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Sammanfattning 

Projektets syfte har varit att förstå problemet som uppstår 

av gjutjärnslocken vid radiokommunikation under marknivå 

och finna en lösning kring detta. Studierna har genomförts 

med WiFi där två likvärdiga enheter sattes upp som klient 

och server genom att använda WiFi-hotspot funktionalitet. 

För arbetets mätning har rotation och orientering 

standardiserats över mätområdet då uppmätt RSSI visar ett 

starkt samband med enheternas rotation, något som beror på 

ett fenomen som kallas antennpolarisation. Mätningarna i 

arbetet har gjorts på olika höjdnivåer, distanser, både med 

och utan lock samt även med ett kompositlock. Detta för att 

kunna urskilja olika faktorer i teorin som haft påverkan på 

signaldämpningen. Vidare upptäcktes att frekvensnivån har 

påverkan på gjutjärnslocken, hur långt ner IoT-sensorn är 

belagd under marknivå och även öppningarnas betydelse 

för signalframkomligheten. Resultaten som har tagits fram 

visar att gjutjärn har en inverkan på elektromagnetiska 

signaler, där högre frekvens får sämre genomtränglighet 

och lägre frekvens ger bättre genomtränglighet. Studien 

identifierar att då en elektromagnetisk våg når en öppning i 

metallen så kommer signalen att passera öppningen och 

öppningen kommer ge upphov till en ny vågfront och agera 

till viss del som en ny signalkälla.   

 

 

 

Nyckelord: Gjutjärnslock, signal, IoT, Attenuering, Vågutbredning 
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Abstract 

The purpose of the project has been to understand the 

problem that arises from cast iron lids in radio 

communication below ground level and find a solution 

around this. The studies have been conducted with Wi-Fi 

where two equivalent devices were set up as client and 

server using Wi-Fi hotspot functionality. For the 

measurement of the work, rotation and orientation have 

been standardized over the measuring range as measured 

RSSI shows a strong connection with the rotation of the 

units, which is due to a phenomenon called antenna 

polarization. The measurements in the work have been 

made at different height levels, distances, both with and 

without a lid and with a composite lid. This is to be able to 

distinguish different factors in the theory that had an impact 

on the signal attenuation. Furthermore, it was discovered 

that the frequency level influences the cast iron lids, how 

far down the IoT sensor is coated below ground level and 

the importance of the openings for signal passability. The 

results that have been produced show that cast iron 

influences electromagnetic signals, where higher frequency 

has poorer permeability and lower frequency gives better 

permeability. The study identifies that when an 

electromagnetic wave reaches an aperture in the metal, the 

signal will pass the aperture and the aperture will give rise 

to a new wavefront and act to some extent as a new signal 

source. 

 

 

Keywords: Cast iron lids, Signal, IoT, Attenuation, 

Propagation 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns en stor förbättringspotential avseende att öka mängden 

mätning i systemet med hjälp av IoT, men IoT är ännu inte etablerat 

inom avloppsvattenhantering i någon större skala och det finns ett 

antal tekniska utmaningar att lösa. Gjutjärnslocken utgör ett sådant 

exempel på en teknisk utmaning. Att lösa kommunikationsfrågan 

genom dessa lock är avgörande för att man ska kunna applicera IoT i 

stor skala. 

Genom att utveckla en genomförbar lösning/produkt kan detta 

medföra en sänkt driftkostnad men även en högre driftkvalité utifrån 

både underhållssynpunkt och driftsäkerhet utan att behöva ta till 

åtgärder som att byta ut lock helt. 

VA SYD har sedan våren 2019 gjort en kraftsamling kring 

införandet av IoT i vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen). 

Trots att VA-branschen egentligen har mycket goda förutsättningar 

för införandet av IoT på grund av tillgänglighet till bland annat 

accesspunkter över stora ytor och egna nätverk, så har utvecklingen 

ännu inte tagit fart. Det saknas i princip helt produkter på marknaden 

och VA SYD ser därför att de som kund/beställare behöver ta en aktiv 

roll i utvecklandet av IoT-sensorer för branschen. Det finns också ett 

antal frågor av teknisk karaktär som ur ett generellt perspektiv 

behöver lösas för att IoT-sensorer ska bli gångbart inom VA-sektorn. 

 

Systemet består av en IoT-enhet där signalen skall ta sig genom 

ett gjutjärnslock som inte låter signaler passera. Genom att titta på en 

möjlig lösning till signalskuggan som gjutjärnslock medför kan man 

föra utvecklingen vidare och lösa en del av pusslet genom att 

möjliggöra att signalerna under marknivå kan nå ett system som 

IDUS eller SCADA och genom detta få livefeedback. 
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1.2  Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka en del av 

automationsutvecklingen inom IoT specifikt för VA-branschen, mer 

specifikt signalframkomligheten som idag är något som förhindrar 

vidareutveckling inom område då man inte kan implementera IoT på 

de platser där detta är ett problem. Lösningar till problemet finns men 

innebär att byta ut alla gjutjärnslock till exempelvis plastlock, något 

som är en möjlig lösning men mest troligt inte finansiellt försvarbart. 

Vi vill utvärdera vilka möjliga lösningar som finns, och med de 

lösningar som är möjliga, se vilka som är genomförbara genom att 

titta på olika aspekter som exempelvis initialkostnad, livscykel, 

hållbarhet samt ur ett driftsperspektiv.  

VA SYD kan bidra med info/kompetens om vilka 

kommunikationslösningar som finns tillgängliga idag samt med 

info/visning av olika anläggningsdelar och problembeskrivning. VA 

SYD är intresserade av att få hjälp med en marknadsundersökning av 

vilka möjliga lösningar som finns, men också vad dessa lösningar 

skulle innebära rent praktiskt.     

Vi kommer titta på framför allt hur man kan anpassa befintliga 

brunnslock till att kunna möjliggöra signal-genomföring. Detta 

genom att titta på möjligheterna kring att installera signal-

förstärkande utrustning. Ett alternativ är att undersöka möjligheten att 

ändra signalkällans position och därigenom kringgå 

signalblockeringen helt i de fall vi ser att det är möjligt. 

Vi kommer även att titta på tillgängliga marknadsalternativ till 

befintliga gjutjärnslock som är signaltransperanta och utvärdera dessa 

framförallt utifrån dess kostnad och genomförbarhet till följd av den 

stora mängd brunnslock som skulle behöva bytas ut. 
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1.3 Målformulering 

Genom att sätta upp tydliga mål kunde arbetet struktureras lättare. 

Nedan syns författarnas mål: 

 
● Kan genomföra en signal genom ett gjutjärnslock. 

● Kan integreras med VA SYDs befintliga nätverk. 

o  Detta refererar bl.a till kommunikationsstandard som 

exempelvis LoRa eller Sigfox. 

● Ska integreras med VA SYDs befintliga utrustning i den mån 

som är möjlig, detta refererar till att man ska kunna använda 

produkten som en expansion till sin befintliga utrustning. 

 

Om en egenutvecklad lösning framtas kommer denna jämföras 

med tillgängliga marknadslösningar. Utifrån vad denna jämförelse 

visar, mellan vår egenutvecklade lösning och färdiga alternativ på 

marknaden, kommer vi visa genomförbarheten i de relevanta 

aspekter, som t.ex. Miljöaspekter och ekonomiska aspekter.  
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1.4 Problemformulering   

Vidare måste vissa problem tas itu med och se ifall det är 

genomförbart via studien och nedan ger oss följande 

problemformuleringar: 

 
● Är det möjligt att kringgå signalskuggan genom att modifiera 

nuvarande brunnslock? 

o Om brunnslock inte får lov att modifieras, vilka 

alternativ finns för att kringgå signalskuggan? Är 

dessa alternativ genomförbara för vårt ändamål? 

 

● Går det att ta fram en allmänt applicerbar lösning som klarar 

av de krav som omgivningen ställer som exempelvis trafik, 

vandalism och väder? 

● Går det att hitta en lösning som är i praktiken genomförbar? 

o Finns det en process man skulle kunna utveckla för att 

i allmänhet kunna instruera någon att driftsätta 

lösningen? 

o Kan det genomföras i stor skala 

● Kommer batteridrivna IoT-enheter att påverkas i relation till 

batteritid? 

o Om det påverkas, till vilken grad? Är lösningen isåfall 

implementerbar?   
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1.5 Motivering av examensarbetet 

Vi valde VA SYD då de hade intressanta frågeställningar som 

matchade våra intresseområden. Bortsett från dessa frågeställningar 

har vi även möjlighet att arbeta parallellt med att utveckla andra 

lösningar i mån av tid inom närbesläktade områden. Vi har genom 

kontakt med VA SYD sett att vi är en del av en större satsning som 

VA SYD gör inom digitaliseringsområdet. Detta är något som vi ser 

som en stor motivation.  

Vi såg även möjlighet att jobba tillsammans med ett företag som 

inte vanligtvis jobbar med personer med vår specifika inriktning och 

genom detta finns det en möjlighet att bidra med kunskap som 

vanligtvis inte kommer fram.  

 

1.6 Avgränsningar 

I examensarbetet ingår inte att etablera kontakt genom ett helt 

nätverk utan endast att lösa problemet med att kunna kommunicera 

genom gjutjärnslock. 

Arbetet är på grund av restriktioner på åtkomlighet till objekt där 

implementation kan testas så är arbetet begränsat till teoretiska 

lösningar. 
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2 Teknisk bakgrund och teori 

För att det skall vara möjligt att utveckla och testa olika metoder 

för att lösa problemen som gjutjärnslocken orsakar måste det först 

finnas någon form av data och förståelse att bearbeta. Parametrar 

måste således tas fram så att begränsningarna är kända. I detta kapitel 

presenteras teoretiska grunder och förbehandling av data samt 

tillvägagångssätt för att få en lösning som presenteras längre fram i 

arbetet. 

I detta delkapitel presenteras hur trådlös kommunikationsteknik 

förhåller sig i teorin och i praktiken.  

 

2.1 Antennteknik 

För att förstå hur radiokommunikation fungerar så behöver man 

förstå grunderna och vidare fördjupning. Vid nästan alla trådlösa 

system finns tre huvudkomponenter: en antennkabel, en yttre antenn 

och en mottagare för att ta emot signalen. Testenheterna använder sig 

utav en antenn som är linjärt polariserad och använder sig vid 

kommunikation av MIMO-teknik. Olika grader av polarisation mellan 

sändare och mottagare kan påverka signalkvaliten signifikant. 

Smartphones som använder sig utav MIMO har då varit relevanta att 

diskutera vidare.  

2.1.1 Antennpolarisation 

En antenn strålar ut elektromagnetiska vågor genom omvandling 

av elektrisk ström till elektromagnetiska vågor. Hur dessa vågor 

utstrålas kallas för antennens polarisation [1]. Generellt använder 

antenner cirkulär eller linjär polarisering enligt figur 1.  

 



 

 

7 

 

 

 

Figur 1. Linjär (både horisontell och vertikal rak linje) och cirkulär 

polarisering [1]. 

 

Detta är viktigt att ta i beaktning för radiokommunikation. 

Polarisation beskriver hur vågorna färdas och i de flesta 

radiokommunikationstillämpningar är linjär polarisation den tveklöst 

mest använda, och den som vidare kommer att diskuteras.  

 

2.1.2 Vertikal-och horisontell polarisation 

Beroende på vilket system som används ser man till att använda 

antingen vertikala- eller horisontella vågor. Genom att vinkla 

antennen 45 grader från vertikalplanet får man antenner som arbetar 

för både vertikal- och horisontell antennpolarisation. 

Majoriteten av radiokommunikationstillämpningar är linjär 

polarisation, som tidigare nämnts, och den mest använda och även 

den relevanta i denna studie då vertikal används mestadels för mobil 

radiokommunikation. Detta beror på att antennerna är rundstrålande 

och lämpar sig bäst vid vertikal. 

Vid icke rörlig radiokommunikation kan horisontell polarisation 

vara optimal då antennen är i rät vinkel mot antennmasten. Detta med 
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anledning till att det uppstår mindre interferens. Interferens tenderar 

att vara vertikalt polariserade [2]. 

    Då vår studie använder sig av Wifi är den beroende av 3G/4G 

signaler, som sänds med vertikal polarisation. Vad gäller LTE (se 

2.2.1) så sänds signalen med en våg som är roterad +-45 grader. 45 

grader sänds från första vågen och andra vågen vid 135 grader (180–

45 grader). Detta fenomen kallas för polariseringsdiversitet (se 2.1.4) 

[3]. 

 

2.1.3 Isotrop antenn 

Detta är en teoretisk antenn vars vågor strömmar ut likformigt i 

alla riktningar med samma intensitet. Den har inga förluster och är en 

ideal antenn. Denna antenn existerar inte i verkligheten utan används 

som en referenspunkt vid beräkningar då vinsten anses vara ett 

relativt mått. Termen dBi (decibel jämfört med isotrop) används 

oftast vid tillverkning för att få ut antennvinstsiffror [4].  

 

 

Figur 2. 3D mönster för isotropisk antenn [5]. 
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2.1.4 Antenndiversitet 

En enhet som använder sig utav antenndiversitet på mottagarsidan 

fungerar genom att multipla antenner tar emot signaler från flera 

vägar. Detta kan ske om signalen exempelvis studsar, dämpas och 

fasförskjuts för att nå mottagaren. Orientering och vinkel på 

antennerna som sitter på enheten har stor påverkan i hur signalen når 

sin destination utifrån hur den får den starkaste signalstyrkan. Fler 

antenner kan på så vis arbeta tillsammans för att bygga ihop den 

optimala signalen [6]. 

 

 

Figur 3. Samverkan av flera antenner på både mottagarsidan och 

sändarsidan [1]. 

2.1.5 MIMO antenner 

MIMO står för Multiple Input, Multiple Output. Det är en metod 

för att öka kapaciteten i en radiolänk. Detta görs med hjälp av flera 

antenner (både vid sändaren och mottagaren) som kommunicerar på 

samma radiolänk. Tekniken gör så att man kan skicka och ta emot fler 
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än en dataström. Detta samtidigt och över samma radiokanal. På så 

vis får man ökad total bandbredd [1].  

 

2.1.6 Implementering  

Genom att förstå polarisationens betydelse för enheterna har 

författarna valt att vid implementering av mätningarna hålla 

apparaterna på samma orientering vid alla mätningar, då påverkan av 

att ändra riktningen på antennerna är det som får mätningarna att mer 

omfattande skiljas på pga. polariseringen [7].  

 

2.2  LoRaWAN  

LoRaWAN är en förkortning av Long Range Wide Area Network 

och är ett protokoll som VA SYD använder sig utav och är en digital 

dataöverföringsteknik som är trådlös. LoRa är det fysiska skiktet som 

vid långa avstånd möjliggör kommunikationslänken och använder sig 

utav licensfri frekvens på 868 MHz (Europa) [8].  

Uppbyggnaden av nätverket går till så att gateways, som länkar 

samman ändnoder, ansluts via ett vanligt IP-nätverk och hanterar 

samtliga datapaket i den anslutna servern. Gatewayen ses som en 

transparent brygga och omvandlar paket till IP-paket som syns enligt 

figur 4. Detta är dessutom en dubbelriktad förbindelse vilket menas 

att det går åt båda hållen [9]. 
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Figur 4. LoRaWAN nätverksarkitektur [8]. 

 

LPWAN, Low Power Wide Area Network, är en trådlös 

kommunikationsteknologi inom IoT. Fördelarna med ett sådant 

system är bla räckvidden (15 km vid landsbygd och 10 km vid tätort), 

kostnadseffektiviteten och låg strömförbrukning som ger mer än 10 

års batterilivslängd [8]. 

 

2.2.1 LTE CAT-M1, LTE M och NB-IoT  

LPWAN är ett samlingsnamn för strömsnål teknik inom IoT 

applikationer och de fyra största inom området är LTE M1, NB-IoT, 

Sigfox och LoRa. Författarna har valt att inte diskutera Sigfox då det 

saknar relevans för arbetet. Anledningen är att VA SYD har haft en 

underleverantör (NID) som utfört studier, och VA SYD har utfört 

tester på deras studie med just NB och LTE CAT-M1. 

 Skillnaden mellan dem är att LoRa använder sig utav licensfria 

frekvenser medan LTE CAT-M1/LTE M och NB-IoT använder 

frekvensblock av mobiloperatören. Vid de två tekniker som använder 

sig av en mobiloperatörs frekvensband krävs inte en gateway. LTE 

CAT-M1 och NB-IoT är gjorda för att skicka data med låg 

energiåtgång med smalbandsteknik och paketen som skickas är små.  
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Det finns två faktorer minskar strömförbrukningen för både NB-

IoT och CAT-M1 enheter. Båda har stöd från något som heter 

strömsparläge (PSM) och utökad diskontinuerlig mottagning (eDRX). 

Dessa gör så att enheterna kan “sova” under längre tidsperioder [10]. 

 

 

Figur 5. Skillnader mellan LTE CAT-M1 och NB-IoT [10]. 

2.3  SSID  

SSID (Service Set Identifier) är en alfanumerisk nyckel, upp till 

32 tecken, och är namnet till ett trådlöst nätverk. Varje enhet har ett 

unikt sådant. Det används för att kunna identifiera från ett nätverk till 

ett annat [11].  

2.4 BSSID logger  

BSSID logger är en applikation till en smartphone och den loggar 

BSSID för den anslutna AP:n, kanal, RSSI och datahastighet. 
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Figur 6. Applikationens mätningar utifrån appen [12]. 

 



 

 

14 

 

 

Inom ett WLAN måste paket nå rätt destination och SSID får 

paketen att hålla sig inom rätt WLAN. Vanligt förekommande är att 

det finns flera åtkomstpunkter, inom WLAN, och tillhörande klienter. 

Dessa måste identifieras genom BSSID (Basic Service Set Identifier) 

och i alla trådlösa paket ingår detta. 

Användare brukar inte veta vilken bastjänstuppsättning (BSS) 

man tillhör och när man förflyttar sin enhet från ett utrymme till ett 

annat kan en BSS ändras då man förflytta sig från en AP (Access 

Point) till en annan. Detta har dock ingen påverkan på enhetens 

anslutning. 

Administratören ska veta om alla aktiviteter inom varje BSS då de 

berättar om vilka nätverk inom ett område som kan vara 

överbelastade. På så vis underlättar detta att hitta en klient. En AP:s 

MAC-adress används som dess ID för en BSS och blir BSSID. 

Genom att man känner till MAC-adressen leder det till att man känner 

till BSSID och vidare kan man spåra alla paket då varje paket 

innehåller källans BSSID. Detta är en bra funktion för en AP som har 

ett WLAN konfigurerat och en radio [13]. 

 

2.5 Brunnsklassningar  

 

Figur 7. Beskrivningar av olika brunnsklassningar [14]. 
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2.6 Link budget 

Summan av alla förluster och vinster från sändaren till mottagaren 

genom ett medium, både ett fysiskt sådant eller ett logiskt, är det som 

kallas för länkbudget och är även en metod för att kunna beräkna 

prestandan [15]. Medium i vårt fall blir radiovågor. Ekvationen tar 

den mottagna effekten från sändareffekten med attenuation 

(dämpning) av den sända signalen som är på grund av propagation 

(utbredning). Vidare inkluderas matningslinjen, 

antennförstärkningarna och andra förluster (enligt figur 8) [16]. 

Metoden är ett hjälpmedel för att bestämma den mottagna effekten. 

Detta för att den information som tas emot med ett lämpligt 

förhållande mellan signal och brus. Genom antenndiversitet (se 

MIMO) kan man uppnå bättre förhållande mellan de två.  

En förenklad ekvation av länkbudget kan se ut på följande sätt: 

Received power (dB) =  transmitted power (dB) +  gains (dB) −  losses (dB)  [16] 

 

 

 

Figur 8. Översikt av effektförluster och vinster [15]. 

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
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2.6.1 Free Space Path Loss 

Free Space Path Loss (FSPL) är en metod för att beräkna 

attenuation av signalstyrkan. En mätning mellan två antenner som 

antar att det är fri sikt mellan de två genom luften [17]. Denna metod 

används under planering till utformning av ett 

kommunikationssystem och är en del av en mer grundlig 

länkbudgetanalys. 

En formel för detta kan se ut på följande sätt: 

 

L(fs) = 32.45 + 20log(D) + 20log(f) [15] 

 

Där L(fs) är FSPL i dB. D står för distans (km) mellan end nod 

och gateway och f står för frekvens i MHz. 

2.7  RSSI  

Received Signal Strength Indication (RSSI) mäts i dBm, har ett 

negativt värde, och visar mottagen signaleffekt i mW. Metod används 

för att visa signalstyrkan på mottagarsidan, ju närmare värdet 0 man 

har desto bättre är signalen. Exempel på svag respektive stark signal 

är -30dBm (stark signal) och -120dBm (svag signal) [15]. 
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3 Metod 

Detta kapitel behandlar arbetets olika faser samt den arbetsmetod 

författarna för detta examensarbete har valt att följa genom arbetet. 

Kommunikation som författarna haft inbördes samt motivering av 

valen gjorda i detta arbete är också en del av kapitlet.  

3.1 Faser 

De olika perioder, faser, är hur författarna har strukturerat upp 

upplägget för att genomföra detta examensarbete. Det består av 3 

faser, varav varje fas består av andra delfaser. 

Delfaserna är: Studier och inhämtning av information, 

Implementering och testning samt dokumentation. Efter att 

dokumentation har skett, till följd av lyckad implementering och 

testning i tidigare skede, påbörjades en ny fas. Detta itererades 

cykliskt till att problemställningarna besvarats. 

3.1.1 Studier och inlärning (Fas 1) 

Arbetet inleddes med en individuell del där författarna läste in sig 

på ämnet. I olika steg så genomfördes studier kring IoT, LoRa, 

Elektromagnetisk teori och olika modeller för signal-utbredning. 

Detta för att skapa en generell uppfattning av omfattningen samt 

att finna möjliga lösningsstrategier för de problemställningar som ska 

bemötas i examensarbetet. 
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3.1.2 Implementering (Fas 2) 

Genom att applicera den information som har införskaffats på att 

testa nya teorier som författarna har diskuterat via att ställa andra 

liknande frågor och hitta tidigare gjorda studier där de olika 

faktorerna som är annorlunda från författarnas teorier kan tas i 

beaktning genom att jämföra de olika studierna.  

Implementeringsfasen överlappar till viss del studie och 

inlärningsfasen då den delvis har påbörjats parallellt med att 

information införskaffades som en del av inlärningsprocessen. När en 

teori har fastställts vara möjlig testas denna i praktiken med en 

fältstudie.  

Författarna har jobbat iterativt tills att en möjlig teori har fastställt 

vara användbar och applicerbar. 

3.1.3 Dokumentation (Fas 3) 

I fas 3 har initial rapportbeskrivning och rapportskrivning varit de 

delar som omfattas. 

3.1.3.1 Initial rapportbeskrivning 

Första steget i examensarbetet består i att färdigställa en 

initialbeskrivning. VA SYDs handledare tillgodoser dokumentation 

för problemformulering där lösningskriterier presenteras. Med vidare 

kontinuerlig kontakt med både handläggare (på LTH och VA SYD) 

och examinator kunde den initiala rapportbeskrivningen uppdateras 

och färdigställas. Det lade grunden för arbetet som drevs på framöver. 

En strukturerad planering av arbetet genomfördes för att följa 

tidsplanen. Detta för att underlätta eventuella problem som skulle 

kunna ha uppstått. På så vis var stora delar i arbetet genomtänkta. 
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3.1.3.2 rapportbeskrivning 

Skrivningen av rapporten har utförts löpande under arbetets gång. 

Först implementeringen av den initiala rapportbeskrivningen för att 

därefter övergå till metod i rapporten. Under tiden av studier och 

inlärning (Fas 1) påbörjades inhämtning av material som skulle 

användas vidare i implementering (Fas 2). Efterhand som Fas 2 

slutförts så påbörjade författarna skriva analys och teknisk bakgrund. 

Sistnämnda då all information och inlärning hade avslutats och på så 

vis kunde den delen av rapporten färdigställas. Vid implementering 

kunde en stor del av dokumentation (Fas 3) noggrant antecknades för 

att vidare dokumenteras i analys. Vidare under arbetet har metod, 

appendix, terminologi och referenser fyllts på under löpande band då 

de sträcker sig över hela arbetet.  

       

3.2 Arbetsmetod 

Arbetsmetoden innefattar det val av planering, arbete och 

fullföljande av examensarbeteförfattarna har valt att förhålla sig till.  

3.2.1 Kommunikation 

Författarna har haft regelbundna möten där parterna har diskuterat 

informationen som har införskaffats sen tidigare möte. Genom att 

individuellt studera litteratur har det varit möjligt att diskutera ifrån 

olika infallsvinklar mot problemet som är något som kan assistera i 

att upptäcka nya frågeställningar och lösningar till de problemen som 

ställs. 

VA Syd har på grund av Corona-epidemin haft restriktioner på 

fysiska möten och därför har all kommunikation skett genom 

Onlinemöten genom Skype och e-mailkommunikation.  

Vi har valt att arbeta på detta sätt då problemställningen som är 

intressant är att lösa ett problem som inte tidigare är löst med 

traditionella metoder. Detta har gjort att för att kunna lösa problemen 

måste en ny infallsvinkel tas och försöka hantera problemen på ett 

annat sätt än det gjorts förut. VA Syd har använt sig till stor del av 

LoRa enheter och i allmänhet så har IoT-enheter använt sig av ett 

band mellan ungefär 800-900mhz. Många tidigare studier använder 
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sig av andra frekvensband som sina testfrekvenser och därför måste 

detta arbete ta i beaktning den påverkan våglängden har. 

De studier som kan hittas som behandlar dessa frekvensband är 

oftast på en större skala där man tittar på långavståndsmätningar och 

dylikt där i detta arbete så är specifikt metallhinder ett område av 

intresse.  

Studier kring detta går att hitta om man tittar på >2ghz band, och 

för att kunna använda dessa studier får information införskaffas så att 

våglängdsfaktorn är i beaktning. Detta specifika moment har 

Faynmans föreläsningar om elektromagnetiska vågor i metaller varit 

en referens för att applicera de studieresultat som finns tidigare och 

bilda en uppfattning av tidigare problem. 

Mätningar har gjort med WiFi som frekvensband till följd av 

svårigheten att införskaffa materiel till att testa för LoRa. Det 

bestämdes då att mätningar skulle göras med WiFi då det skulle i 

teorin ge liknande resultat. Faktorerna som var annorlunda togs i 

beaktning, då WiFi använder ungefär 3ggr högre frekvens så kommer 

penetrationlängden i solida material vara lägre än om ett lägre 

frekvensband som LoRa hade använts.  

Genomförda experiment gjordes där man isolerade påverkan som 

gjutjärnsbeteckning har på signalen och tillkommande 

kompletterande studie som under samma tid gjorts av NID i 

samarbete med VA-syd där macrotester gjorts på implementationer av 

NIDs NB enheter utplacerade i brandposter under marknivå och 

övertäckta med gjutjärnslock. 

Den studie som gjort på gjutjärnsbeteckningarnas 

signalattuenation har utformats kring tidigare studier gjorda på WiFi 

positionering med smartphones baserat på RSSI, där studierna visade 

på att utomhusapplikationer av denna strategi anses ha en tillräckligt 

hög replicerbarhet och tillförlitlighet för studiens syfte. Studien som 

har refererats är tar även upp andra variabler som skulle kunna 

påverka mätningarna som orientation. Detta har tagits i beaktning och 

orientation har till följd varit konstant genomgående. Andra faktorer 

som att mätningen tas inomhus presenterar fler problem då reflektion 

av signalerna och andra faktorer kan göra att resultaten blir mindre 

tillförlitliga. Andra studier visar på att det är skillnad på RSSI 
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mätningar mellan olika hårdvaruplattformar och olika mängd 

nätverkstrafik där högre trafik ger en mindre tillförlitlighet.  

Genom att mäta utomhus på fri mark, hålla mätinstrumentet i en 

konstant orientation och att inte ändra enheter anses felmarginalen 

mellan de olika testerna vara irrelevanta medans absolutvärdena på 

mätningarna är mindre användbara då de kan vara missvisande. 

Testerna som gjorts är tänkt att vara relativa resultat. Enskilda 

scenarion kommer inte tas upp som exempel på liknande situationer 

utan endast mätresultaten relativt till varandra kommer vara 

intressant. Detta till exempel mellan beteckning och utan beteckning.  

Vi planerar att efter en initial datainsamling och litteraturstudier 

göra tester för att kunna bygga en prototyp och därefter utvärdera och 

jämföra med färdiga lösningar. Genom hela examensarbetet kommer 

vi ha kontakt med personer av intresse inom det område vi för 

tillfället arbetar med. 

Vi kommer även till att ha kontakt med ett företag som ska 

genomföra motsvarande mätningar specifikt för syftet att digitalisera 

brandposter.  
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3.3 Källkritik 

Källor kommer att motiveras enligt följande: 

 

3.3.1 Hemsidor 
 

[31] anses vara trovärdig då den är hämtad från Ciscos officiella 

hemsida.  

[25]. Anses vara trovärdig då det är kursmaterial från Kahlsruhe 

institute of technology 

[26] Anses vara trovärdig då artikeln är skriven av en känd författare 

med kända kvalifikationer. 

[27] Anses vara trovärdig då det är everythingRF officiella hemsida 

som är en betrodd organisation 

[1] Anses vara trovärdig då det är används som kursmaterial. 

[11] Verifierad författare av NordVPN och bortom sitt fokus på 

teknik arbetar hon som specialist på att ge insikter om cybersäkerhet 

och anses vara en trovärdig källa. 

[2, 3, 9, 10] Anses vara en trovärdig källa då de arbetar med att ge 

innovativa kommunikationslösningar och är den officiella hemsidan 

för Induo AB. 

[5] Anses trovärdig då det är en sökmotor för RF (radio frequency) & 

mikrovågs ingenjörer.  

[12] Bild tagen från Google Play. 

[23] Anses trovärdig då hemsidan anses vara trovärdig samt att 

författaren är känd. 

 

[8] Anses trovärdig då den är hämtad från LoRa Alliance officiella 

hemsida. 
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[13] Källan anses trovärdig då det är den officiella hemsidan för 

Juniper Networks. 

[16] Källan anses trovärdig då det är den officiella hemsidan för CAS 

Dataloggers. 

[15] Presentationsmaterial som refererar vidare till trovärdiga källor 

och anses därför vara trovärdig.  

[17] Källan anses trovärdig då det är den officiella hemsidan för 

Proxim Wireless. 

[4] Källan anses trovärdig då det är den officiella hemsidan för 

Goldwater Electronics. 

[6] Källan anses trovärdig då Elektroniktidningen är en nyhetskälla 

för de som jobbar inom den svenska elektronikbranschen. 

[29] Källan anses vara trovärdig då det är ett företag som tillverkar 

reflektorer och det är i deras intresse att beskriva produkter korrekt.  

 

3.3.2 Böcker / E-böcker 
 

[14] Anses trovärdig då det är en produktkatalog av företaget NID.  
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3.3.3 Artiklar, publiceringar och journaler 
 

[22] anses trovärdig då källan är en föreläsning från Caltech. 

[24] anses trovärdig då den kommer från organisationen Federation of 

American Scientists. 

[18] är en publicerad vetenskaplig rapport.  

[7] Anses trovärdig då det är en vetenskaplig publicering. 

[21] Anses trovärdig då det är en vetenskaplig publicering. 

[30] Anses trovärdig då det är en vetenskaplig publicering. 
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4 Resultat 

Figur 9 och Figur 10 visar mät- och 

brunnsbeteckningskonfigurationen. Genom att förtydliga med bilder 

och text kan man med tydlighet se hur mätningarna har gjorts.  

 

 

Figur 9. Mätkonfiguration 

 

 

Figur 10. Brunnsbeteckningskonfiguration 
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Mätningarna har gjorts vid 4 olika längder från signalkällan och vid 

varje längdpunkt har det även tagits mätningar på 2 olika höjder.  

Vid mätningarna under mark på brandpost har fler mätpunkter vid 

ojämna intervall används. Mätpunktsdistanserna ändrades vid senare 

tester till kortare 60 centimetersintervall. Då signalskuggan visade sig 

vara större än förväntat så ansågs det vara önskvärt att mäta närmre 

signalkällan. Mätpunkterna ändrades till att vara ekvidistanta för att 

underlätta tolkning av resultaten.  

Genom att göra mätningarna på detta sätt så undersöker man olika 

punkter av den teoretiska signalspridningen vilket möjliggör en 

undersökning av hur fältet ser ut.  

4.1 Testmetodik och tabellförklaringar 

Testerna har utformats som följande.  

Mätningarna är gjorda på 0, 60, 120 och 180 cm från 

signalcentrum, där vid varje horisontell mätpunkt har mätenheten 

placerats på 40 och 60 cm ovanför marknivå. Detta är gjort för att få 

mätningar på två höjder vid samma distanser från 

brunnsbeteckningen. I tabellerna nedan representerar raderna den 

horisontella distansen och kolumnerna den vertikala höjden. 

Mätningarna togs vid varje position under 60 sekunder från där 

uppmätt RSSI stabiliserats. För varje mätpunkt har 60 mätvärden 

erhållits. Ett medelvärde beräknades för varje mätpunkt och sattes 

sedan in i tabellen som ett medelvärde av RSSI med enheten dBm. 

 

 0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm     

60cm     

Figur 11. Illustration på hur efterföljande tabeller ska tolkas. Pilar markerar 

vilken sträcka resultatet i tabellen motsvarar ifrån signalkällan, som 

illustreras med en blå cirkel. 
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4.1.1 Mätning ovan mark      

 

● TABELL 1. MÄTNINGAR PÅ BRUNNSLOCK ENLIGT FIGUR 9  

 0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm -49,00 -60,08 -69,60 -71,29 

60cm -57,95 -60,82 -72,31 -73,00 

 

● TABELL 2. MÄTNINGAR PÅ BRUNNBETECKNING UTAN LOCK. 

 0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm -37,78 -42,37 -47,26 -50,04 

60cm -35,43 -43,87 -43,87 -45,95 

 

● TABELL 3. MÄTNINGAR PÅ HELFÖRSLUTEN BETECKNING. 

  0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm -43,70 -61,29 -73,75 FATTAS 

60cm -45,00 -61,25 -67,91 -74,35 
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4.1.2 brandpost under mark 

 

Figur 12. Mätscenario 

● TABELL 4. MÄTNING BRANDPOST UTAN LOCK 

 

 0cm 50cm 100cm 160cm 220cm 

0cm -56,02 -75,50 -82,68 -84,35 -85,26 

40cm -53,71 -68,97 -75,09 -80,09 -79,97 

60cm -49,79 -65,02 -67,55 -73,95 -79,79 
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● TABELL 5. MÄTNING BRANDPOST MED LOCK 

 0cm 50cm 100cm 160cm 220cm 

0cm -49,72 -75,49 -83,70 -84,47 -86,17 

40cm -53,25 -69,96 -75,18 -80,43 -79,86 

60cm -55,83 -65,16 --67,62 -74,09 -80,00 

 

● TABELL 6. SKILLNAD I DB MED OCH UTAN LOCK. 

 0cm 50cm 100cm 160cm 220cm 

0cm -0,46 -0,01 1,02 0,12 0,90 

40cm -0,46 0,99 0,09 0,34 -0,11 

60cm -0,19 0,14 0,08 0,13 0,21 
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4.1.3 NID kompositlocks-beteckning 

● TABELL 7.  MÄTNING UTAN LOCK, KOMPOSITBETECKNING 

 

  0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm -39,1163 -68,8077 -74,5238 -71,069 

60cm -43,1765 -53,8636 -61,8864 -66,2222 

● TABELL 8. MÄTNING KOMPOSITLOCK 

  0cm 60cm 120cm 180cm 

40cm -36,907 -63,9535 -68 -67,7368 

60cm -45,6053 -59,6316 -64,3488 -67,3488 
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4.2 Slutsats  

Mätningarna har visat på att där finns signifikant reducering av 

signalstyrka som resultat av att man avskärmar signalkällan med 

gjutjärnsbeteckning. 

Resultaten kommer att användas för att urskilja de faktorer som 

har störst påverkan på signalen, däribland höjd från mark och 

mätningar under marknivå och ovanför för att urskilja hur stor 

påverkan omgivande markmaterial har på signalen. Utöver detta 

testades även ett kompositlock för att undersöka hur mycket locket i 

beteckningen påverkade signalen. 
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5  Analys 

Resultaten som har tagits fram visar på att gjutjärn har en 

inverkan på elektromagnetiska signaler. 

Tre olika studier har blivit gjorda inom området för arbetet. 

 

5.1 Mätningar på friliggande brunnsbeteckningar. 

 

För att undersöka metallens påverkan på signalen och kunna få en 

uppfattning om hur detta specifika implementeringsområde påverkar 

signalen så har vi satt upp mätscenarion som isolerar olika delar av 

tänkta signalavklingningsfaktorer. Mätningarna har blivit gjorda på 3 

olika platser. Brunnsbeteckningar i standard 400mm storlek har 

testats på Dahls mark och VA. 

En mall togs fram för att mätresultaten skulle bli likvärdiga i de 

olika scenarion som användes. 

 

Mätningarna har gjorts med WiFi där två likvärdiga enheter sattes 

upp som klient och server genom att använda WiFi hotspot 

funktionen. Resultaten anges i RSSI (dbm). 

I en studie testades RSSI mätfunktion på smartphoneenheter från 

tidigare generationer. [18] I arbetet framkommer det att orientation 

har en stor betydelse för Bluetooth RSSI mätningar och är också 

beroende på hur stark sändarens signal är. Studien visar på att det 

finns 3 faktorer som påverkar mer än något annat.  

 

 

5.1.1 Orientering 

Uppmätt RSSI visar ett starkt samband med enheternas rotation, 

något som beror på ett fenomen som kallas antennpolarisation. När 

antennerna roteras runt en axel så visar det sig att resultat kan skilja 

upp till 23 dbm. Studien kommenterar att detta även gäller för andra 
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trådlösa tekniker. För arbetets mätning har rotation och orientering 

standardiserats över mätområdet. Detta för att den relativa effekten 

mellan de olika mätningarna ska vara konstanta, då absolutvärdet för 

signalstyrkan inte är av intresse.  

5.1.2  Signalkällans sändningskapacitet. 

Enheterna använder sig av MIMO-teknik som kan använda sig av 

flera antenner för att få en bättre uppfattad signal även vid sämre 

förhållanden. Detta har visats i resultaten som en försämring i 

överföringshastighet men en starkare signal. 

5.1.3  Övriga faktorer 

Övriga faktorer kan inkludera bland annat reflektioner från väggar 

och störningar från annan nätverkstrafik.  

Under våra mätningar observerades en effekt av att personen som 

utförde mätningarna till viss del kunde påverka signalen genom att 

personens kropp agerat som en signalreflektor. För att minimera 

effekten av detta på mätningarna har positionen som personen som tar 

mätningarna standardiserats för att mätningarna ska vara 

konsekventa. 

Övriga personer/signaler har positionerats utanför nätverkets 

räckvidd för att minimera påverkan på mätningarna.  
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5.2 Specifikationer för mätningsenheter 

 

Figur 13. Specifikation Iphone, hämtad från [19] 
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Figur 14. Specifikation Iphone, hämtad från [19] 
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Figur 15. Specifikation CLT-L29, hämtad från [20] 
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5.3 dBi och dBd 

I både specifikationer på antennförstärkning (gain) så refererar 

man till enheten dBi som är en specifikation på antennförstärkning på 

en teoretisk antenn som propagerarfrån signalcentrum och ut 

omnidirektionellt i en klotform.  

Detta används i praktiken inte då man använder dBd som är 

“dipole gain”.  

Förväntat propagationsmönster blir mer likt en torus än ett klot. 

Enligt Cisco-utförda tester på konversionen mellan dessa enheter 

(Cisco, 2018) så kan man approximera skillnaden mellan de olika 

enheterna till dBi-2.2=dBd. 

5.4 Andra mätningar. 

Under arbetets gång har även mätningar gjorts på en 

standardbrandpost samt ett kompositlock från NID. Dessa har mätts 

för att kunna utskilja olika faktorer som har varit teoriserade att 

påverka signalattenueringen. 

 

5.5 Diskussion om resultaten, problem som har 
presenterats och lösningar. 

5.5.1 Brunnsbeteckning ovan mark. 

Testscenarion togs fram för att undersöka vilka faktorer som mest 

påverkar signalattenueringen. Tre olika scenarion sattes upp. Mätning 

med en brunnsbeteckning som stod 2–3 cm ovan marknivå på 

träreglar med asfaltunderlag.  

Mätningarna togs på 2 godtyckliga höjder i förhoppning på att se 

skillnader mellan signaler som kan penetrera segjärnsgodset och de 

signaler som tar sig fram på annat sätt. Tanken har också varit att man 

skulle kunna visualisera det torusformade signalmönstret. 

Mellan mätningarna på beteckningen med och utan lock kan man 

se stora skillnader i hur signalen blockeras.  
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I teoretiska fall där man anser metallen vara sköldande för 

strålningen borde ett mönster uppstå där signalen blir bättre vid 

mätningarna där man mäter högre upp.  

 

Figur 16. Teoretisk signalspridning. 

 

Figur 16 visar skillnaden mellan två olika placeringar inom 

brunnsbeteckningen och dess korresponderande signalmönster.  

GENOM ATT NÄRMA SIG SIGNALCENTRUM PÅ TVÅ OLIKA HÖJDER BORDE 

MAN TILL VISS DEL KUNNA AVGÖRA OM DETTA FENOMEN ÄR SÅ PROMINENT 

SOM TÄNKT. JÄMFÖRELSE MELLAN TABELL 1. MÄTNINGAR PÅ 

BRUNNSLOCK ENLIGT FIGUR  OCH  

 visar på att detta är ett fenomen som uppstår men visar även att 

signalstyrka i allmänhet blir bättre i alla mätscenarion jämförelsevis 

med mätningen med lock.  
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5.6 Metaller och RF 

Elektromagnetiska vågor penetrerar inte metall på de 

våglängderna som är relevanta för detta arbete. 

Då metall är elektriskt ledande så absorberar metallen de 

elektromagnetiska signaler som når fram och konverterar detta till 

virvelströmmar inom metallen enligt formeln för skin-effekt 

 

𝐵0
′ = 𝐵0𝑒−

𝑡𝑠
𝛿 (1)

              

där 𝐵0
′ är magnetfältets amplitud efter att färdats distansen 

𝑡𝑠genom metallen och𝛿är penetrationsdjupet som beskrivs av 

följande 

samband

𝛿 = √
2

µ𝑠𝜎𝜔
(2) 

             

som är en förenklad version av formeln för penetrationsdjup där 

µ𝑠 och 𝜎 är konstanter och betecknar materialets permeabilitet samt 

konduktivitet. 𝜔 är vinkelhastighet som defineras som 𝜔 = 2𝜋𝑓. [21] 

Formeln påvisar att högre frekvens ger sämre penetration.  

Faymannföreläsningarna ger ett exempel där penetrationdjupet för 

koppar vid 10MHz är 6,7 ⋅ 10−5𝑐𝑚. [22] 
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Figur 17.  Visar förhållandet mellan frekvens och penetrationsdjup [21] 

Vid inspektion av diagrammet, se Figur 17 

kan penetration av brunnsbeteckningen anses vara icke möjlig. Då 

metallen i beteckningen enligt detta helt förhindrar genomföring av 

signal så anses signalen kunna sprida sig genom andra signalvägar 

förutom just genom metallen.  

5.6.1 Diffraktion  

Öppningar i metallen kan vara en faktor för hur signalen kan 

spridas utanför beteckningen. Dessa kan exempelvis vara 

genomgående hål som används för att kunna lyfta eller låsa upp 

locken. [23]  
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Figur 18. Furnesbrunnsbeteckning (2273/2271) som har använts vid test 

4.1.1 2273/2271) 

I exemplet med furnesbeteckningen finns två öppningar som är 

genomgående, ett spetthål och ett nyckelhål. 

5.7 Öppningar (Aperatures) 

 

När en elektromagnetisk våg når en öppning i metallen så 

kommer signalen att passera öppningen och öppningen kommer ge 

upphov till en ny vågfront och agera till viss del som en ny 

signalkälla. 

Figur 19. Illustration av öppningsdiffraktion [25] 
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Hur stor vinkeln som den nya vågfronten kommer anta är relaterat 

till storleken på öppningen relaterat till våglängden på signalen enligt 

𝜃 =
𝜆

𝑑
(3) 

 

där 𝜃 är vinkeln som den nya signalen divergerar från öppningen, 

𝜆  är våglängden och d är öppningens diameter. 

Förhållandet mellan öppningen och våglängd ger att i extremfall 

där 𝑑 >> 𝜆  så inträffar inte diffraktion. Signalerna passerar normalt 

utan att de sprids ut. [24] 

Då förhållandet mellan våglängd och öppningen på 

brunnsbeteckningar utan lock samt i fallet med kompositlock anses 

vara signifikant så kan det även antas att signalerna som passerar har 

en väldigt liten propagationsvinkel och färdas rakt uppåt.  

I fallet att öppningen 𝑑 → 𝜆 så kommer öppningen agera mer som 

signalkälla där 𝜃 → 𝜋. 

Detta är en möjlig förklaring till signalpenetrationen som uppvisas 

i kapitel 5.7 där öppningarna som illustreras i Figur 19 agerar som 

signalkällor.  

Diffraktion kan även uppstå över en skarp kant likt figuren nedan 

 

 

Figur 20. Exempel på propagationsväg 

vid diffraktion [25] 
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Signalattenueringen kan beräknas enligt Kirchhoffs 

diffraktionsparameter  

enligt formel: 

    

𝑣 = 𝐻√
2

𝜆
(

1

𝑑𝑡
+

1

𝑑𝑅
) (4) 

      

som sedan länkas till grafen där ett attenuations värde kan 

erhållas.[25] 

 

Figur 21. Diffraction Gain Vs. Fresnel-Kirchhoff parameter [26] 

 

5.7.1 Glipor 

Andra källor som kan bidra med signalstyrka kan till exempel 

vara glipor i en annars försluten metallbehållare. Då 

brunnsbeteckningar har ett behov av att kunna bli öppnade så finns 

det ett antal glipor som inte kan räknas till klassen “öppningar” på 

samma sätt. Glipor definierar vi som avlånga smala mellanrum 

mellan två mötande ytor. Där locket möter ramen kan då anses vara 

en glipa. 
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Då materialet de är gjorda av ligger i en okontrollerad miljö med 

grus, jord och så vidare, samt att materialet till viss del oxideras så 

kommer mötande ytor bli porösa samt distanserade av exempelvis 

gruspartiklar. Detta resulterar i en glipa mellan brunnslocket och 

brunnsramen. 

Gliporna kan agera som relativt ineffektiva signalkällor likt en 

halvvågs dipolantenn. Hur starkt detta bidrar till totala signalen är 

beroende på glipans längd och bredd, och fungerar genom att signalen 

kan resonera inuti glipan[23]. 

Utöver detta så bidrar glipan till att förhindra virvelströmmar som 

uppstår till följd av att metall utsätts för elektromagnetisk strålning. 

Detta resulterar i att materialet inte kan absorbera lika mycket 

strålning som annars hade varit möjligt och därmed agerar behållaren 

sig mindre likt en RF-sköldning.  

5.8 Attenuationsfaktorer implementerat. 

De olika klassningarna av diffraktion kan som en kombination 

förklara mönstret som kan utläsas i mätningarna. 

I fallet med en brunnsram kan det visa på att sporadiska 

reflektioner samt diffraktion som i figur 16 

För att ytterligare stärka denna teori så kan 4.1.2 tas i beaktning. 

Då brandposten ligger ytterligare en distans under marknivå bör 

effekter av typen liknande figuren 16 vara minimala. 

Brunnslocket har inga öppningar som kan agera som i figur 15 

utan all signal som uppmätas antas propagera via andra vägar. 

Tabell 7 i påvisar att locket har en obetydlig påverkan på signalen 

då de faller under vad som skulle kunna anses vara variationer och 

mätfel. Mätningar med och utan lock divergerar inte signifikant som i 

andra exempel. Detta kan troligen attribueras till att 

brunnsbeteckningen ligger under marknivå och den signal som kan 

färdas enligt figur 15 är riktad uppåt och då sändar och 

mottagarenheterna inte har en fri väg även om fenomenet som figur 

16 illustrerar tas i beaktning  

Mätningarna påvisar fortfarande ett mönster likt andra 

mätscenarion där mätningshöjd ovan marknivå bidrar till bättre 
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mätresultat. Marken som omringar brandposten är jord/gräs och 

absorberar troligtvis signifikanta delar av den signal som färdas 

genom. Detta kan påvisa att signaler fortfarande kan penetrera 

brunnslocket genom andra vägar. Då exempelvis brunnslockets glipor 

som diskuterades i 5.7.1. I detta mätscenario hade mer mätningar 

varit ett krav för att ytterligare kunna begränsa och isolera olika 

faktorer som påverkar signalen. 

Ett lösningsförslag som existerar på marknaden är att byta ut 

brunnslocket till ett signalpermeabelt kompositlock. Uppmätta 

resultat på dessa i 4.1.3 visade på att resulterande signalattenuering 

relativt till luft är liten. Mätresultaten påvisar ett annat mönster än 

andra mätscenarion där testscenariot utan lock i vissa fall visade på 

högre attenuering än vid mätningar med kompositlocket monterat. 

Baserat på de testscenarion där resultatet divergerar från förväntat 

mönster kan en möjlig faktor till detta vara positionen på “spetthålet” 

då den var riktad mot mottagaren och kan agera som i Figur 19 då den 

kan ha riktat en del av signalen genom öppningen. 

Detta kvalificerar sig inte som en förklaring till fenomenet utan en 

möjlig teori men datan som är tillgänglig anses inte vara tillräcklig för 

att förklara det divergerande resultatet. 

 

5.9 Beräkningsmetoder för estimering av 
signalräckvidd 

Genom att använda sig av FSPL och link budget kan man 

estimera vilken påverkan locket har på signalen.  

Detta genom att på de olika distanserna beräkna vilken FSPL 

signalen borde generera och sedan titta på vilka resultat man har fått. 

Genom att jämföra det teoretiska värdet med en mätning som gjorts 

med fri sikt mellan mottagaren och sändaren kan man även lösa ut de 

förluster som antennerna har. Dessa anses vara konstanta och med 

detta kan man sedan lösa ut en signalattenuationskonstant i dB 

relaterat till RSSI som man kan använda för framtida beräkningar.  
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Figur 22. Formel för beräkning av FSPL [27] 

 

 

● TABELL 9. KONVERSION TILL VERKLIG DISTANS (CM) 

  0 60 120 180 

40 40 72,11103 126,4911 184,3909 

60 60 84,85281 134,1641 189,7367 

 

För att beräkna förlusterna i antenner och andra faktorer så görs 

beräkningar på 0cm avstånd. I detta exempel så är det fri sikt mellan 

mottagare och sändare.  

FSPL(0.4m) = 32.21831041 dB 

FSPL(0.6m) = 35.74013559 dB 

 

Tolkning av Figur 22 visar på att utan att använda antennernas 

förstärkning så är FSPL endast beroende på frekvens och avstånd.  

Enligt sändarens specifikation har antennen en förstärkning  

𝐺𝑡𝑥 =  −3.72 𝑑𝐵𝑖 vilket kan konverteras till -1.52 dBm  

mottagarens 𝐺𝑟𝑥är okänd då det inte specificeras när antennerna 

används i kombination. 

Vid länkbudgetberäkningar används 

Received power (dBm) = Transmitted power (dBm) + gains (dB) 

- losses (dB) 
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Exempel tas från mätning ovan mark utan brunnslock vid 40 cm 

höjd.  

vid 40cm är den  

Mottagna signalstyrkan -37,78dBm, Transmitted power är 24,4 dBi, 

FSPL är 32.22 dB och vinster är -1.52 + x. 

Då mottagarens specifikationer fattas används 𝐺𝑟𝑥 =  −1 i 

beräkningarna. 

Beräkningarna gjordes genom en nätbaserad kalkylator [27] och 

förluster uppskattas till 27.44dB 

Vid samma test med lock installerat blir total uppskattad förlust 

38,66dB 

Slutsatsen kan då dras att locket adderade approximativt 11,22dB 

attenuation. Enligt estimationer från Cisco är en reducering på 6dB 

ekvivalent med att halvera räckvidden. Då locket bidrar med förluster 

på 11,22dB så är detta likt att halvera distansen två gånger till ¼ av 

ursprunglig räckvidd. Mätningen med kompositlock visade på att 

förlusterna ligger på under vad vi anser är felmarginal på runt 0–2 dB.  

Enligt länkbudgetberäkningar behöver 11.22 dB adderas i 𝑃𝑡𝑥 +
 𝐺𝑡𝑥för att kompensera för attenuationen.  

6 Lösningsförslag och slutsats 

Genom de tester som utförts visar det sig att modifikation av 

brunnslock, då att addera glipor eller mer applicerbart, öppningar i 

locken som agerar som en vågguide är möjligt. 

Då det framstår som att i de flesta situationer kan en öppning i 

materialet hittas, så anses det inte omöjligt att i de situationer där det 

är applicerbart, implementera en extern antenn av något slag. 

Resultaten visar på att position på sändaren relaterat till distans 

från brunnslock, där mindre distans från brunnslocket är bättre. 

Signalen skulle kunna optimeras genom att göra detta designval. Den 

absoluta påverkan är okänd men positiv. 
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Denna riktning anses vara mycket applicerbar på ett nästan 

universellt plan och föreslås att tas i beaktning när installationer ska 

utföras. 

Både en lösning med en brunnsbeteckning som är mer 

signalgenomtränglig och att modifiera brunnslock för att underlätta 

signalpropagation anses idag vara möjligt av författarna.  

Om modifikation av brunnslock inte anses möjlig eller ej 

kostnadseffektivt så finns det alternativet att helt byta ut brunnslock 

mot motsvarigheter i kompositmaterial som är mycket mer 

genomträngligt än traditionellt gjutjärn.  

VA Syd har idag genomfört undersökningar med sensorer från 

NID där det har undersökts hur implementerbart det är i nuläget med 

företagets sensorer.  

Testerna har gjorts i avsaknad av kompositlock då nuvarande 

lösningar kräver att brunnsram ersätts för att kunna installera ett 

kompositlock.  

Vid samtal med Mattis Andersson på Nordic infrastructure design 

kommenterar Mattis att studien har påvisat att i de flesta fall är det 

möjligt att få signaler genom gjutjärnsbeteckningar. I studien 

placerades ett antal sensorer ut i brunnar för att se påverkan av 

brunnslocken. Studien hade frågeställningen om att ett byte till NB 

från LTE CAT M1 i de situationer där signalstyrkan är för svag, kan 

ge en tillräckligt bra signal. 

NB och LTE CAT M1 är två olika teknologier som arbetar på två 

olika frekvensband. NB använder en mycket lägre frekvens på 180 

KHz där LTE CAT M1 ligger runt 1.4 MHz. Genom att byta från 

LTE CAT M1 till NB kommer signalens förmåga att penetrera 

material förbättras då en lägre frekvens ger ett bättre 

penetrationsdjup.  

I testen som genomförts har företagets kompositlock ej använts. 

Mattis kommenterar att även om sensorerna i många fall går att 

använda utan kompositlock så kommenterar han att företaget inte 

garanterar den livslängd som de annars garanterar för deras sensorer 

när de används i kombination med ett kompositlock. Om inte 

kompositlock används kan signalen påverkas till den grad att sensorn 
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får skicka fler signaler än normalt vilket resulterar i reducerad 

batteritid. 

Nordic industrial design har i nuläget inget alternativ för att 

ersätta gjutjärnslock då tjockleken på dessa bara är 30 millimeter. 

Nuvarande kompositlock som har kunnat implementeras inom andra 

skandinaviska länder är något tjockare i sitt grundutförande vilket är 

tillräckligt för att kunna upprätthålla D400-klassningens krav på 40 

tons last.  

NID arbetar i dagsläget på en lösning där ett kompositlock som är 

30 millimeter tjockt och passar i befintliga ramar där att utvecklingen 

är i sitt slutstadie. 

Lösningen anses inte klara kraven på generell genomförbarhet 

innan kompositlocken blir en direktersättning till gjutjärnslocken i 

befintliga ramar, vilket anses krävas för att vara storskaligt 

genomförbart. När detta har uppfyllts anses lösningen vara väldigt 

implementerbar. 

 

6.1 Modifikation av brunnslock 

Vid modifikation som skulle innebära en extern antenn som inte 

är begränsad till placering under brunnen så är det en lösning som inte 

är allmänt applicerbar. Beroende på vilket frekvensband som används 

kommer storleken på antennen vara en faktor som påverkas. Vid 

användning av högre frekvensband kommer antennen i sig självt vara 

mindre och vid lägre frekvensband större.  

Då signalspridningen från antennen blir större till följd av att den 

placeras längre upp i öppningen tills den ligger i samma nivå som 

locket så är det önskvärt att den placeras så högt upp som möjligt. Ett 

problem med denna lösning kan vara hur den hanterar exempelvis 

stress från trafik och dess påverkan på livslängden.  

En lösning till ovanstående problem kan vara att placera antennen 

i ett hölje av komposit som tillåter signalen att bredas ut. Lösningen 

genom att placera en extern antenn i brunnslocket anses bara 

implementerbart i vissa fall.  
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Om modifikation ska utföras på befintliga brunnslock så måste de 

testas så de fortfarande förhåller sig till klassningen de besitter i 

dagsläget. Exempelvis så ska en D400-klassad brunn uppfylla kravet 

på 40 tons belastning även efter modifikationer.  

Ett lösningsförslag är ett koncept med en ellipsoidreflektorantenn. 

Där en normal paraboldesign fokuserar alla utgående signaler till 

parallella signalriktningsvektorer i en riktning så riktar en 

ellipsoidformad antennreflektor signalerna mot en punkt framför 

reflektorn. Genom detta kan man teoretiskt rikta signaler genom en 

öppning med minimala förluster.  

 

Figur 23. Illustration av reflektionsmönster mellan paraboloidisk (a) och 

elliptisk typ av reflektor (b). [28] 

 
Genom att placera fokalpunkten i centrum för en öppning i 

brunnslocket så kan man i teorin placera om signalcentrum. 

Lösningen gör det möjligt att placera all utrustning under 

brunnslocket, vilket skulle bidra till att enheten uppfyller krav för 

hållbarhet och livslängd. 

Till skillnad från öppningsdiffraktionenfenomenet som beskrivs i 5.7 

där en stor del av signalen går förlorad vid interaktion med 

brunnslocket bör lösningen ovan ge lägre förluster.  
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Figur 24. Reflektordiagram för en ellipsoidformad reflektor där brunnslock 

har blivit överlagrat i diagrammet [29] 

 

 

Figur 25. Förhållandet mellan utgående spridningsvinkel och dimensioner 

på öppning i brunnslocket. Höger halva av bilden är en förstorad 

illustration av interaktionområdet. 
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Spridningsmönstret på signalen är beroende på diameter och längd på 

cylindern som hålet i locket representerar. En lång, smal cylinder 

kommer resultera i en liten spridningsvinkel medans en kort, bred 

cylinder resulterar i en större spridning.       
𝐴 = 180∘ −  𝐵 (2)

 

      
Vinkeln B kan ges av 

      𝐵 =  2 ∗ arctan (

𝑇
2
𝑑

) (3) 

Given tjocklek på brunnslock och önskad spridningsvinkel ges d av 

Tan (
𝐵

2
) =

𝑇

𝑑
⇒ 𝑑 =

𝑇

tan (
𝐵
2)

(4) 

 
genom ellipsens ekvation 

          
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 = 1, 𝑎 > 𝑏 (5) 

 

 
där a är längd från centrum till fokalpunkt längs horisontella axeln 

och b är vertikala axelns längd. Längd mellan foci (LMF) blir då 

definierat som 

      

𝐿𝑀𝐹 = √𝑏 − 𝑎 (6) 

     
ur Pythagoras sats då de två fokalpunkterna ligger ekvidistant från 

centrum. Storleken på en realiserad signalreflektor är mycket variabel 

beroende på olika faktorer som bland annat signalspridningsvinkeln. 

Reflektorn kommer att optimeras utifrån signalspridningsvinkeln 

samt begränsningar på storlek. Signalvinkeln kommer att bestämma 

hur stor andel av ellipsformen som behövs användas.  

Vid exempelvis 90 graders signalspridning kommer endast halva 

ellipsen användas som reflektionsyta men kommer att placeras en 



 

 

53 

 

 

beräknad distans ifrån öppningen så att de reflekterade signalerna inte 

blir blockerade av locket. Formen bör även optimeras för vald 

signalkälla då arean av denna kommer orsaka ett ringformat tomrum i 

signalen när signalkällan blockerar utgående signaler likt V i Figur 

19. . Vid val av ellipsoid där 𝑎 ≫ 𝑏 kommer den area som 

signalkällan blockerar vara proportionerligt större och orsaka ett 

större tomrum i den utgående signalen likt tidigare exempel. I 

situationer där 𝑎 → 𝑏 kommer djupet på reflektorn bli kortare men 

diametern på reflektorn kommer som resultat öka då fokallängden blir 

kortare. Arbetet anser att optimering och realisering av reflektor är 

utanför detta arbetes område och är något som behöver undersökas 

vidare.  Teorin till hur bra konceptet fungerar har testats i studier med 

UHF-RFID [30] där signalstyrkan efter fokalcentrum visar på delvis 

önskvärt beteende. Studien påvisar att signalen divergerar från de 

teoretiska signalbanorna då den är mycket mer utspridd än tänkt. 

Exempel på faktorer i studien som har kunnat bidra till detta kan 

exempelvis bero på den primitiva antenn som har används i testen. Då 

ytan inte är slät kommer inte alla punkter på reflektorn resultera i en 

riktningsvektor mot den sekundära fokalpunkten. riktningsvektor mot 

den sekundära fokalpunkten.  
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Figur 26. Grafer som visar signalstyrka på olika distanser från en 

signalkälla med elliptisk reflektor med fokalcentrum vid 1.5m från 

sändaren. [30] 
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Lösningsförslaget anses vara möjligt att utföra men då författarna inte 

har kunnat hitta kommersiella exempel på detta anses detta inte i 

dagsläget att vara direkt implementerbart då det hade behövts vidare 

utveckling inom konceptet.  

6.2 Jämförelse mellan lösningar 

Båda exempel på modifikationer har fördelar och nackdelar som bör 

tas i åtanke vid implementation. Universellt så kan reflektorlösningen 

anses vara likvärdig i signalkvalitet till att använda en extern antenn 

monterat i brunnslocket. Var lösningen kan ha sina fördelar är vid 

behov av större antenner. Genom att all elektronik sitter under 

brunnslocket kan exempelvis storleken vara en mycket mindre faktor.  

 

Reflektorn tillåter användning av större, mindre riktade antenner.  

Testerna som har utförts har använt sig av WiFi som ligger på ett 

högre frekvensband än bland annat LoRa. Detta har troligtvis 

förstärkt den attenuation brunnsbeteckningarna har haft på signalen. 

Det bör testas vidare om signalattenuationen är tillräcklig för att 

motivera en universallösning för att förbättra signalen eller om 

signalattenuationen är tillräckligt liten för att direkt kunna 

implementera sensorer i brunnar utan att förlora en stor andel av 

signalen och implementera något lösningsförslag i de situationer där 

signalen är undermålig.  

 

Frågan bör också ställas om situationen kräver åtgärder när 

förhållandet mellan signalstyrka och batteritid tas i beaktning. Då 

kostnaden för att implementera signalstärkande åtgärder kan överstiga 

kostnaden för mer frekventa batteribyten. Signalen ska vara 

tillräckligt bra för att sändaren inte ska behöva skicka mer än en gång 

för att behålla märkdriftstid. 

Om sändaren sitter inom ett område mindre än ¼ av sin märkräckvid 

så borde inte påverkan vara tillräckligt stor för att kunna motivera 

implementation av signalförstärkande åtgärder.  [31]  
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6.3 Framtida utvecklingsmöjligheter 

Det finns goda möjligheter att vidareutveckla detta arbete i framtiden. 

Då arbetet endast behandlar ett av delproblemen i en större 

frågeställning som behövs arbetas vidare på så hade fler studier 

behövts göras för att komplettera detta arbete.  

En del av lösningarna till frågeställningarna har inte blivit testade i 

praktiken och separata studier hade behövts göras för varje enskilt 

lösningsförslag. Detta inkluderar att undersöka ellipsoidreflektorer för 

detta användningsområde, samt att undersöka andra vidare 

lösningförslag som inte tagits upp i detta arbete.  

Då det har varit av intresse att addera ytterligare öppningar i 

brunnsbeteckningarna så är detta något man ytterligare hade behövt 

undersöka för att avgöra hur stora öppningar som materialet tillåter 

innan beteckningen inte längre kan upprätthålla sin 

belastningsklassning.   

Utöver detta så kan det antas att fler frågeställningar kommer uppstå i 

takt med att man undersöker de olika delfrågeställningarna 

ytterligare.  

 

6.4 Etiska aspekter 

6.4.1 Samhällsnytta 
Författarna har tacklat ett stort problem inom branschen som hindrar 

vidareutveckling utav ett digitalt nätverk. Genom att identifiera flera 

lösningar på problemet öppnas det upp för nya möjligheter. Såsom att 

kunna modifiera nuvarande lock. Detta kan förhindra att gjutjärnslock 

i stor skala skall bytas ut då det varken är ekonomiskt försvarbart och 

dessutom har en påverkan på miljön pga. den stora mängd lock som 

kan behövas bytas ut. 

 

6.4.2 Etiska dilemman 
Genom att driva på digitaliseringen inom VA-sektorn finns där skäl 

till att tro att arbetstjänster kan gå förlorade.  
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7 Terminologi 

Brunnsbeteckning-kombinationsord för ett paket med en brunnsram 

och ett brunnslock.  

 
IoT – Internet of Things. 
 
NB-IoT – NarrowBand –IoT. 

 
AP – Access Point. 
 
LTE – Long-Term Evolution. 
 
Attenuation - dämpning. 

 
Propogation – utbredning. 
 
PSM - Power Saving Mode. 
 
eDRX - extended Discontinuous Reception. 
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