kommunikation och ansågs inte vara nödvändigt. Genom att ta bort be-

kräftelsen från skärmen blev responsen snabbare vilket framförallt visade sig vid knapptryck-

ningar på skärmen. 

 Mjukvara 

Mjukvaran har under hela utvecklingsprocessen testats och delresultat har presenterats. De 

mål som var satta från start beskrev att skärmen skulle visa väderparametrarna temperatur, 

lufttryck, vindhastighet och vindriktning. Detta eftersom dessa väderparametrar ansågs vik-

tigast att kunna se. Alla väderparametrar skulle dock loggas och lagras på USB-minnet. Ge-

nom vidare diskussioner och den intervju som genomfördes med personal på FMV konstate-

rades att det är önskvärt med att kunna se alla väderparametrar samt möjlighet att läsa vad 

som är sparat på USB-minnet. Detta innebar mer arbete än vad som beskrivits i målen. Re-

sultatet blev som tidigare presenterats en skärm med tre olika sidor, och ansågs nödvändigt 

för att uppfylla de krav FMV hade på systemet. En del som varit viktig under utvecklingen 

av mjukvaran är att systemet inte hänger sig och att systemet känns snabbt och stabilt. Detta 

eftersom ett av målen var att ta fram ett system som är stabilt och moget. Under de tester som 

genomförts i utvecklingsfasen har det gått att verifiera hur väl programmet responderar på 

den input som kommer från triggersignal, vädersensor och knapptryck på skärmen som an-

vändaren gör. När det på skärmen gick att se att väderparametrarna uppdaterades varje se-

kund och att responsen vid en knapptryckning var direkt ansågs denna del vara godkänd.   
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 Redovisning av testprotokollet 

För att validera mjukvara och hårdvara har alla funktioner testats genom testprotokollet. Re-

sultatet från testet kan ses i bilaga 3. Testprotokollet är det som visar att resultatet uppfyller 

kraven som FMV har på systemet. Den allra största delen av projektet har inneburit utveckl-

ing av mjukvara till systemet vilket gör att den största delen av testprotokollet innefattar test 

av mjukvaran och skärmens funktioner. 

I del ett av testet fungerade alla funktioner som väntat och personerna från FMV som var 

med och genomförde testet fick en bra uppfattning av hur systemet fungerade. De var positivt 

inställda till gränssnittet och det var lätt att orientera sig bland de olika sidorna och förstå vad 

som händer. Det som uppmärksammades, vilket inte var med i testprotokollet, var att 

touchknapparna för de olika sidorna var något små. Det innebar att när en knapptryckning 

gjordes hände det att skärmen inte kände av ”touchen” för att det var utanför själva touchom-

rådet. Detta åtgärdades genom att göra knapparna större i mjukvaran Nextion Editor. Det 

behövdes inte göras några ändringar i källkoden till Arduinon. Med den ändringen genomförd 

var del ett av testprotokollet helt genomförd och godkänt.  

I del två av testet där systemet användes under ett riktigt prov som FMV genomförde preste-

rade systemet också bra i stort. Dock framhävdes en brist i programmet som behövdes åtgär-

das innan systemet blev godkänt. Den kringutrustning som används till systemet som gene-

rerar en TTL-signal från sensorn har ett ställbart reglage för hur lång tid TTL-signalen ska 

vara aktiv. När den hade en aktiv pulssignal på 100ms hann systemet registrera två textrader 

under en och samma avfyrning. Anledningen till det är att det användes en fotosensor som 

var placerad vid skjutrörets mynning. När vapnet antändes för avfyrning gav fotosensorn 

ifrån en signal och sedan ytterligare en till när skottet lämnande skjutröret. Det innebar att 

systemet arbetade för snabbt vid just detta moment. När sedan den aktiva pulstiden höjdes 

till 1000ms loggades endast en rad som systemet ska göra. I tabell 3 nedan visas hur många 

rader som sparades vid respektive skott. 

Tabell 3 – Antal sparade triggningar vid respektive skott 

 

FMV ansåg dock att det var nödvändigt att åtgärda att systemet kan logga två gånger. Det 

gjordes genom att lägga in en funktion i källkoden som gör att det måste gå tre sekunder 

innan systemet kan logga igen. 

En annan faktor som FMV också påpekade var att när vädersensorn inte har hittat sin GPS 

position går det inte att se vindhastighet på huvudskärmen eftersom det är korrigerad vind-

hastighet som visas. I intervjun som gjordes tidigt i utvecklingsprocessen ville de att korri-

gerad vindhastighet skulle visas på huvudskärmen men ändrade sin uppfattning angående det 

vid det verkliga testet. Denna ändring genomfördes även om det inte var det som var över-

enskommet. 

Vad som hade en viss påverkan vid det verkliga testet var att vädersensorn har tagit skada 

vid tidigare provskjutningar som FMV har utfört. Det innebär att vädersensorn inte alltid 

hittar sin GPS position även om den visar tiden. Att visa tiden på skärmen har som syfte att 

Skott nr Antal triggningar Pulstid TTL

1 2 100 ms

2 2 100 ms

3 1 1000 ms

4 1 1000 ms

5 1 1000 ms

6 1 1000 ms

7 1 1000 ms

8 1 1000 ms

9 1 1000 ms

10 1 1000 ms
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framförallt säkerställa att den har hittat sin position men vid det verkliga testet fungerande 

inte det. Det innebar att vid loggning sparades inte kompletta textrader eftersom korrigerad 

vindhastighet och GPS position saknades. Tabell 4 visar de textrader som sparades under det 

verkliga testet. I textraderna där det är två kommatecken i rad är ska korrigerad vindhastighet 

och GPS vara om vädersensorn hade hittat positionen. 

Tabell 4 – De textrader som blev sparade under testet 

 

Det innebar att kriterierna för testprotokollet i del två inte kunde uppfyllas. Eftersom det 

berodde på vädersensorn och inte på systemet i sig ansåg FMV att systemet fungerade som 

det skulle. För att vara säker på att loggningen sparar kompletta rader kontrollerades detta 

efter testet när vädersensorn hade lokaliserat sin position. Därmed har systemet klarat hela 

testprotokollet och är godkänt. 

  

1, 232,3.01,145,,985.0,87,+11.6,+9.6,,2017-10-03 07:28:05

2, 228,3.25,141,,985.0,87,+11.6,+9.6,,2017-10-03 07:28:06

3, 24,0.67,297,,985.0,88,+11.6,+9.7,,2017-10-03 07:31:10

4, 54,0.43,327,,985.0,88,+11.6,+9.7,,2017-10-03 07:31:11

5, 42,1.19,315,,985.1,88,+11.6,+9.7,,2017-10-03 07:33:52

6, 84,2.69,357,,985.1,88,+11.6,+9.7,,2017-10-03 07:37:54

7, 148,1.56,62,,985.2,87,+11.6,+9.6,,2017-10-03 07:40:28

8, 33,1.31,306,,985.3,87,+11.7,+9.7,,2017-10-03 07:43:05

9, 122,0.83,35,,985.4,87,+11.9,+9.9,,2017-10-03 07:48:04

10, 308,0.58,221,,985.6,87,+12.0,+10.0,,2017-10-03 07:50:12

11, 245,1.45,158,,985.5,86,+12.0,+9.9,,2017-10-03 07:52:00

12, 72,1.30,345,,985.4,87,+12.0,+10.0,,2017-10-03 07:53:19
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6. Diskussion 

 Diskussion kring resultatet 

När ett system ska utvecklas åt någon annan kommer det alltid finnas olika tankar om hur ett 

färdigt system ska se ut. Kunden har en tanke och ser kanske inte alltid de begränsningar som 

kan finnas, dels i systemet som ska användas men också i kunskapsnivå och tid hos de som 

ska utveckla systemet. Det kan också vara svårt för de som ska ta fram systemet att helt sätta 

sig in i hur systemet ska användas i verkligheten. I utvecklingen av detta system har därför 

ett nära samarbete med personalen på FMV som ska använda systemet varit viktig. Möjlig-

heten att arbeta med projektet på FMVs anläggning har bidragit till att det varit lätt att få tag 

på information och även att få diskutera hur systemet bör fungera. Genom diskussioner har 

båda parter varit överens om vad som är viktigast och vad som är möjligt att genomföra. Med 

möjligheten att vara med ute när provskjutningar har genomförts har också bidragit till en 

förståelse för hur systemet ska användas. Det har varit nödvändigt för att kunna ta fram ett 

system med rätt funktionalitet och även för att se vad som kan vara relevant att kunna se på 

skärmen.  

Resultatet visar på att systemet för insamling av väderdata uppfyller de mål och krav som är 

satta för projektet. Med testprotokollet som ett underlag för ett godkännande ger det en tydlig 

bild över hur systemet fungerar samt vilka funktioner som finns och sedan jämföra det mot 

målen. Även om resultatet visar att projektet var lyckat finns det faktorer att ta i beaktning. I 

och med att systemet ska användas vid testning av militära vapensystem kan det utsättas för 

tuffa förhållanden. Hur väl systemet kommer fungera när det sätts i sådana förhållanden har 

inte varit möjligt att testa under den utsatta tiden för projektet. Det har heller inte varit möjligt 

att se hur väl systemet fungerar under en längre tidsperiod. Många system som släpps idag 

har ofta buggar som användare upptäcker och sedan kommer det en mjukvaruuppdatering 

som löser dessa problem. Om liknande fenomen kommer uppstå för detta system är något 

som svårt att säga innan det har använts under längre tidsperiod. Dock är det något som på-

verkar den delen i målet som säger att systemet ska vara stabilt och moget.  

Gällande hur väl systemet kommer att prestera under tuffa förhållanden beror till stor del på 

den låda/väska som systemet har byggts in i. FMV har tidigare utvecklat liknande lådor/väs-

kor där elektroniken och hårdvaran skyddas på ett bra sätt från yttre faktorer som till exempel 

regn. Med en bra låda/väska är förutsättningarna bra för att systemet ska klara av tuffa prov-

miljöer oavsett var och hur de militära vapensystemen testas. Även om konstruktionen av 

lådan/väskan inte har varit en central del i projektet har det fortfarande funderats på vad som 

kan vara bra att tänka på. Att skydda elektroniken är egentligen inga problem, men det som 

till en början sågs som den stora begränsningen om systemet ska användas utomhus i till 

exempel regn är touchskärmen. Fördelen med Nextions skärm i detta fall är att touchen är 

resistiv vilket innebär att den är tryckkänslig. Det gör att skärmen kan skyddas med någon 

sort av genomskinlig plast mot väder men fortfarande bibehålla sin funktionalitet.  

Ett sätt för att säkrare konstatera att systemet fungerar som önskat hade kunnat vara att an-

vända systemet under ett verkligt prov igen, eftersom ändringar genomfördes efter det förra 

testet. Den ändringen som gjordes gällande att systemet kunde spara två rader verifierades 

genom att koppla upp systemet mot den nödvändiga kringutrustningen och kontrollera att 

Arduinon sparar en rad varje gång TTL-signalen aktiveras. Hade istället systemet tagits ut i 

en verklig provmiljö med möjligheten att till exempel logga hundra skott istället för tio skott 

hade det gett ett bättre underlag som visar att systemet fungerar. Men eftersom det inte skulle 

utföras något lämpligt prov under den tiden som testet av systemet behövde genomföras var 

inte detta möjligt. De tester som blev genomförda ansågs ändå vara fullt tillräckliga för att 

kunna anse att systemet fungerar. 
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 V-modellen och utvecklingsprocessen 

Att ha en bra planering och struktur under ett projekt är viktigt och därför har det tagits fram 

utvecklingsmodeller. Innan utvecklingsprocessen gjordes en jämförelse mellan två lämpliga 

utvecklingsmodeller. Båda modellerna hade sina likheter och olikheter men tillslut valdes V-

modellen som utvecklingsmodell för projektet. Med den information och fakta som hittades 

från litteraturstudierna bestämdes det att den V-modell som skulle användas i detta projekt 

skulle anpassas för att minimera risken för fel. Anpassningen gick till genom att identifiera 

vilka faser som behöver genomgås samt när olika tester behöver utföras. 

När utvecklingsprocessen nu är genomförd och resultatet har presenterats går det att se till-

baka på arbetet och konstatera att det har gått bra. Det första som gjordes var att titta på vad 

det är systemet ska göra och sedan bryta ned det i mindre delar. När det var gjort kunde själva 

uppbyggnaden av system påbörjas och slutligen verifiera systemet. Att ha flertalet tester och 

verifieringar under utvecklingens gång som när de var godkända bekräftar att arbetet kan gå 

vidare till nästa steg gjorde hela utvecklingsprocessen enklare. När det under tester uppstod 

fel eller brister kunde problemen åtgärdas med en gång. Att upptäcka problemen i ett tidigt 

skede gjorde att utvecklingsprocessen inte fick några större bakslag. Därför anses projekt 

vara väl genomfört och lyckat med hjälp av den framtagna V-modellen. 

Användandet av V-modellen har gett en bra erfarenhet som kan användas i nya projekt. Om 

samma projekt skulle utföras igen finns det självklart saker som skulle se annorlunda ut gäl-

lande utvecklingsprocessen. I stort handlar det om att planera noggrannare, en väl genomförd 

planering underlättar den delen av utvecklingsprocessen när systemet realiseras. Det fanns 

brister som upptäcktes i samband med att källkoden programmerades. Att upptäcka dessa 

brister under programmeringen är något som tar extra tid och arbete vilket i sin tur resulterar 

i högre kostnader. Även om det är svårt att upptäcka alla brister ett system eventuellt kan ha 

är en noggrann planering viktig. Att försöka förutse vilka brister som kan uppstå och ta fram 

en lösning för detta innan programmeringen påbörjas är något som sparar tid istället för att 

komma på en lösning när problemet redan har uppstått. 

Ett exempel på detta är när det bestämdes att systemet skulle visa data i realtid utan att USB-

minnet är kopplat. Det som planeringen hade genererat när utvecklingen var i realiseringsfa-

sen utgick från att hela tiden köra systemet när USB-minnet var kopplat i och med att väder-

data skulle sparas. En ändring som att kunna visa väderdata i realtid på skärmen utan att 

USB-minnet var kopplat hade en stor påverkan på källkoden vilket var ett tidskrävande mo-

ment. 

Att verifiera det realiserade systemet mot planeringen är det hela V-modellen grundas på. 

Det är något som fungerade bra för att säkerställa att kunden fick det som de vill ha. Att ta 

fram specifikationer i olika detaljnivåer gör att ingenting glöms bort under utvecklingens 

gång och det blir tydligt om det realiserade systemet är det rätta systemet.

 Användningen av Arduino 

Innan utvecklingen av systemet påbörjades gjordes en jämförelse mellan de olika MCU:er 

som var aktuella för utvecklingen av systemet. Både Microchip PIC och Arduino har sin för- 

och nackdelar men valet föll tillslut på Arduino. Utan tidigare erfarenheter av MCU:er kon-

staterades det i de litteraturstudier som har gjorts, att Arduinos tillgänglighet på information 

kommer vara till stor nytta för projektet. Det konstaterades också snabbt att valet av Arduino 

ger en stor tillgång på kringutrustning och det gick enkelt att få implementerat den funktion-

alitet som krävdes för projektet. Det finns många olika typer av utvecklingskort, dels från 

Arduino själva men också från andra tillverkare som valt att bygga sina kort utifrån den öppna 

källkoden, de ritningar och design som Arduino tillhandahåller.  

Under projektets gång har det vid många tillfällen varit till stor hjälp med den öppna källko-

den och all dokumentation samt information som finns tillgänglig kring Arduino. Känslan 

har varit att valet av Arduino har bidragit till en kortare realiseringsfas eftersom det alltid har 
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gått att söka upp den information och kunskap som saknats. Även funktionaliteten på hela 

systemet har troligtvis blivit bättre eftersom exempel och färdiga bibliotek har gjort imple-

menteringen av funktionalitet enklare. Att Arduino har blivit populärt är något som kan ut-

nyttjas vid utveckling av system och som i sin tur kommer skynda på utvecklingen av 

Arduino. Desto fler som använder konceptet, desto fler komponenter, program och inform-

ation kommer finnas tillgängligt. Den väg som Arduino har valt med att göra all information 

kring sina kort tillgängliga för allmänheten är något som är nödvändigt för framtiden. I ett 

samhälle där utveckling av elektronik och teknik går snabbt, kan samarbete vara nödvändigt 

för att hålla jämna steg med efterfrågan.  

Ett av målen i projektet är att ta hänsyn till en hållbar utveckling. Arduino är ett italienskt 

företag som tillverkar sin hårdvara i Europa och har därför redan där en fördel ur ett miljö-

perspektiv. Vidare kan Arduinos tillgänglighet bidra till att snabbare ta fram fungerande sy-

stem och den sociala och ekonomiska hållbarheten kan utvecklas snabbare. Tillsammans sit-

ter folk på en stor mängd kunskap om olika saker, och genom att dela med sig av detta blir 

den gemensamma kunskapsbanken mycket stor. Ett stort företag som likt Arduino tror att 

framtiden bygger på att dela med sig av kunskap är Tesla som valt att göra alla deras patent 

tillgängliga för andra biltillverkare (Musk, 2014). Genom att dela med sig av deras patent vill 

de att utvecklingen av elbilar ska gå snabbare. Att ett stort företag som Tesla anser att detta 

är rätt väg att gå styrker valet som Arduino har gjort, och tyder på att det är på så vis som 

utvecklingen ska gå snabbare i framtiden.  

Det finns dock ett par saker som kan vara negativt med Arduino och som bör tas i beaktning. 

I och med att det är öppet för alla att skapa och sprida information om Arduino är vikten av 

att kritiskt granska den kod som ska användas stor. Det är inte säkert att all information som 

finns tillgänglig är pålitlig och kan därför påverka systemets prestanda negativt. Ett annat 

problem med Arduino kan vara att storleken på programmen blir stora när många bibliotek 

används. Detta kan göra programmet långsammare eftersom det är mer rader kod som måste 

bearbetas. I projektet uppstod detta problem i samband med att mycket data skickades till 

skärmen samtidigt. Lösningen var dock enkel, och användningen av bibliotek till lagringen 

av data till USB-minne underlättade vårt arbete avsevärt. Till sist försvinner mycket av den 

programmering på lågnivå som är nödvändigt vid utveckling av system. Istället används fär-

diga bibliotek och den kunskap som krävs kring lågnivåprogrammering försvinner. För att 

fortsätta hålla en hög utvecklingsnivå behöver det fortfarande finnas folk som förstår hur 

system är uppbyggda och hur olika komponenter fungerar. Det kan bli färre som kommer 

kunna lågnivåprogrammering när kunskapen inte är nödvändig vilket minskar förståelsen för 

hur komponenter fungerar och kommunicera med varandra.  
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7. Slutsats 
Det huvudsakliga målet med projektet var att ta fram ett system för insamling av väderdata. 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för det här arbetet har varit till stor nytta 

för det resultat som uppnåtts. Eftersom ingen tidigare erfarenhet fanns kring MCU:er eller 

liknande projekt, blev den inledande delen viktig. Med en noggrann genomgång av teorin 

kring utrustning och även genom de litteraturstudier som genomförts, fanns en bra grund till 

att sätta sig in i problemet och bestämma vilka val som måste göras. Genom att använda och 

följa V-modellen under utvecklingen har det funnits en bra planering och noggranna tester 

har genomförts som gjort det möjligt att nå de mål som var uppsatta på projektet. Resultatet 

har också visat på vikten av en bra planering. Att planeringsfasen har fungerat bra visas på 

de få problem som har uppstått under utvecklingens gång.  

Det system som tagits fram för insamling av väderdata minskar hanteringen av data avsevärt. 

Med en automatiserad insamling krävs inte längre någon som skriver ned väderdata för hand. 

Vidare bidrar den automatiserade lösningen till en mer exakt avläsning då den skriver av 

värdena i samma sekund som loggningen sker. I den programvara som medföljer vädersen-

sorn finns möjligheten till att logga väderdata med jämna mellanrum (en sekund, en minut 

eller en timme). Eftersom det är önskvärt att ha noggranna avläsningar har det därför tidigare 

utförts loggningar varje sekund. Om till exempel en provskjutning utförs under en timme, 

kommer närmare 3 600 loggningar ha gjorts. Att efteråt leta upp den loggning som gjordes 

samtidigt som ett skott avfyrades är tidsödande. Det fanns även synpunkter från personal på 

FMV hur den medföljande programvaran presenterade väderparametrarna på skärmen. I och 

med det nya systemet har FMV kunnat vara med och bestämma hur data ska presenteras och 

vad som är mest relevant för dem, och därmed få ett system anpassat deras behov. Att skär-

men endast är på 7” gör systemet kompakt och enkelt att bära med sig, något som är viktigt 

för FMV som flyttar mycket utrustning mellan olika prov. Som målen beskriver ska en TTL-

signal trigga loggningen. Med systemets utformning kan många olika typer av givare använ-

das efter vad som anses vara en lämplig triggersignal till det prov som ska genomföras. 

Användningen av systemet begränsas av hur väl utrustningen skyddas och i vilken miljö den 

ska användas i. Vid utveckling av en låda/väska till systemet har det tagits i beaktning alla 

möjliga situationer som systemet kan utsättas för.  

8. Framtida arbete 
En del av syftet med hela systemet är att det ska underlätta hantering av data. Istället för att 

spara ned data till ett USB minne skulle systemet kunna konstrueras på ett sätt som möjliggör 

att sparandet av textrader går direkt till en dator trådlöst, till exempel via wifi eller telekom-

munikation. Det skulle minska hanteringen av data ytterligare och att analyser skulle kunna 

genomföras snabbare. Det tillför en mer pålitlig hantering av data då risken för att data kan 

gå förlorat minskas. Ett flyttbart media, som för detta system är ett USB, kan tappas bort 

vilket innebär att värdefull data kan komma att försvinna. 

För framtida arbete går det även att utveckla ett ännu mer stabilt system som hanterar fel i 

den seriella kommunikationen. Det framtagna systemet och dess källkod förutsätter hela ti-

den att korrekt data skickas och tas emot. Under utvecklingen har det inte funnits några indi-

kationer på att data inte skickas eller tas emot på ett korrekt sätt, men om det skulle finnas 

funktioner som även kontrollerar detta blir systemet ännu stabilare. Vad som också kan näm-

nas är att fler funktioner skulle kunna implementeras i skärmen och systemet. Nu finns det 

ingen möjlighet till att ta bort några sparade textrader eller skriva till någon kommentar till 

en befintlig textrad. Systemet visar endast den information som finns tillgänglig, det vill säga 

data från vädersensorn och sparade textrader, men skulle det finns möjlighet att redigera in-

formation med systemet gör det systemet mer användbart och flexibelt.  
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Bilaga 1 – Intervjuformulär 
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Bilaga 2 – Flödesscheman 
Nedan visas 3 olika flödesscheman som beskriver hur programmet för hela systemet funge-

rar. De tar bara hänsyn från programmet ur Arduinons perspektiv, med det menas att funkt-

ioner som till exempel justera ljusstyrka på skärmen inte finns med. Det är en funktion som 

ligger i skärmens MCU och har därför ingen påverkan på Arduinoprogrammet. 

För att visa hopp mellan flödesscheman används två siffror. första siffran är hoppnummer 

och andra siffran visar till vilket flödesschema hoppet är kopplat. 

Exempel: 
1

2
  Hopp 1 till flödesschema 2. 

Flödesschema 1 
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Flödesschema 2 
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Flödesschema 3 
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Bilaga 3 – Testprotokoll 
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