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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Sensative i Lund och har gått ut på att ta fram en prototyp på 

en produkt som kan bli aktuell för företaget att bygga vidare på. Produkten ämnar att 

kombinera IoT med samhällsnytta genom att kunna förebygga drunkningsolyckor via den 

data som genereras och skickas med produkten. Utifrån en initial beskrivning av produkten 

från Sensative har arbetet sedan delats in i faser som innefattat undersökningar, förstudier, 

prototypbygge och programmering vilket slutligen resulterade i en prototyp som kan visa den 

grundläggande funktionalitet som slutprodukten är tänkt att ha. 

 

Prototypen kan känna av när den hamnat i vatten genom att mäta spänningen mellan ett par 

elektroder, och kan även får reda på sin position med GPS och förmedla koordinaterna via 

LoRaWAN-protokollet till en gateway en gång per timme eller när ett larm uppstår. Då 

produkten är tänkt att bäras av en användare och vara batteridriven har fokus även legat på 

att försöka få systemet strömsnålt bland annat genom att använda en rörelsesensor för att 

känna av om den är i användning.  

 

Systemet är indelat i ett par distinkta lägen som kallas Standby, Run, Warning, och Alarm 

där varje läge innehåller en egen programslinga som via olika villkor styr vad som ska ske i 

systemet. Systemdesignen innehåller även tider då mikrokontrollern försätts i vila eller 

sovläge för att spara ytterligare energi. 

Nyckelord 
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Abstract 

 

This thesis work has has been done at Sensative in Lund and the goal has been to build a 

prototype of a product which the company then may build further upon. The product aims to 

combine IoT with social responsibility by preventing drowning accidents with the data that is 

generated and sent via the product. Based of an initial description of the product provided by 

Sensative, the work then was divided into phases which include research, investigation, 

building of a prototype and programming of the system, and resulted in a prototype that can 

demonstrate the basic functionalities that the end product is suppose to have.  

 

The prototype can sense when it has been put into water by measuring the voltage between 

electrodes, and can also determine its position through the use of GPS and send the 

coordinates via the LoRaWAN protocol to a gateway once per hour or when an alarm 

triggers. Since the product is suppose to be worn by a user and powered by battery focus 

has also been put on trying to minimize power consumption by for instance using a motion 

sensor to determine if it is in use or not. 

 

The system is divided into a couple of distinct modes called Standby, Run, Warning, and 

Alarm where each mode contains its own set of code and conditions which will determine 

what happens next in the system. The system design also includes times when the 

microcontroller is put into to rest- or sleepmode in order to save further energy.   

Keywords 

 

IoT, LoRa, SoC, GPS, water sensor 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Examensarbetet utförs på företaget Sensative. Sensative är ett IoT-företag som dels 

utvecklar egna IoT-sensorer och IoT-lösningar men även agerar som konsult till kunder som 

vill utveckla något inom IoT-branschen. Sensative startades 2014 och har kontor i Lund. 

Examensarbetet utförs i samverkan med en samarbetspartner till Sensative. 

Examensarbetet ska resultera i en prototyp som sedan ska evalueras och eventuellt 

utvecklas vidare till en färdig produkt för marknaden. Slutprodukten är tänkt att vara en ASIC 

(Application Specific Integrated Circuit) som ska få plats i ett armband. Detta är inget som är 

tillgängligt på marknaden idag och produkten har stor marknadspotential, speciellt för 

barnfamiljer.  

 

Sensorn kommer vara uppbyggd av en mikrokontroller, fyra kapacitiva sensorer, LED-

lampor, GPS-modul och en LoRa sändare. Vid larm ska sensorn få reda på sin position 

genom GPS-modulen och sedan skickas positionen med LoRa-teknik. Larmet utlöses då 

tillräckligt många av de kapacitiva sensorerna i sensorn är täckta med vatten och ett 

varningsläge kommer uppstå om endast några av sensorerna är täckta. För att spara på 

sensorns batteri ska den även kunna känna av när den är i användning med t.ex. en 

vibrationssensor eller med en enkel switch(t.ex ett armband som knäpps runt handleden).  

 

Produkter med liknande syfte går idag att hitta på marknaden, dock utan den räckvidd och 

energieffektivitet som användning av LoRaWAN-teknik medför. Att använda LoRaWAN-

teknik vid förmedling av datan ger systemet nya egenskaper jämfört med andra vanligt 

förekommande tekniker såsom Bluetooth eller WiFi. LoRaWAN kan öka sensorns aktiva 

område avsevärt förutsatt att en gateway finns inom räckhåll samt möjliggör en produkt som 

kan vara energisnål nog att potentiellt kunna användas regelbundet under hela 

badsäsongen (ca 6 månader) utan att batteriet behöver bytas ut eller laddas. 

 

Enligt World Health Organisation (WHO) är drunkningsolyckor den tredje vanligaste 

dödsolyckan i världen och 360000 människor omkommer årligen [1]. Avgörande riskfaktorer 

är bland annat ålder och kön, då barn och män löper större risk att drunkna. Hjärnskador 

som följd av syrebrist kan uppstå inom 4-10 minuter och leda till bl.a. försämrat minne och 

nedsatt balansförmåga och slutligen koma eller dödsfall [2]. Bland barn i åldern 1 till 6 år är 

drunkningsolyckor den vanligaste dödsorsaken och den färdiga produkten ämnar att minska 

antalet drunkningsolyckor som sker.  
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1.2 Syfte 

 

Examensarbetet ska ta första steget i att förhindra att drunkningsolyckor sker genom att ta 

fram en prototyp av ett system som sedan kan utvecklas vidare till en färdig produkt. 

Prototypen ska kunna demonstrera den grundläggande funktionalitet som den färdiga 

produkten är tänkt att ha.  

 

1.3 Målformulering 

 

Målet med projektet är att utveckla en prototyp av systemet. Systemet ska bestå av ett antal 

sensorer och moduler som ska kunna detektera och slå larm om den är helt nedsänkt i 

vatten och även kunna varna om risk för drunkning kan uppstå. Prototypen ska även kunna 

förmedla sin position och data ska förmedlas via LoRa, en teknik som möjliggör trådlös 

dataöverföring över långa avstånd med låg effektförbrukning och som ofta används vid 

upprättning av IoT-nätverk. Prototypen ska ha en teoretisk batteritid på 6 månader vid 

användning och 5 år när den ligger oanvänd. Är inte sensorn i användning ska den stängas 

av efter 30 minuter.  

 

1.4 Problemformulering 

 

För att utveckla en prototyp kommer dessa problemformuleringar besvaras. 

- Hur ska komponenter väljas för att ha ca 6 månaders batteritid utan att offra 

prestanda på GPS och sensorer? 

- På vilket sätt kan vi programmera vår mikrokontroller så att systemet är så strömsnålt 

som möjligt? 

- På vilket sätt ska prototypen veta när den är i användning och behöver göra 

mätningar? 

- När är bäst tillfälle för sensorn att skicka larm och data med LoRa i åtanke? 

- Vad ska ske i prototypen för att indikera ett larm till användaren och vilken data ska 

skickas? 

- Hur kan vi få GPS-modulen till att läsa av position så snabbt som möjligt så att vi kan 

vara så strömsnåla som möjligt och förlänga batteritiden maximalt.  

 

1.5 Motivering av examensarbetet 

 

Om den tänkta funktionaliteten kan visas på ett tillförlitligt sätt så är grunden lagd till fortsatt 

vidareutveckling av en sensor som har potential till att rädda liv. Produkten kan ha ett stort 

värde för samhället då tanken är att den ska förhindra drunkningsolyckor. Projektet innefattar 

också intressanta och utmanande tekniska frågeställningar och problem som måste lösas 

vilket är ett scenario som ofta uppstår i ett ingenjörsmässigt arbete och som bidrar till fortsatt 

personlig utveckling och erfarenhet för de inblandade i projektet. För Sensative kan 
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examensarbetet ge en grund för om det är värt att fortsätta utveckla produkten med de 

tekniker som används eller om andra lösningar borde utvärderas istället. 

1.6 Avgränsningar 

 

Examensarbetet kommer endast implementera en prototyp av den enhet som användaren 

ska bära på sig. Den relevanta datan från enheten ska kunna skickas och visas upp i någon 

form av användargränssnitt men ingen färdig applikation för detta ska utvecklas.  

Sensorns slutgiltliga design och mekanik kommer ej implementeras, det färdiga 

examensarbetet kommer endast vara en prototyp. 

Inga fältstudier kommer utföras för att få fram användarstatistik på exempelvis hur ofta 

produkten kommer användas och hur länge den är i användning per dag. Istället används ett 

teoretiskt use-case som anses vara rimligt.  

En teoretisk batteritid kommer beräknas men ej testas i praktik.  

Då det öppna nätverket som The things network (TTN) tillgodoser kommer att används vid 

utvecklingen av systemet ställs krav på hur mycket data som får skickas och tas emot via 

LoRa.  
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2 Teknisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de tekniker och komponenter som ligger som grund för 

examensarbetet.  

2.1 Internet of things (IoT) 

 

Begreppet internet of things innebär att allt från maskiner, fordon, bostäder eller människor 

förses med sensorer eller processorer som kan kommunicera med sin omvärld via nätverk 

[6]. Tekniken förekommer i alla möjliga sammanhang för t.ex. privat bruk, industri, skola eller 

sjukvård och möjliggör lättare aggregation av data och automatisering av processer via de 

apparater som ingår i ett IoT-nätverk. 

 

Ett praktiskt exempel kan formuleras utifrån detta examensarbete. En användare utrustas 

med ett system av sensorer och moduler integrerade i ett armband. Vid bestämda villkor 

används sedan trådlös kommunikation för att skicka en lägesrapport innehållandes data 

baserat på  dessa sensorer. Lägesrapporten förmedlas sedan via en gateway till t.ex. en 

tillhörande mobilapplikation där informationen finns tillgänglig för användaren. 

 

2.2 LoRa och LoRaWAN 

 

LoRa är ett slags radionät som använder en modulation i radiokommunikation som baseras 

på en teknik som kallas chirp spread spectrum (CSS) [7]. CSS är en modulation där man 

använder chirps för att koda information. Ett chirp är en signal där frekvensen antingen ökar 

eller minskar över tiden. Frekvensen som LoRa använder varierar beroende på region men 

det är alltid på licensfria frekvenser. I EU är detta typiskt 868Mhz och i USA används 

915Mhz [7]. De licensfria frekvenserna i ISM-bandet gör det möjligt att utnyttja LoRa 

kostnadsfritt men det ställer även krav på hur ofta du får skicka data samt hur mycket data 

som får skickas under en viss tidsperiod. På grund av sin låga frekvens är LoRa ett 

energieffektivt sätt att sända information på långa sträckor men på grund av frekvensen har 

man även relativt låga datahastigheter, jämfört med till exempel wifi, och 4G-nät [7]. I IoT-

applikationer är inte detta något större problem då det oftast är sensorvärden, från till 

exempel temperatursensorer, man vill skicka och det är endast några bytes. För IoT-

applikationer som behöver lång räckvidd men låg energiförbrukning är LoRa en bra lösning 

om den begränsade bandvidd som LoRa kan erbjuda inte är något problem för 

applikationen. Eftersom LoRa använder chirps används hela frekvensbandet när data 

skickas. Detta gör att LoRa är väldigt tåligt för störningar vilket gör att det fungerar bra på 

långa sträckor [7].  

 

LoRa är endast det fysiska radionätet som krävs för att skicka data. För att använda LoRa 

upp till applikationsnivå behövs ett kommunikationsprotokoll och detta protokoll kallas 

LoRaWAN. LoRaWAN är ett Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) som utvecklas av en 

grupp som kallas the LoRa Alliance. The LoRa Alliance är en öppen ej vinstdrivande 

organisation som utvecklar LoRaWAN genom samarbeten mellan  medlemmar och företag. 

LoRaWAN är till för att koppla samman sin IoT-enheter med internet så att man kan göra 
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något med sin insamlade data. LoRaWAN använder sig av AES 128 kryptering för att säkert 

skicka data som ingen annan förutom behöriga kan dekryptera och använda. För att 

säkerställa att datan skickas säkert används två nycklar [9]. En nyckel för integritet i 

nätverket och en nyckel för kryptering av hela meddelandet mellan nod och applikation. I 

LoRaWAN kallas ett meddelande som går från en nod till en gateway för ett uplink 

meddelande och ett meddelande från gateway till nod kallas för downlink meddelande. Det 

är viktigt att separera dessa typer av meddelande eftersom att de påverkar nätverket och är 

begränsade på olika sätt. Antalet downlinks som får tas emot är färre än mängden uplinks 

som får skickas. Detta för att gatewayen inte enbart ska vara upptagen med att konfirmera 

mottagna uplinks via acknowledgements. Det går alltså inte att få konfirmation på att alla 

uplinks som skickas faktiskt kommer fram. 

 

Inom LoRaWAN är noderna indelade i ett antal klasser [8]. Klasserna kallas A,B och C och 

för noder inom klass A följs varje uplink skickat från noden upp med två korta perioder då 

noden lyssnar efter ett downlink. För klass B noder så schemaläggs även perioder för att ta 

emot downlinks utöver de som fås efter det att ett uplink skickas. För klass C noder är det 

möjligt att mottaga downlinks på alla tider förutom då noden själv skickar data. Noder inom 

klass A är de som är bäst anpassade för system där mycket låg energianvändning är att 

föredra. 

2.3 The Things Network 

The Things Network (TTN) är en organisation som tillgodoser användare med ett öppet 

nätverk som använder LoRaWAN-protokollet. Nätverket byggs upp genom att medlemmar i 

TTN själv upprättar och registrerar sin LoRa-gateway på hemsidan, vilket gör det möjligt för 

alla medlemmar inom räckhåll att skicka data via den [10]. TTN arbetar för att utöka 

räckvidden och användningen av LoRa och göra det lätt för en utvecklare att börja använda 

LoRa i sina IoT-lösningar genom att man inte själv behöver sätta upp gateways och hantera 

hur datan ska gå från sin IoT-enhet upp till internet och sedan till en applikation. TTN har 

tagit fram en policy, TTN Fair Access Policy, som bestämmer hur mycket man får skicka till 

och från nätverket för att undvika att en användare översvämmar nätverket så att andra 

enheter inte kan nå fram. TTN Fair Access Policy säger att en nod är begränsad till att i snitt 

använda 30 sekunder till uplink meddelande per dag och endast ta emot 10 meddelande 

[14]. Ett downlink meddelande innefattar även ett acknowledgement (ACK) på ett uplink 

meddelande vilket gör att man måste tänka på hur man kan göra ett uplink meddelande så 

kort som möjligt och vilka meddelande som måste få ett ACK.  
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2.4 Vibrationssensor (SQ-SEN-200) 

SQ-SEN-200 är en lutnings- och vibrationssensor som i princip består av en hålighet 

innehållandes en ledande massa. Vid lutning eller vibration kommer massan ändra sitt läge 

och emellanåt skapa en sluten krets inuti håligheten [2]. Detta genererar en signal som 

kommer skifta med varierande frekvens mellan stängt och öppet läge beroende på den 

intensitet i rörelsen som sensorn utsätts för. I vila fungerar sensorn som en sluten krets. 

 

I sitt slutna läge skapar sensorn i princip en kortslutning så ytterligare komponenter används 

för att kunna mäta signalen i form av resistorer och en kondensator som filtrerar signalen, se 

figur 1. Genom att använda rätt värde på R1 och R2 kan då sensorn göras väldigt strömsnål. 

Via databladet ges ett exempel med resistorer på 4.7MΩ respektive 1MΩ vilket ger ett ström 

på ca 0.5μA då 3V matningsspänning används: 

 

3.0𝑉

4.7MΩ +  1MΩ 
≈ 5 ⋅ 10−7𝐴 

 

 
Figur 1: Utökad krets för SQ-SEN-200 
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2.5 Mätning av kapacitans 

Att mäta kapacitans kan ske på lite olika sätt och datan vid mätningar används flitigt inte 

minst för rörelsekänsliga skärmar till mobiltelefoner och surfplattor. Tekniken som används i 

examensarbetet är baserad på den integrerade teknik som redan är tillgänglig i 

mikrokontrollern STM32L072CZ. 

 

Tekniken är baserad på en princip som går ut på att man laddar upp en kapacitiv elektrod Cx 

och sedan för över en del av den ackumulerade laddningen till en större 

samplingskondensator Cs [3]. Denna process upprepas tills dess att Cs har uppnått ett 

spänningsgränsvärde  som är beroende på den GPIO-pin (General purpose input/output) 

som används. Antalet cykler som krävs för detta är ett mått på elektrodens kapacitans. När 

elektroden berörs av ett ledande medium t.ex. ett finger eller vatten så kommer elektrodens 

kapacitiva förmåga att öka och antalet cykler för att Cs ska uppnå gränsvärdet kommer att 

minska. 

 

STM32L072CZ har enligt databladet stöd för upp till 24 elektroder fördelade i 8 grupper, då en 

samplingskondensator Cs kan hantera upp till 3 elektroder Cx . Mätningen sker via 

mikroprocessorns GPIO-pins. 

 

Processen för en sensormätning sker i 7 steg, se figur 2:  

1. För att få till ett bra startvärde laddas 𝐶𝑠 och 𝐶𝑥 ur genom att sluta switch S1 och S3. 

2. Mellan varje steg läggs en dödtid då de analoga switcharna är öppna. 

3. S2 sluts så att 𝐶𝑥 laddas upp till 𝑉𝑑𝑑. 

4. Dödtid 

5. S1 sluts så att en del av 𝐶𝑥 ackumulerade laddning förs över till 𝐶𝑠 

6. Dödtid 

7. Spänningen på 𝐶𝑠 läses av och om gränsvärdet Vih är uppnått ges en logisk ‘1’ 

annars ges ‘0’ och steg 3-7 upprepas till det att värdet är uppnått. För varje loop 

inkrementeras även en räknare vilket ger en representation av 𝐶𝑥 kapacitans. 

 
 

Figur 2: Schema över kapacitiva sensorsystemet i STM32. 
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2.6 GPS-mottagare  

Vid design av ett system med GPS-funktionalitet kan det ofta vara enkelt att implementera 

detta via en modul. Modulerna finns tillgängliga i olika utföranden med varierande funktioner 

såsom med eller utan integrerad antenn, backup-mode och andra speciella modes för snabb 

fixering av position samt varierande antal mängd kanaler som modulen kan utnyttja för att 

söka efter satelliter. 

 

Modulerna är ofta lätta att använda och kräver endast en spänningsmatning samt anslutning 

till seriell kommunikation för att börja skicka data. Vid kommunikation med en 

mikroprocessor används UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Datan 

skickas då sekventiellt i bitar  från Tx (transmitter) och sätts åter ihop till bytes hos 

mottagaren Rx (receiver). Datan är strukturerad i ett standardiserat format enligt NMEA 

(National marine electronics association) vilket ger en sträng data i ASCII-tecken där det 

första ordet anger vad för sorts data det är som presenteras [11]. Ett NMEA meddelande 

består av meningar som har olika tolkningar beroende på vilken information som behövs för 

positionering. Varje mening inleds av ett ‘$’ följt av vilken datatyp meningen är, se figur 3.  

 

En viktig sträng som tas emot från en GPS-modulen inleds med “$GPRMC” och står för 

“recommended minimum data” [12]. Strängen innehåller de essentiella värdena för att få en 

positionering som latitud, longitud och även klockslaget för när datan hämtades in.  

Figur 3: Utskrift från GPS. 

 

 

2.7 B-L072Z-LRWAN1 - Mikroprocessor och LoRa-modul 

Microcontrollern som ska användas i projektet är av typen STM32L072CZ med en 32-bitars 

ARM-processor och är en del av ett SoC tillsammans med en integrerad LoRa-modul 

CMWX1ZZABZ-091 [13]. Det kompletta kortet kallas B-L072Z-LRWAN1 och är framtaget av 

STMicroelectronics för att just underlätta utveckling av lösningar som ska använda LoRa-

protokollet, se figur 4. På kortet finns även en debugger integrerad tillsammans med 

kringutrustning så som LEDs, knappar, ADC, timers och möjlighet till seriell kommunikation 

via UART. Den IDE (Integrated development environment) som används är µVision som är 

utvecklat av Keil. 
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Figur 4: Utvecklingskortet b-l072z-lrwan1 från STMicroelectronics 
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3 Metod 

 

Examensarbetet är uppdelat i tydliga delmoment och planeringen lades upp i samarbete 

med Sensative. För att underlätta arbetets gång och kommunikation för både 

examensarbetare och Sensative så utförs exjobbet redan från första stadiet på plats i 

Sensatives lokaler i Lund. 

3.1 Delmoment 1: Research och val av komponenter 

Med en kravspecifikation som är framtagen i samarbete med Sensative samlas sedan all 

relevant information in som kan vara till hjälp för att genomföra examensarbetet. Det är 

viktigt att man har förståelse för hur varje enskild komponent fungerar för att implementera 

komponenterna så effektivt som möjligt med avseende på tid och strömförbrukning. Mycket 

fokus behöver läggas på hur LoRa och LoRaWAN fungerar samt undersöka vilka färdiga 

lösningar som redan finns. Detta delmomentet lägger grunden för examensarbetet och hur 

det ska utföras samt vilka komponenter och resurser som kommer behövas. För att hitta 

passande komponenter söktes ett flertal potentiella komponenter upp på internet för att 

sedan väga dem mot varandra genom att ta fram för- och nackdelar samt diskussioner med 

anställda på Sensative. För att välja bästa lösningen för LoRa rådfrågades även företaget 

Sensefarm som delar kontor med Sensative och nästan exklusivt arbetar med LoRa.  

 

3.2 Delmoment 2: Systemdesign 

Systemdesign innefattar hur själva systemet ska fungera. Systemdesignen ska ge en inblick 

på hur programslingan senare kommer se ut genom att konstruera “state diagrams” och 

flödesschema. Här bestäms det hur ofta systemet ska hämta värden hos de olika 

sensorerna samt hur ofta position ska skickas och om systemet behöver en ACK från en 

gateway vid sändningar och så vidare. Genom att göra flödesschema och lägesdiagram får 

man dels en klar bild av hur systemet ska fungera och dels en grund till programmeringen 

längre fram. En väldefinierad systemdesign kortar ner tiden det tar att programmera 

systemet eftersom att man har en mall att utgå från med flödesdiagram.  

 

Då flödesschemat blir ganska omfattande och emellanåt svårtydligt så skapades även det 

kompletterande lägesdiagrammet som ger en mer lättöverskådlig och förenklad bild av hur 

systemet är tänkt att fungera. Flödesschemat ger å andra sidan en bättre insikt i hur 

systemet programmeras. 

 

3.3 Delmoment 3: Kretsplanering 

Innan alla komponenter köps in ska kretsen till prototypen vara planerad ner till vilka 

ingångar som ska användas till vad. Här kommer även teoretiska strömberäkningar ske 

genom värden från datablad och uppskattningar av hur lång tid en positionering och 

sändning kan ta. Den teoretiska beräkningen görs för att få en uppskattning på vilket batteri 

som kommer krävas för att klara av kraven. Genom de teoretiska beräkningarna kan man 

även redan nu bestämma om det är värt att använda back up till GPSen som kortar ner tiden 

det tar för en positionering men ökar sleep-current.  
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3.4 Delmoment 4: Programmering av individuella komponenter 

När man ska programmera ett helt system med många komponenter som ska samverka är 

det viktigt att inte kasta sig in i det och försöka göra allt på en gång. Genom att först 

programmera och hantera komponenterna för sig själva blir det lättare att sedan binda ihop 

allt till en färdig lösning. Momentet går ut på att få en introduktion till att programmera på en 

ARM-Cortex processor samt att lära sig hur komponenterna funktionerar.  

 

3.5 Delmoment 5: Programmering av system/ prototypbygge 

Här ska systemet programmeras enligt designen från momentet systemdesign. Genom att 

återanvända kod från föregående moment behöver vi inte skriva om koden för att till 

exempel hantera GPS eller de kapacitiva sensorerna. I slutet av detta moment är det tänkt 

att prototypen ska vara färdig och fylla alla krav enligt kravspecifikationen som är framtagen 

under delmoment 1. För att verifiera att systemet och dess komponenter fungerar såsom det 

är tänkt testas prototypen kontinuerligt under arbetets gång och även när prototypen är 

färdigställd.  

 

3.6 Källkritik 

 

Främst är det de datablad som är associerade med komponenterna som studerats i 

projektet och dessa bedöms vara pålitliga. För övriga källor angående bakomliggande teorier 

är det i första hand vetenskapliga artiklar som legat som grund och för instruktioner och 

konfiguration av de olika komponenterna är det främst tillverkarens egna guider och 

dokumentation hämtade från deras hemsidor som används.  

 

[1] Är data publicerad av World Health Organization (WHO), en organisation som jobbar för 

korrekt och produktivt tekniskt samarbete inom internationellt arbete som rör hälsa och 

främjandet av forskning inom detta.  

[2] Är ett kapitel från en vetenskaplig publikation som behandlar neurologisk vård och är 

kollegialt granskad. 

[3] Förmedlar vetenskapliga artiklar och nyheter om sensorer. 

[4] Är en konferensartikel publicerad i sammanhang med en vetenskaplig konferens 

anordnad av “Instrumentation and Measurement Technology Conference”, ett samfund 

under Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

[5] Är publicerad av Journal of Communication and Information Systems som publicerar 

utvärderade vetenskapliga artiklar inom kommunikation och informationssystem. 

[6] Är en artikel publicerad i en tidskrift som behandlar forskning inom datorkommunikation. 

[7],[8],[9] Är dokumentation och information från LoRa Alliance som är en icke vinstdrivande 

förening med målet att främja utvecklingen av LoRaWAN genom samarbete mellan företag. 

[10] Är information om The Things Network hämtat från deras egen hemsida. 

[11] Är en etablerad tidskrift som publicerar nyheter och artiklar om positionssystem. 

[12] Är ett dokument hämtat direkt från tillverkaren av GPS-modulens hemsida. 

[13] Är tekniskt produktinformation hämtat direkt från tillverkarens hemsida. 
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[14] Är publicerad av IEEE som är ett icke vinstdrivande institut som publicerar granskade 

tidskrifter.  
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4 Analys 

I detta kapitel beskrivs själva utförandet av delmomenten som beskrivs under kapitel 3. 

4.1 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen togs fram utifrån den produktbeskrivning som Sensative förmedlade i 

början av examensarbetet. Den första versionen kompletterades sedan efter diskussioner 

med Sensative. 

 

Funktionella krav: 

 -Systemet ska kunna få reda på sin position med GPS 

 -Systemet ska kunna kommunicera med internet genom LoRa 

 -Systemet ska kunna aktivera ett larm om det är nedsänkt i vatten 

 -Systemet ska kunna veta om det är i användning 

 -Systemet ska få ett svar från en gateway för att veta att meddelandet kom fram 

 -Systemet borde kunna skilja på vattenstänk och nedsänkt i vatten 

 -Systemet borde kunna aktivera larm med en knapp 

 

Icke-funktionella krav: 

 -Systemet ska ha en batteritid på 6 månader vid normal användning 

 -Systemet ska ha en batteritid på 5 år när det inte är i användning 

 

4.2 Research och val av komponenter 

4.2.1 Val av mikroprocessor och LoRa-sändare 

I valet av MCU stod det mellan tre mikroprocessorer. Systemet har klara krav på 

strömförbrukning och hur hög kontroll man har över strömförbrukningen i form av low power 

modes som “sleep mode” och “standby mode” men även hur pass färdiga lösningarna var 

togs hänsyn till. De lösningar som undersöktes var Intel 8051 med en utomstående LoRa-

modul, Murata Type ABZ som baseras på en STMicroelectronics STM32L0 och Pycom 

LoPy som baseras på en Espressif ESP32. De har alla fördelar och nackdelar som påverkar 

examensarbetet på olika sätt. En stor fördel för Type ABZ och LoPy är att de redan har ett 

integrerat LoRa chip. De har även många fler ut- och ingångar jämfört med en 8051.  

 

 

Komponent Fördelar Nackdelar 

Intel 8051 +Används i stor utsträckning 

på Sensative 

+Hög kontroll över 

strömförbrukning 

-Få in- och utgångar. Endast 

en UART.  

-Behöver ta fram ett eget 

interface med en LoRa-

modul 
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Murata Type ABZ +MCU och LoRa-modul på 

ett chip 

+Hög kontroll över 

strömförbrukning 

+Många GPIOs för 

utbyggnad 

+Utvecklingskort tillgängligt 

-Processorkraft går oanvänd 

-Längre ifrån färdig produkt 

-Svårare att programmera 

relativt 8051 och LoPy 

Pycom LoPy +MCU och LoRa-modul på 

ett chip 

+Lätt att programmera 

-Stor formfaktor relativt 8051 

och Type ABZ 

-Hög strömförbrukning 

relativt 8051 och Type ABZ 

-Under utveckling 

 

Att använda en 8051 med en utomstående LoRa-modul visade sig vara problematiskt. Både 

GPS-modulen och LoRa-modulen kommunicerar genom UART och den typen av 8051 som 

används på Sensative har endast en UART-port. Detta går att lösa genom att göra en UART 

i mjukvara och använda två vanliga GPIOs som in- och utgång. Att programmera en UART i 

mjukvara är ej relevant för examensarbetet och anses vara tid som kan användas bättre i på 

annat.  

 

Pycoms LoPy ser lovande ut inledningsvis med sin lätta programmering i MicroPython men 

visade sig ha mycket högre strömförbrukning än våra krav (ca 10 gånger högre sleep current 

än Type ABZ). LoPy är även fortfarande under utveckling och har inte omfattande 

dokumentation gällande kortets funktioner och hur de används.  

 

Valet som gjordes var att använda Muratas Type ABZ då den har väldigt låg 

strömförbrukning med sina low power modes (< 1 µA) och har redan en LoRa-modul 

integrerad på kortet. Kortet har stöd för flertal capacitiva sensorer och många in- och 

utgångar om man skulle vilja implementera fler sensorer. Ett färdigt utvecklingskort från 

STMicroelectronics finns att köpa med en Type ABZ, LED-lampor, knappar och antenn 

redan integrerat vilket gör att vi kan spara tid på att inte behöva implementera detta själva.  

 

4.2.2 Val av GPS-modul 

Med tanke på det ändamål som den slutgiltliga produkten är tänkt att ha så gjordes valet av 

GPS-modul med ett par specifika egenskaper i åtanke: låg strömförbrukning, tiden det tar att 

få en position fixerad samt att modulen har tillgång till någon sorts backup-mode som tillåter 

att data från en tidigare fixering kan användas igen för att reducera tiden det tar att beräkna 

en ny position.  

 

Att kunna reducera tiden det tar för modulen att beräkna sin position är av stor nytta då det 

är under denna tid som modulen drar som mest ström. Utan sådan funktionalitet så gör 

modulen en så kallad “cold start” varje gång en ny position ska beräknas vilket är en 

tidskrävande process då modulen åter måste hitta var satelliter befinner sig. 
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Vid tester uppskattas tiden det tar för modulen att få en första positionsfixering att vara några 

minuter med någon minuts skillnad beroende på miljön som fixeringen togs i.  Då den modul 

som valdes är monterad på ett kretskort med ett batteri så sparas datan i modulens flash-

minne och nästkommande fixering tar ungefär 30 sekunder. Med fler fixeringar kommer tiden 

det tar för positionering fortsätta minska till en kortast tid på ca 10 sekunder.  

 

Då gps ska användas vid specifika händelser i systemet så ska modulen endast 

spänningsmatas under just dessa tillfälle. Ett enkelt sätt att lösa detta hade varit att sköta 

matningen via en digital utgång på mikroprocessorn. Problemet som uppstår är att 

mikroprocessorns utgångar ej är kapabla att tillgodose den mängd ström som modulen 

kräver. Modulen kräver enligt databladet typiskt 25mA vid hämtning av satellitdata och enligt 

databladet för mikrokontrollern är maximal output för en I/O pin -16mA. Valet föll då på att 

försöka hitta en lämplig logic-level transistor som kan styras med 3V. Med strömförbrukning i 

åtanke valdes en spänningsstyrd FET-transistor, FDV301N. 

4.2.3 Kapacitiva sensorer 

I den valda mikroprocessorn finns stöd för att implementera kapacitiva sensorer enligt 

principen “charge-transfer acquisition” som beskrivs tidigare under avsnitt 2.5. För projektet 

används 4 st sensorer och till elektroderna användes tunna kopparplåtar med pålödd 

kopplingstråd. För mikrokontrollern finns även ett tillhörande bibliotek tillgängligt på 

tillverkarens hemsida för att underlätta implementering och konfiguration av sensorerna via 

mjukvaran. 

4.3 Systemdesign 

Systemet är uppbyggt av fyra huvudtillstånd. I systemdesignen beskrivs systemet 

grundläggande i textform och i tillståndsdiagram, samt mer ingående i ett flödesschema. 

Tillstånden kallas standby, run, warning och alarm. I standby är det tänkt att enheten inte är i 

användning, alltså att enheten exempelvis ligger på ett bord. I run är enheten i normal 

användning. Användaren har tagit på sig enheten och enheten har detekterat en rörelse. I 

run sker pollning av de kapacitiva sensorerna och den periodiska positioneringen. Eventuellt 

kommer det även ske en rutinsändning till applikationen som indikerar att enheten lever och 

fungerar korrekt. I läget warning är det tänkt att användaren eventuellt befinner sig i vatten. I 

detta läget pollas de kapacitiva sensorerna oftare än i run och position ska skickas om 

enheten har tid. Från warning kan enheten gå tillbaka till run eller till alarm. I alarm befinner 

sig användaren i vatten och enheten är helt nedsänkt i vatten. I alarm är det väldigt viktigt att 

datan man skickar kommer fram till nätverket. Därför försöker vi se till att endast skicka när 

enheten tillfälligt befinner sig över vatten och för att vara säkra på att meddelandet har gått 

fram kräver vi ett acknowledgement (ACK) från vår gateway. Får vi inget ACK kommer 

meddelandet skickas om tills ett ACK erhålles. När ett meddelande lyckas nå fram till en 

gateway går enheten in i standby igen. Från alarm kan enheten endast gå till standby.  

 

4.3.1 Standby  

I standby undersöker enheten först om armbandet sitter på en arm via en switch. Sitter 

armbandet på en arm undersöker man även om armbandet är i rörelse. Är armbandet i 

rörelse går enheten in i run mode, annars går den in i dvala i 30 minuter för att spara energi. 
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När enheten vaknar igen ses detta som en omstart av systemet för enheten. Om enheten 

startas om helt, dvs om man tar ut batteriet och sätter in ett nytt, går enheten alltid in i 

standby först. Från standby kan man endast gå till run eller tillbaka till standby. Se bilaga 

B.2.   

 

Event: 

1. Se om armbandet är på en arm 

2. Se om armbandet är i rörelse 

 

Övergångsvillkor: 

Från standby till run: Armbandet är på en arm och är i rörelse 

 

4.3.2 Run 

I run väcker man de kapacitiva sensorerna var 10:e sekund för att se om de är blöta. Var 

30:e minut gör man även en koll om enheten är i rörelse och om den inte är i rörelse vid 2 

mättillfällen efter varandra går enheten tillbaka till standby. En gång varje timme ska även 

GPSen väckas och därefter ska enheten skicka positionen utan ACK från en gateway. Är 

minst 2 av de kapacitiva sensorerna blöta går enheten in i warning mode. Om mindre än 2 

kapacitiva sensorer är blöta stannar man kvar i run och sover 10 sekunder innan de 

kapacitiva sensorerna ska väckas igen. När man först går in i run ska position skickas med 

en indikator som visar att enheten nu är i run mode. Regelbunden rapportering till en 

gateway ska visa att enheten är i run mode och fungerar korrekt. Från run kan man gå till 

alla andra lägen. Se bilaga B.3. 

 

Event: 

1. Se om de kapacitiva sensorerna är blöta var 10:e sekund 

2. Se om armbandet är i rörelse var 30:e minut 

3. Skicka position en gång varje timme 

4. Regelbundet rapport att enheten är aktiv? 

 

Övergångsvillkor: 

Från run till warning: Minst 2 kapacitiva sensorer är blöta. 

Från run till alarm: Alla 4 kapacitiva sensorer är blöta eller knappen trycks eller armbandet 

tas av. 

Från run till standby: Armbandet har legat stilla i 1 timme, dvs ska rörelse ej detekteras i två 

mätningar på rad.  

Från run till run: Färre än 2 kapacitiva sensorer är blöta.  

 

4.3.3 Warning 

I warning väcker man de kapacitiva sensorerna var 3:e sekund för att se om de är blöta. 

GPSen ska startas men positionen behöver inte nödvändigtvis fastställas och skickas. 

GPSen startas i förebyggande syfte till alarm-stadiet och om en giltig position skulle erhållas 

skickas den. Är 4 kapacitiva sensorer blöta går enheten in i alarm. Är mindre än 2 kapacitiva 

sensorer blöta går man tillbaka till run mode. Är 2 eller 3 kapacitiva sensorer blöta stannar 
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man kvar i warning och sover 3 sekunder innan man väcker de kapacitiva sensorerna igen. 

Se bilaga B.4. 

 

Event: 

1. Starta GPS 

2. Se hur många kapacitiva sensorer som är blöta 

 

Övergångsvillkor: 

Från warning till alarm: 4 kapacitiva sensorer är blöta eller knappen trycks eller armbandet 

tas av. 

Från warning till run: Färre än 2 kapacitiva sensorer är blöta. 

Från warning till warning: 2 eller 3 kapacitiva sensorer är blöta.  

 

4.3.4 Alarm 

I alarm ska ett meddelande skickas som visar att ett larm har inträffat tillsammans med en 

position. Enheten lyssnar på GPS-modulen tills den får en giltig position. För att skicka vid 

rätt tillfället måste vattensensorerna undersökas så ofta som möjligt för att kunna detektera 

när enheten inte är nedsänkt i vatten. Är färre än 4 kapacitiva sensorer blöta skickas larmet 

med position och vilken typ av larm som inträffade. När meddelandet har skickats väntar 

enheten på ett ACK från en gateway. Får enheten inte något ACK försöker den skicka 

meddelandet igen. När enheten får ett ACK går enheten in i en sleep och sedan tillbaka till 

standby. Se bilaga B.5.  

 

Event: 

1. Få position från GPS 

2. Se om det är läge att skicka meddelande 

3. Skicka meddelande och vänta på svar från gateway 

 

Övergångsvillkor: 

Från alarm till standby: Enheten får ett ACK från GW. 

Från alarm till alarm: Enheten får inget ACK från GW. 
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4.4 Kretsplanering 

 

Med komponenterna valda undersöktes sedan hur dessa kommer att vara sammankopplade 

med mikrokontrollern. Ett preliminärt schema över kretsen gjordes upp, se figur 5, och utifrån 

datablad kartlades vilka av mikrokontrollerns pinnar som är lämpliga för respektive 

komponent samt rekommenderade värden för de passiva komponenter som ska ingå i 

kretsen. 

 
Figur 5: Kretsschema 
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Figur 6: Ström vid sändning med LoRaWAN 

 

Figur 6 visar hur strömmen i LoRa-modulen varierar över tiden i teorin när ett uplink 

meddelande skickas. Först skickas meddelandet i sin helhet, som syns i intervallet 0,5s - 1s. 

När meddelandet har skickats väntar noden i 1 sekund och öppnar därefter ett “receive 

window” (RW). I ett RW lyssnar endast noden på om en gateway försöker skicka tillbaka ett 

meddelande. I LoRaWAN sker två separata RWs efter varje uplink sändning. Det första sker 

1 sekund efter en sändning och det andra sker 2 sekunder efter. Om en gateway inte lyckas 

skicka tillbaka ett meddelande inom två RWs får den inte en chans att skicka igen förrän 

nästa gång noden skickar ett uplink meddelande. Detta gör att en nod inte alltid kan ta emot 

ett meddelande direkt och man måste därför bestämma i mjukvaran hur ofta en nod ska se 

om ett downlink meddelande väntar på att skickas. I systemet kan det vara aktuellt att 

efterfråga enhetens position från applikationen vilket kommer påverka hur systemet ska 

hantera sändning och mottagning av meddelande.  

 

Tiden det tog att skicka ett meddelande på 11 bytes var i genomsnitt 41,2 ms. Enligt TTN 

Fair Access Policy får man i genomsnitt använda 30 sekunder till att skicka meddelande per 

dag vilket resulterar i att man kan skicka ca 730 meddelande per dag.  

Enligt datablad har GPS-modulen en cold start tid på 35 sekunder och en strömförbrukning 

på 27,8 mA. Radiomodulen använder 49,8 mA vid sändning av meddelande. Med dessa 

teoretiska värden kan man beräkna en energiförbrukning för positionering och sändning.  

 

I normalläget  kan systemet anses ha en cykel som upprepas varje timme. Varje timme 

kommer GPS-modulen att leta efter koordinater och dessa skickas sedan med LoRa, och 
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inom ett givet intervall kommer spänningen mellan elektroderna kontinuerligt att läsas av för 

att upptäcka vatten. Rörelsesensorn kommer även att läsas av vid två tillfällen under 5 

sekunder vardera. En uppskattning på lämplig batteristorlek är gjord med normalläget i 

åtanke och många skiftande faktorer kommer att påverka energiförbrukningen ytterligare, 

såsom om systemet går in i larmläge eller tiden det tar att få giltiga koordinater från GPS-

modulen. Utifrån nominella värden hämtade från datablad ges en grov uppskattning på  

prototypens energiförbrukning. En teoretisk användningstid på 8h per dag och 3 dagar i 

veckan kommer att antagas.  

 

Vilka klockfrekvenser som används i mikrokontrollern kommer också att påverka 

strömförbrukningen så i exemplet har RTC-klockan en frekvens på 32768 kHz och 

systemklockan är satt till 32 MHz vilket är den högsta möjliga frekvensen. I normalläget 

kommer systemet att befinna sig i Run mode under tiden som GPS, LoRa, rörelsesensor 

eller elektroder samplas och i Stop mode under resterande tid. 

 

Förbrukning för Stop mode: ca 0,86 μA +  1,5 μA =  2,36 μA  

Förbrukning för Run mode: ca  7 mA  

 

Tid i Run mode =  35𝑠 +  5𝑠 +  5𝑠 +  7,1𝑚𝑠 +  41,2𝑚𝑠 =  45,0483 𝑠/ℎ 

Tid i Stop mode =  3600 −  45,0483𝑠 ≈  3554,95 𝑠/ℎ   

 

Antal samplingar per timme: 

3554,95

10
≈ 355  samplingar/h 

Sammanlagd samplingstid  

355 ⋅ 2 ⋅ 10−5 = 0,0071 𝑠/ℎ 
 

Förbrukning för varje komponent per timme: 

GPS = 27,8 mA under 35 s. 

𝐺𝑃𝑆 = 27 ⋅ 10−3 ⋅ 35 = 0,945 𝐴/ℎ 
 

LoRa radiomodul = 49,8 mA under 41,2 ms. 

LoRa radiomodul = 49,8 ⋅ 10−3 ⋅ 0,0412 = 0,00205 𝐴/ℎ 

 

ADC = 11,67 μA under 7,1 ms. 

𝐴𝐷𝐶 = 11,67 ⋅ 10−6 ⋅ 0,0071 = 8,29 ⋅ 10−8𝐴/ℎ 
 

𝑅𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒 = 7 ⋅ 10−3 ⋅ (35 + 5 + 5 + 0,0071) = 0,315 𝐴/ℎ 

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝑚𝑜𝑑𝑒 = 3554,95 ⋅ 2,36 ⋅ 10−6 = 0,0084 𝐴/ℎ 
 

Genomsnittlig förbrukning per timme i normalläget: 

0,945 + 0,00205 + 8,29 ⋅ 10−8 + 0,315 + 0,0084

3600
≈ 3,53 ⋅ 10−4𝐴 

Med en given batterikapacitet på 290 mAh ges då en ungefärlig livslängd i normalläge till: 

290𝑚𝐴ℎ

3,53 ⋅ 10−4𝐴
≈ 821 ℎ 
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Med en genomsnittlig användningstid på ca 8h per dag 3 dagar i veckan fås en 

användningstid på 102 dagar eller 34 veckor.  

 

Med en given batterikapacitet på 560 mAh ges en ungefärlig livslängd enligt: 

560𝑚𝐴ℎ

3,53 ⋅ 10−4𝐴
≈ 1586 ℎ 

Vilket ger 198 dagar eller 66 veckors användningstid och mer marginal för alla de resterande 

faktorer som kommer att påverka strömförbrukningen. 

 

Är systemet ej i användning kommer enheten vara i läget standby nästan alltid. Var 30de 

minut vaknar enheten och undersöker om switchen är sluten. Är switchen öppen går 

enheten ner i standby i 30 minuter till. Den genomsnittliga strömmen i läget standby anses 

därför vara samma som strömmen då mikrokontrollern och radiomodulen är i standby.   

Då systemet ej är i användning och satt i standby ges en batteritid enligt: 

0,560 𝑚𝐴ℎ

0,29μA +  0,2μA
≈ 1142857ℎ ≈ 130 å𝑟 

Uppskattningen är endast teoretisk och gjord med nominella värden för respektive 

komponent och mer utförliga mätningar och beräkningar som tar fler faktorer i beaktning bör 

utföras allt eftersom systemet fortsätter utvecklas.  

 

4.5 Programmering av komponenter 

Med alla komponenter till hands undersöktes hur dessa styrs via mikrokontrollern. 

Programmeringen gjordes i Keil och programmeringsspråket var C. För att programmera 

komponenterna används drivrutiner implementerade genom ett Hardware abstraction layer 

(HAL), vilket möjliggör programmering utan att behöva gå på djupet och kunna specifikt vilka 

bitar som måste sättas i olika register för att få mikrokontrollern att uppföra sig korrekt. Via 

STM:s hemsida finns även bibliotek med exempelprogram gjorda för olika mikrokontrollers 

som studerades och användes. STM har även ett program för sina STM32-processorer 

kallat STM32Cube som är framtaget för att underlätta vid skapandet av ett nytt program 

genom att generera initieringskod utifrån de inställningar och parametrar som man anger i 

programmet. Genom STM32Cube kan man redan innan man börjar skriva sitt program få 

kod som initierat bl.a. timers, interrupts, gpio:s och andra perifera funktioner. 

 

4.5.1 Rörelsesensor och switch 

Rörelsesensorn skapar en signal med en varierande frekvens när den är i rörelse enligt 

principen som är beskriven under avsnittet teknisk bakgrund. För att mäta signalen 

konfigureras en pinne som digital ingång och att generera interrupt då en stigande flank 

detekteras. För switchen används en digital ingång och en digital utgång mellan vilka det 

skickas en puls för att se om kretsen är sluten eller ej. 

 

4.5.2 Kapacitiva sensorer och analoga ingångar 

För de kapacitiva sensorerna undersöktes vilka gränsvärden som är lämpliga för att kunna 

skilja på vatten och hud. För detta användes STMStudio som kan visualisera variabler i 
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programkod för STM32-processorer med grafer och tabeller. Vid tester gav beröring av 

elektroderna med ett finger ett markant större utslag jämfört med när de berörs eller sänks 

ned i vatten vilket gjorde det nödvändigt att ange ett gränsvärde som infinner sig mellan vila 

och beröring. Det visade sig också att varje GPIO gav olika värden samt att sensorernas 

känslighet varierade kraftigt mellan pinnarna vilket gör det nödvändigt att kalibrera specifika 

värden för varje elektrod.  

 

Då den kapacitiva mätteknik som är integrerad i STM32L0 visade sig att fungera dåligt för att 

detektera vatten så undersöktes en ny metod. Metoden går ut på att sätta GPIO:s i analogt 

läge och sedan använda AD-omvandling för att läsa av när vattnet skapar en sluten krets 

mellan en spänningskälla och analog GPIO. Metoden kommer som med de kapacitiva 

sensorerna även att detektera hud men utslaget blir betydligt mindre i jämförelse med 

vatten.  

 

Metoden bedöms kunna detektera vatten på ett mer tillförlitligt sätt och är dessutom enklare 

att implementera i jämförelse med föregående metod. En ytterligare fördel är att endast 5 

GPIO:s används i jämförelse med 8 föregående vilket lämnar mer plats för ytterligare 

funktionalitet. Via STMStudio studeras utslaget från elektroderna för att bestämma ett 

lämpligt gränsvärde för när vatten har detekterats, se figur 7. Vid undersökning av utslagen 

visade det sig att elektroderna påverkade varandra. Om en elektrod var sluten kunde man 

se en ökning i värde för en närliggande elektrod. Detta behövdes inte ta hänsyn till då 

utslagen är så pass små att ingen falsk detektering av vatten kan ske.  

 

 
Figur 7: Visualisering av variabler i STMStudio. 

4.5.3 GPS 

För GPS:en konfigurerades en UART för att ta emot datan från modulen. $GPRMC är den 

datasträng som fokus lades på då denna innehåller den essentiella data som krävs för att 

fastställa position, samt även en variabel som beskriver om datan är giltig eller ej. Detta 

anges i strängen via antingen V = void eller A = active, se figur 8. Variabeln extraheras från 

den buffert som GPS-datan läses in i och anger när vi kan använda datan till positionering. 

Modulen spänningsmatas via en transistor som slås av så fort en position har fastställts. 
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Figur 8: Ett “A” i strängen $GPRMC anger om datan är giltig eller ej.  

 

4.5.4 Low power modes 

Mikrokontrollern går att sätta i ett antal olika “low power modes” som minskar systemets 

strömförbrukning men i gengäld ger begränsad funktionalitet genom att inaktivera klockor 

och perifera funktioner såsom UART och pinnar. De lägen som används i projektet är 

“Standby mode” och “Stop mode”. Gemensamt för de båda lägena är att endast RTC-

klockan är tillgänglig för att väcka systemet med en timer eller alarm. 

 

Standby mode kommer användas då systemet befinner sig i sitt första systemläge “Standby” 

och enheten ej är i användning. Att sätta systemet i standby kan jämföras med att göra en 

reset då data som är sparad i SRAM går förlorad och endast de inställningar som berör 

RTC-klockan sparas. När stopmode används kan systemet däremot fortsätta sin exekvering 

från den plats det befann sig innan stopmode initierades. 

 

För att t.ex. väcka systemet efter 30 minuter så används wakeup-timer som konfigureras 

med en prescaler för RTC-klockan som är indelad i två värden för att ge en klockfrekvens på 

1 Hz samt ett timervärde som beräknas enligt: 

 

32768 𝑘𝐻𝑧

(127+1)∗(255+1)
= 1 𝐻𝑧    

 

                                            𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  60𝑠𝑒𝑘 ∗ 30𝑚𝑖𝑛 = 1800  

 

RTC-klockans “wake-up” funktion kommer användas för att väcka enheten när den ska göra 

en ny mätning. För att hålla koll på om det har gått ett längre tidsintervall som den 

regelbundna positioneringen användes “wake-up” funktionen som en tidsbas där en räknare 

räknas upp efter varje gång enheten väcks av RTC-klockan. Om enheten befinner sig i läget 

Normal är det bestämt att en mätning ska ske var 10de sekund. Alltså räknas räknaren upp 

med 10 efter varje wake-up i läget Normal och på så sätt vet man hur många sekunder som 

har passerat.  

 

4.5.5 LoRa 

STM erbjuder ett mjukvarupaket speciellt för utvecklingskortet b-l072z-lrwan1 där olika 

exempelprojekt finns för att visa hur LoRa-modulen kan användas. Ett projekt visar hur 

modulen kan användas som en nod som skickar sensordata med en bestämd period. Då 

exempelkoden som behandlar LoRa är ganska omfattande och krångligt användes detta 

projekt som grund för det slutgiltiga projektet genom att importera programkoden för de 
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övriga komponenterna till projektet. Det ansågs vara enklare att redigera den befintliga 

koden än att försöka extrahera de delar som behövs för att få LoRa att kommunicera korrekt.  

 

För att hålla datamängden så liten som möjligt programmerades en kodare som kortade ner 

meddelandet till endast 11 bytes. Ett RMC-meddelande skriver ut latitud och longitud i DM 

formatet. DM står för “Degree: Decimal Minutes” och skrivs ut DDMM.MMMM där D står för 

grader och M står för minuter. Efter både latituden och longituden står där även ett N, S, E 

eller W som indikerar vilket väderstreck som är referens. GPS-modulen skickar meddelande 

i ren ASCII. I ASCII har varje tecken ett värde som är en byte stor. Siffrorna 0-9 har ASCII-

värdena 48-57. Vill man därför att ASCII-tecknet ‘5’ istället ska stå för värdet 5 behöver man 

subtrahera tecknet ‘0’.  

‘5’ - ‘0’ = 53 - 48 = 5. På detta sättet kan man skicka exempelvis DD från longituden som en 

byte istället för att skicka dem separat som tecken. För att skriva om “DD” som en byte får 

man först subtrahera ‘0’ från båda två och sedan multiplicera det första tecknet med 10.  

Ex. “DD” = “13”: Byte = (‘1’ - ’0’)*10 + (‘3’ - ’0’) = (49 - 48)*10 + (51 - 48) = 1*10 + 3 = 13. 

Hade man skickat meddelandet utan kodning hade det blivit 25 bytes. Genom att använda 

kodningen blir meddelandet endast 11 bytes vilket är väldigt fördelaktigt i LoRa på grund av 

att det inte tar lika lång tid att skicka ett meddelande vilket gör att man kan skicka mer 

frekvent.  

4.6 Bygga prototyp 

Med komponenterna utvalda och testade på en kopplingsbräda placerades dessa sedan på 

ett prototypkort. Utformningen på prototypkortet gjordes på så sätt att alla komponenter 

fortfarande kan testas individuellt. Olika designer på elektroderna testades men i slutändan 

valdes en enkel lösning med två kopplingstrådar sammansatta med krympslang. Innan 

komponenterna löddes på skapades en preliminär utformning av prototypkortet i Fritzing 

som kan ses i bilaga B.10. Prototypkortet tillsammans med STM-kortet och GPS-modulen 

placerades sedan i en vattentät låda enligt önskemål från Sensative, se figur 9. 

 

 

 
 

Figur 9: Prototyp 
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4.7 Resultat 

 

För att kunna detektera vatten testades först en teknik som gick ut på att mäta kapacitansen 

via elektroder, en princip som initialt såg lovande ut då Sensative använder en liknande 

teknik i en av sina produkter, men som visade sig fungera dåligt när den implementeras via 

den mikrokontroller som vi valt. Istället används en enkel teknik där vattnet skapar en sluten 

krets mellan två kopplingstrådar och spänningen mäts via AD-omvandling. 

 

Då GPS-modulen är en av de mest strömkrävande komponenterna gjordes valet att styra 

modulen via en transistor. Då GPS-modulen varit avstängd under en längre tid förloras den 

data som sparats från tidigare positionsfixeringar via backup. Modulen utför då en cold start 

och beroende på väderlek och omgivning kan det ta flera minuter att få den första 

positionen. Även under bar himmel och öppen miljö är det sällan att modulen hittar en 

position inom 35 sekunder, vilket är det typiska värdet som anges i modulens datablad.   

 

En grov uppskattning av systemets strömförbrukning i normalläge gav en användningstid på 

ca. 821 h med en batterikapacitet på 290 mAh och ca. 1586 h med ett batteri på 560 mAh. I 

ett fall där produkten används 8h per dag 3 dagar i veckan blir då användningstiden 34 

respektive 66 veckor. Om systemet ej är i användning fås en teoretisk batteritid på 130 år. 

Uppskattningen är gjord för att ge en indikation på om systemet alls teoretiskt kan nå upp till 

de krav som är satta.  
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6 Slutsats 

 

6.1 Återkoppling till Problemformuleringen 

 

Hur ska komponenter väljas för att ha ca 6 månaders batteritid utan att offra 

prestanda på GPS och sensorer?  

 

Då slutprodukten är tänkt att vara batteridriven och ha en liten formfaktor har krav ställts på 

att hitta komponenter som passar in på detta genom att vara små och strömsnåla. 

Avvägningar har gjorts bl.a. i valet av GPS-modul då en mer optimal komponent hade 

kunnat användas men det hade medfört ytterligare moment såsom design av kretskort och 

ytmontering av komponenten och för syftet att hinna bygga färdigt en prototyp har en modul 

med lite större formfaktor valts som i gengäld är lättare att använda. 

  

På vilket sätt kan vi programmera vår mikrokontroller så att systemet är så strömsnålt 

som möjligt? 

 

 Mikrokontrollern som användes har många alternativ för att spara energi. Genom att 

använda ett strömsparläge, som kallas stop mode, stängs så mycket kringutrustning som 

möjligt ner men innehållet i SRAM och alla register hålls kvar. Detta gör att alla tidigare 

värden hålls kvar även om systemet går in i strömsparläget och kan fortsätta där det slutade 

när systemet väcks igen. En av de få kringutrustningarna som fortfarande är igång är RTC 

som används för att väcka mikrokontrollern igen efter en bestämd tid. För att spara 

ytterligare energi kan man använda strömsparläget standby mode som, likt stop mode, kan 

väckas av ett avbrott från RTC. Skillnaden mellan standby mode och stop mode är att 

minnet inte hålls kvar i standby mode. Går systemet in i standby mode kommer det ske en 

omstart av hela systemet när det vaknar igen vilket man måste ta hänsyn till vid val av 

strömsparläge. För att spara ytterligare energi styrs sensorernas spänningsmatning av 

GPIOs som gör att sensorerna inte är aktiva och drar ström när de inte används.  

 

GPS-modulen har en för hög driftström för att försörjas direkt av en GPIO. Därför användes 

en transistor som styrs av en GPIO men är kopplad direkt mot batteriet för strömförsörjning. 

Genom att använda strömsparläget när systemet inte har något att göra och se till att 

sensorerna och modulerna inte är aktiva och drar ström när inga mätningar utförs är 

systemet så strömsnålt som möjligt. Valet av tiden mellan mätningar togs också hänsyn till 

så att systemet kan vara i ett strömsparläge så mycket som möjligt utan att offra 

funktionaliteten. 

 

Utifrån ett antagande där systemet används 8h per dag 3 dagar i veckan och befinner sig i 

normalläge så kommer ett batteri på 560 mAh att räcka över en badsäsong på 6 månader 

enligt beräkningarna gjorda under avsnitt 4.4. 

 

På vilket sätt ska prototypen veta när den är i användning och behöver göra 

mätningar?  
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Enligt systemdesignen anses enheten vara i användning om den är i rörelse och armbandet 

är på. De två villkoren som ska uppfyllas för att slå på enheten och göra mätningar är därför 

att armbandet är stängt och att en rörelse detekteras på vibrationssensorn. 

Vibrationssensorn undersöks periodiskt för att se om enheten är i rörelse. Är enheten inte i 

rörelse över en längre tid stängs den av igen för att spara energi.  

 

När är bäst tillfälle för sensorn att skicka larm och data med LoRa i åtanke?  

 

LoRa är en radiokommunikation vilket gör att LoRa inte är lämpligt för användning under 

vatten. Genom att göra högfrekventa mätningar på vattensensorerna och hitta ett fönster då 

alla sensorerna inte är blöta har systemet bäst chans att lyckas skicka ett meddelande. Är 

inte alla sensorerna blöta anser systemet att enheten inte är helt nedsänkt i vatten vilket 

betyder att ett meddelande ska kunna skickas. För kommunikation med radiovågor under 

vatten är låga frekvenser att föredra ,exempel via VLF-band (very low frequency) där 

kommunikationen sker i spannet  3-30 kHz [5], och då LoRaWAN typiskt kommunicerar i 

spannet 863-870 MHz i Europa är detta ej möjligt.  

 

Vad ska ske i prototypen för att indikera ett larm till användaren och vilken data ska 

skickas?  

 

Eftersom att det finns stora begränsningar på hur mycket data man får skicka via LoRa är 

det väldigt viktigt att skicka så lite data som möjligt. Vid ett larm skickas endast latitud och 

longitud samt en byte som visar vilken typ av larm som har skett. Ett meddelande blir då 

endast 11 bytes långt vilket är en rimlig storlek för sändning med LoRa. På utvecklingskortet 

finns integrerade LED-lampor som blinkar för att göra det tydligt att ett larm har triggats. 

 

Hur kan vi få GPS-modulen till att läsa av position så snabbt som möjligt så att vi kan 

vara så strömsnåla som möjligt och förlänga batteritiden maximalt? 

 

En GPS-modul kommer alltid ha en lång “cold start” tid som inte går att undvika när den slås 

på för första gången. Eftersom att GPS-modulen endast är spänningsmatad när en position 

ska erhållas kommer det alltid ske en “cold start” vid varje positionering. GPS-modulen som 

valdes har ett SRAM på kretskortet som sparar positioneringsdata och kan på så sätt dra ner 

på tiden det tar att få en position baserat på tidigare positioneringar. Nackdelen med detta är 

att GPS-modulen alltid kommer behöva en “back up” spänning som håller kvar innehållet i 

SRAM mellan positioneringar men tiden till första positioneringen kan i bästa fall mer än 

halveras vilket är väldigt fördelaktigt då varje sekund man kan spara in vid en 

drunkningsolycka är enormt viktig.  

 

Att tiden för GPS-modulens första fixering av position tenderar att vara lång är inte önskvärt, 

dels för att modulen kommer dra mycket ström under denna period men främst för att vid 

drunkningsolyckor behöver personen hittas så snabbt som möjligt. För att göra fixeringen 

snabbare kan man eventuellt göra en mer känslig antenndesign eller montera ett större 

back-up batteri som gör att GPS-modulen kan behålla tidigare positioneringsdata för att få 

en snabbare fix.  
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6.2 Reflektion över etiska aspekter 

 

Då målet är att förebygga drunkningsolyckor kommer det färdigutvecklade systemet att 

kunna bidra till samhällsnyttan genom att potentiellt minska och förebygga antalet fatala 

olyckor som inträffar. Systemet bör dock ses som ett komplement och användas i 

förebyggande syfte för att öka säkerheten och är ej en garanti på att användaren kommer 

vara säker vid en olycka. 

 

Systemet kräver utöver bäraren av sensorerna även att en eller flera användare kan ta emot 

och reagera på de larm och varningar som systemet förmedlar. Begränsningar i den 

dataöverföringsteknik som används för just det här projektet gör att förmedling av larm ej 

kommer att fungera i fallet då en användare hamnar helt under vatten, då signalen från 

transceivern kommer vara för svag för att nå en gateway.  

 

En viktigt del av IoT-industrin som fortfarande behöver förstärkas och utvecklas är säkerhet 

och sekretess. Miljontals IoT-produkter sänder data över internet, ofta trådlöst, och detta kan 

en obehörig person använda på olika sätt om systemet inte har implementerat 

säkerhetsåtgärder som kryptering. För många tillämpningar av IoT som till exempel smarta 

hem är det väldigt viktigt att ingen utomstående ska kunna styra något i ditt hem. LoRaWAN 

utvecklades med säkerhet i åtanke och använder sig av dubbel kryptering för att ge data 

integritet och konfidentialitet.  

 

 

6.3 Framtida utvecklingsmöjligheter 

 

Resultatet från examensarbetet är tänkt att lägga en grund för att utveckla en färdig produkt 

från prototypen. Examensarbetet har riktat in sig på en specifik use-case. I en färdig produkt 

kan man tänka sig att i en medföljande applikation välja hur enheten ska styras. Ett exempel 

på ett annat use-case kan vara att en användare vill att enheten ska skicka sin position 

oftare än en gång per timme och inte testa om man befinner sig i vatten. Detta ska en 

användare kunna ställa in i sin applikation. Som följd av detta kommer batteritiden att 

förkortas. För att gå från vår prototyp till en färdig produkt kommer man gå från ett 

utvecklarkort till ett färdigt SoC. Alltså behöver ett mönsterkort tas fram där alla komponenter 

kan monteras. Eventuellt kommer GPS-modulen behöva bytas ut mot något med en mindre 

formfaktor. Som följd av att man går från utvecklarkortet till ett kretskort och GPS-modulen 

bytas ut förlorar man den integrerade antennen. Antenndesign kommer därför vara 

nödvändigt till både GPS-modulen och LoRa-sändaren för en färdig produkt.  

 

Examensarbetet har begränsat sig till att ej försöka uppnå den formfaktor som slutprodukten  

är tänkt att ha. Det har därför inte skett någon modellering av själva armbandet som 

kretskortet ska kapslas in i. För att ha en färdig produkt för marknaden behöver armbandet 

även designas.  

 

Användningsområdet kan utvidgas på många olika sätt. I grunden kan man säga ett 

positioneringssystem med sändning via LoRa har utvecklats. Systemet, med några mindre 
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förändringar, kan tänkas användas i många andra områden som kräver positionering. I 

systemet kan man se vattendetekteringen som en trigger för när en position ska skickas. 

Genom att använda en annan trigger kan man utvidga användningsområdet på många sätt. 

Ett exempel på fler användningsområde är äldre som har demens och en tendens att gå 

iväg från sitt boende. Genom att modifiera triggern kan man använda systemet för att hitta 

personen som eventuellt gått vilse. Om användningsområdet tillåter det kan ett större batteri 

användas för utökad batteritid och en mer frekvent positionering.  

 

Om produkten är tänkt att kunna användas av vem som helst, var som helst kommer det 

krävas en enorm insats för att få fler gateways till TTN. I nuläget finns endast 2 aktiva 

gateways i Lund och 4 i Malmö men antalet varierar och eftersom varje gateway tillhör en 

vanlig användare finns där inga garantier på att en gateway kommer vara i online. I 

Nederländerna används LoRa mer omfattande men TTN-gateways centreras oftast kring 

storstäder. En stor insats kommer därför krävas för att ha täckning var man än befinner sig. 

En alternativ lösning skulle kunna vara att använda en annan teknologi än LoRa som till 

exempel Sigfox eller NB-IoT som använder sig av de befintliga 2G och 3G näten.  

 

Sensatives samarbetspartner ser i nuläget att den primära användningen av systemet 

kommer vara på kryssningsbåtar, badplatser och oljeriggar. Med bestämda platser för 

användning kan man se till att ha alltid täckning genom att även sätta upp egna gateways 

som täcker området på exempelvis badplatsen där systemet ska implementeras. Detta 

öppnar även upp möjligheten för att sätta upp ett privat nätverk istället för att använda det 

publika nätverket TTN vilket kan vara fördelaktigt då begränsningarna inte är lika strikta och 

man har mer kontroll över nätverket och dess användning. Ska systemet användas på en 

båt behöver man även tänka på att båten kan röra sig över flera LoRa-regioner som gör att 

man behöver ta hänsyn till vilken frekvens man sänder på eftersom att frekvensen som 

används i LoRa varierar beroende på var man är.  

Batteritiden kan även skilja sig avsevärt beroende på var den används. Systemets 

användning på en oljerigg är antagligen högre än på en badplats vilket leder till att batteriet 

laddas ur snabbare på oljeriggen.  

 

Den viktigaste delen som behöver effektiviseras i framtiden är tiden det tar att få en position 

och skicka den. Vid drunkningsolyckor är tiden det tar att hitta och rädda personen ytterst 

viktigt. Tiden det tar att skicka ett meddelande via LoRa går inte att effektivisera då det beror 

på fysikens lagar och LoRaWAN-protokollet. Ett sätt att effektivisera sändningen är att se till 

att man endast behöver skicka ett meddelande och inte behöver göra återsändningar. Detta 

kan man göra genom att designa en bra antenn och placera sin gateway där den har bäst 

räckvidd. För att verkligen påverka och effektivisera tiden det tar att få ett larm behöver man 

rikta in sig på positioneringen då det är den som tar längst tid i nuläget.  
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7 Terminologi 

 

IoT - Internet of Things: Saker och apparater i t.ex. hem eller industri som kan 

kommunicera mot ett nätverk. 

 

Gateway: Låter olika nätverk kommunicera med varandra genom att översätta deras 

protokoll. 

 

SoC - System on chip: Kretskort med mikroprocessor som är integrerad med ytterligare 

kringutrustning och funktioner för att skapa ett datorsystem. 

 

LPWAN - Low-Power Wide-Area Network: Tillåter kommunikation över stora avstånd med 

låg dataöverföring vilket ämnar att göra kommunikationen strömsnål. Passar bra vid 

kommunikation med t.ex. batteridrivna noder. Exempel: LoRaWAN. 

 

TTN - The Things Network: Ett öppet trådlöst nätverk för uppkoppling av IoT-enheter via 

LoRaWAN. 

 

ASIC - Application Specific Integrated Circuit: En integrerad krets som utformats för att 

utföra en specifik uppgift. 
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9 Appendix 

 

B.1 Systemöversikt 

 
B.2 Standby 

 

 
 

 

 

B.3 Normalläge 
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B.4 Varningsläge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B.5 Larmläge 
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B.6 Startup 
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B.7 Normal 

 
B.8 Varning 
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B.9. Larm 
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B.10 Prototypkort 

 


