
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-A--08/032--SE

Konstruktion och utvärdering
av integrerat system för

registrering av krängningar på
bussar

Fredrik Nyberg

2008-03-06



LiU-ITN-TEK-A--08/032--SE

Konstruktion och utvärdering
av integrerat system för

registrering av krängningar på
bussar

Examensarbete utfört i elektronikdesign
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings unversitet

Fredrik Nyberg

Handledare Johan Göthe
Examinator Bengt Lennartsson

Norrköping 2008-03-06



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Fredrik Nyberg



Design and evaluation of an integrated system for recording of canting on buses 
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Abstract 
With an increase in environmental awareness within the transportation industry, driver 
performance follow-ups are becoming increasingly popular. Improvements on a driver’s 
performance and behavior can reduce fuel consumption if the right tools are available. In the 
public transportation industry driver behavior is not just affecting fuel consumption but also 
passenger comfort. To improve the comfort on buses requests for possibilities to follow up on 
the comfort has arisen. 
 
This thesis describes the design process for an accelerometer to be used primarily on buses. 
The system can record and store g-forces from an accelerometer that will then be send to a 
computer in the vehicle. Measurements are done along three axles to represent all forces 
exerted on the vehicle. The purpose of the system is to improve passenger comfort on buses 
as well as identify sections of a route or drivers that have large positive or negative impact on 
the comfort. 
 
To be able to do proper follow-ups tools are required to make this process fair. This thesis 
describes three models to be used to present information and perform these follow-ups. 
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Sammanfattning 
Med ökat miljömedvetande från transportbolag har även ökad uppföljning på förarnas 
körbeteende kommit mer och mer. Man försöker förbättra förarnas beteende för att minska 
förbrukningen av drivmedel. När det gäller kollektivtrafiken påverkar förarnas körbeteende 
inte enbart förbrukningen utan även passagerarnas komfort. För att förbättra komforten har 
önskemål om möjligheter till uppföljning uppkommit.  
 
Denna rapport beskriver framtagningen av en accelerationsmeter för bussar. Systemet kan 
mäta och lagra g-krafter från en accelerationssensor som sedan ska skickas till en dator i 
fordonet. Mätningar görs längs tre axlar för att ge en så komplett bild av händelseförloppet 
som möjligt. Syftet med systemet är att förbättra komforten för passagerarna ombord på 
bussarna samtidigt som man kan konstatera vägavsnitt eller förare som har stor positiv eller 
negativ inverkan på komforten. 
 
För att kunna utvärdera förarnas körbeteende krävs det verktyg för en rättvis uppföljning. 
Detta projekt har tagit fram tre modeller för presentation av data som kan användas till detta 
ändamål. 
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1 Introduktion 

1.1 Introduktion till VDII Innovation AB 

VDII Innovation AB (VDI) är ett utvecklingsföretag som aktivt arbetar med att förbättra 
bränsleekonomin för tunga transporter och kollektivtrafik. Företaget har utvecklat ett system 
som heter Drivec Manager vilket mäter vad de kallar Överförbrukning™. 
Överförbrukningen™ mäter enbart den förarrelaterade bränsleförbrukningen vilket ökar 
förarens möjligheter att sänka sin bränsleförbrukning. VDI söker ständigt nya produkter i nära 
samarbete med deras kunder. Det system som detta examensarbete syftar till att ta fram är ett 
resultat av just ett sådant samarbete. 

1.2 Bakgrund 

Det här projektet har utförts på VDI som ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen 
Elektronikdesign vid Linköpings Tekniska Högskola Campus Norrköping. VDI är 
intresserade av att ta fram en accelerationsmeter som ska kunna mäta accelerationer längs tre 
axlar, i färdriktningen, vinkelrätt mot färdriktningen samt vinkelrätt mot marken. Den färdiga 
produkten är tänkt att monteras på främst bussar för att kunna analysera förarnas körsätt. 
 
Målet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp för en accelerationsmeter för en 
utsättning på ungefär fem enheter. Kunden vill kunna se vad man kan göra med denna typ av 
system och vad det finns för övriga alternativ, samtidigt vill VDI ha en prototyp på en färdig 
produkt. Detta har medfört en del kompromisser i design, testning och val av komponenter 
samtidigt som priset är en viktig del i projektet. Budgeten för hela systemet, komponenter, 
tillverkning och montering ska inte överstiga 200SEK. Pilotutsättning för systemet är tänkt att 
ge resultat under en längre period än vad som är möjligt inom ramen för detta examensarbete 
för att kunna identifiera brister i konstruktionen. Med grund av resultaten från examensarbetet 
samt pilotutsättningen ska VDI förbättra accelerationsmetern för att kunna lansera den som ett 
komplement till företagets övriga produkter. 
 
Accelerationssensorer används i stor utsträckning inom olika industrier idag. Flera 
konsumentvaror såsom digitalkameror, bärbara datorer och liknande utrustning förses med 
accelerationssensorer för att kunna detektera ett fritt fall. Andra tillämpningsområden är bl.a. 
billarm och stegräknare. 
 
Inom fordonsindustrin används accelerationssensorer som del av billarm för att kunna känna 
av om bilen hissas upp. Annars är det inom motorsport som man hittar den största 
användningen när man pratar om fordon. Accelerationssensorn används då på ett liknande sätt 
som detta examensarbete ämnat göra, nämligen för mätning av g-krafterna under färd längs 
tre axlar. 

- 1 - 
 



Linköpings Tekniska Högskola  Fredrik Nyberg 
   
 
 

 
 

1.3 Syfte 

Kunden till systemet har upplevt ett antal anmälningar från passagerare där de har klagat på 
att föraren har kört för aggressivt. Bussbolaget har inte kunnat motbevisa dessa uppgifter och 
söker nu en lösning för att kunna kontrollera passagerarnas uppgifter. För att klara detta ska 
en accelerationsmeter konstrueras som ska mäta och tolka g-krafter längs tre axlar. Utifrån 
dessa mätvärden kan man identifiera belastningar som föraren kan påverka och sådant som 
föraren har mindre inverkan på. Belastningar som föraren kan påverka är start, stopp och 
kurvhastighet. Sådant som föraren inte har någon inverkan på är bl.a. dålig vägbeläggning och 
vindhastighet. 

1.4 Metod 

För att identifiera hur signalen från accelerationssensorn ser ut då bussen står still med motorn 
igång konstruerades en grovversion av det färdiga systemet. Signalen som motorn är upphov 
till är en typ av brus då denna inte kan påverkas av föraren. Dessvärre är brus alltid 
närvarande i mätvärdena. Kontinuerliga tester utfördes ombord på bussar för att man skulle 
kunna se att filter och liknande var korrekt konstruerade innan arbetet fortskred. Filtrering 
skedde med både analoga och digitala filter och det är viktigt att dessa fungerar korrekt för att 
signalen inte ska innehålla komponenter som inte är beroende av fordonet eller föraren. 
Exempel på en sådan komponent är variationer i signalen från accelerationssensorn som inte 
är kopplade till accelerationen. 

1.5 Avgränsningar 

Då uppgiften först och främst är att ta fram en accelerationsmeter har ingen tid lagts på att 
titta på trådlös kommunikation mellan fordonsdatorn och accelerationsmetern. Detta gjordes 
för att mer tid skulle kunna läggas på att ta fram bästa möjliga lösning under den tid som 
fanns tillgänglig. Tyvärr påverkas placeringsmöjligheterna för accelerationsmetern då 
möjligheten att dra ledningar är begränsad. En trådlös lösning hade gjort det möjligt att 
placera accelerationsmetern där signalen inte påverkas av faktorer som kan ge missvisande 
information. Dessa faktorer kan vara t.ex. om accelerationssensorn placeras till vänster eller 
höger i fordonet eller rakt ovanför en hjulaxel. 
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2 Accelerationsmeterns uppbyggnad 

2.1 Strömkrets 

För att kunna förse alla kretsar med ström krävs att man har en källa som har en utspänning på 
3.3V. Anledningen till att alla kretsar drivs på 3.3V beror på att accelerationssensorn enbart 
finns i detta utförande och därför har övriga kretsar också valts efter denna spänning. När man 
ska designa en strömkrets finns det egentligen två alternativ. Det ena är att välja en vanlig 
spänningsregulator, t.ex. LM3940. Det andra alternativet man har är att välja en så kallad 
switchregulator, t.ex. LM2574. 
Som med allting annat finns det för- och nackdelar med båda dessa. En spänningsregulator 
kostar ungefär en tredjedel av vad en switchregulator kostar p.g.a. att den inte kräver några 
kringkomponenter som spolar eller stora kondensatorer. Nackdelen med spänningsregulatorn 
är att den blir varm då man omvandlar stora inspänningar. Tunga fordon använder sig av 
+24V vilket betyder att spänningen ska sänkas 21V och vid så stora spänningsskillnader 
avges värme från spänningsregulatorn. Man kan i dessa fall välja att sänka spänningen i flera 
steg vilket skulle minska värmeutvecklingen men det minskar även prisskillnaden mellan de 
två alternativen. En spänningsregulator har inte samma livslängd och stabila utspänning som 
en switchregulator har. Till detta projekt har man valt att använda en switchregulator p.g.a. 
dess stabila utspänning, hållbarhet och tålighet till variationer i inspänningen. 

2.2 Accelerationssensorn 

2.2.1 Användningsområden 

För att kunna samla in de accelerationer som fordonet utsätts för krävs det en sensor som 
mäter g-krafterna. Accelerationssensorer gör just detta och används inom flera olika områden 
och till stor del för att detektera fall. Ett område som dyker upp allt mer frekvent är 
accelerationssensorer som trygghetslarm för äldre[13]. Dessa mäter längs tre axlar och känner 
av förändringar i kroppens läge samt den stöt som uppstår när en person ramlar[12]. När man 
mäter lägesförändringen använder man sig av jordens gravitation och hur den fördelar sig 
mellan de olika mätningsaxlarna. Om man har tre axlar som benämns x, y och z och man 
säger att z-axeln är i gravitationens riktning så kommer den att ge +1g som signal medan x 
och y visar 0g om en person står rakt upp. Om g-kraften ökar längs t.ex. x-axeln samtidigt 
som den resulterande accelerationen fortfarande är +1g betyder det att det objekt man mäter 
på har börjat luta längs x-axeln. När man mäter på fordon vilket är vanligt inom motorsport 
kommer gravitationen oftast att synas enbart längs z-axeln. De gånger den sprids längs x- 
eller y-axeln är då fordonet kränger p.g.a. påfrestningar som uppstår vid t.ex. kurvtagning 
eller då vägen lutar. 
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2.2.2 Funktion 

Detta system ska mäta g-krafterna ombord på bussar och man vill kunna detektera 
accelerationer p.g.a. inbromsningar, krängningar som uppstår i sidled samt vägens kvalité och 
vägbulor. För att kunna göra allt detta krävs det en accelerationssensor som mäter längs tre 
axlar. För detta ändamål har en accelerationssensor från Freescale Electronics valts som heter 
MMA7260. Denna accelerationssensor har ett ställbart mätningsområde i fyra steg mellan 
±1.5g och ±6g. Accelerationssensorn har en noggrannhet på ±0.01g vid ett mätningsområde 
på ±1.5g[3]. De signaler som kommer från accelerationssensorn till den mikrokontrollern som 
tolkar signalerna genomgår en A/D-omvandling vilket i sin tur kommer att medföra ett fel till 
värdet. I detta projekt har ingen testning på upplösningen gjorts men möjligheten att ställa 
mätningsområdet ger VDI möjligheten att testa inställningarna i framtiden. 
 
Grundfunktionen för accelerationssensorn är väldigt enkel; accelerationssensorn har tre 
stycken utgångar, en för varje axel, varje utgång har en utspänning som varierar linjärt med g-
kraften. Vid 0g skickar den ut 1.65V och om man har accelerationssensorn inställd på ±1.5g 
motsvarar en förändring på 800mV en acceleration på 1g. 
 
Figur 1 visar en illustration över hur spänningen varierar vid statisk acceleration, jordens 
gravitation, då accelerationssensorn placeras i olika lägen. 
 

 
Figur 1. Illustration av accelerationssensorns värden vid statisk acceleration 
Källa: Freescale Semiconductor. 
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2.3 Minnen – flash och RAM 

2.3.1 Flashminne 

All data som samlas in av mikrokontrollern kommer att sparas till ett flashminne. 
Flashminnen är generellt långsamma både när det gäller att skriva till och läsa från dem. 
Skrivning till minnena mellan varje sampling från accelerationssensorn är det som bestämmer 
hur hög samplingsfrekvens man kan ha. Ett antagande har gjorts där man har sagt att en 
samplingsfrekvens högre än 10Hz inte är intressant p.g.a. att man inte kommer att få ut mer 
information av att sampla oftare. 
Silicon Storage Technology (SST) har tagit fram ett flashminne SST25LF020A[5] som klarar 
av att skriva informationen som man tar in vid en samplingsfrekvens under 10Hz och jämfört 
med andra flashminnen faller denna inom ramen för den totala budgeten. För en mer 
detaljerad diskussion kring detta resonemang se avsnitt 4.5. 

2.3.2 RAM 

Det RAM som har valts kommer från Ramtron, FM25L256B[6], och är ett FRAM 
(Ferroelectric RAM) vilket är en relativt ny teknologi. RAM är generellt flyktiga minnen 
vilket innebär att information som ligger på minnet försvinner när strömmen kopplas från, 
FRAM (liksom MRAM, Magnetoresistive RAM) är statiska RAM vilket innebär att 
information ligger kvar i minnet utan att man behöver använda en extra strömkälla såsom t.ex. 
batteri eller kondensatorer på kretskortet. 
Dessa minnen är dyrare än vad flashminnen är där prisskillnaden ökar exponentiellt med 
större kapacitet men vid 512kbit lagringskapacitet är FRAM:et c:a 3 gånger dyrare. Vid 
storlekar över 512 kbit finns inga seriella kapslar utan allt sker parallellt vilket medför att den 
mikrokontrollern jag har valt inte klarar av att överföra informationen utan att man använder 
en UART för att omvandla den seriella signalen från mikrokontrollern till parallell. 

2.4 Mikrokontroller 

Den mikrokontrollern som valts för detta projekt kommer även den från Freescale Electronics 
och heter MC9S08QG8 vilket är en 8-bitars mikrokontroller med 512B inbyggd RAM[4]. 
Budgeten för detta projekt är ganska tuff och pris har därför en inverkan på val av 
mikrokontroller och därför har man valt en som endast har de mest grundläggande 
funktionerna. Mikrokontrollern ingår i en serie med kompatibla kretsar där man utan att 
behöva ändra i designen kan uppgradera till en kraftfullare mikrokontroller. Det som man kan 
anse denna mikrokontrollern inte lever upp till är storleken på RAM:et. Informationen som 
ska sparas kommer att skrivas till ett flashminne där den minsta mängd som man kan skriva är 
4kB. Mikrokontrollern har bara ett RAM på 512B vilket innebär att ett val måste göras mellan 
att välja en mikrokontroller med minst 4kB inbyggt RAM eller lägga in ett externt seriellt 
RAM. Då det är dyrare att välja en mikrokontroller med tillräckligt mycket RAM har ett 
externt RAM valts för att använda som mellanlagring. 
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2.5 Kommunikation 

För kommunikation med en dator för att läsa ut informationen från minnet krävs det en RS-
232 transiver i designen. Mikrokontrollern kommer enbart att skicka data på kommando så 
transivern behöver endast ha en ingång för att ta emot information (Rx) och en utgång för att 
skicka information (Tx). Flera Rx respektive Tx används om man vill använda något som 
kallas Data Terminal Ready (DTR). DTR indikerar om en terminal av något slag är ansluten 
till andra änden av kabeln. Eftersom all överföring av data kommer att ske på kommando 
kommer de flesta av de pinnar som finns på en D-SUB inte att användas. Närmare bestämt 
kommer bara 3 pinnar att användas, jord, Rx och Tx. Med anledning av detta har jag valt att 
inte montera en D-SUB på kortet utan jord, Rx och Tx sitter på samma Molex kontakt där 
jord och 24V kommer in från bussens batteri. Detta medför en besparing i såväl plats, vikt 
samt kostnad. 
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3 Prisbild 
Accelerationsmetern har en budget på 200SEK per enhet. Detta ska även inkludera 
tillverkningen av kort och montering av komponenter. Montering och tillverkning står för en 
stor del av denna budget så priset kommer att behöva pressas på komponenterna. Priserna i 
tabellen som är baserade på dollarn har räknats om med en kurs på 6,50SEK. 
 
Artikel Pris/st @ 1k Antal/enhet Pris/enhet Pris/1000st
Mikroprocessor – MC9S08QG8 11,57 1 11,57 11 570,00
Accelerationssensor – MMA7260 56,75 1 56,75 56 745,00
Spänningsregulator – LM2574 15,40 1 15,40 15 397,20
RS-232 drivkrets – MAX3221 5,14 1 5,14 5 135,00
Minne, flash – SST25LF020A 10,27 1 10,27 10 270,00
Minne, FRAM – FM25L256B 19,11 1 19,11 19 110,00
Molex – 3x2 1,43 2 2,86 2 860,00
Drossel – 330uH 8,85 1 8,85 8 850,00
Kondensator – 100nF 0,33 10 3,30 3 300,00
Kondensator – 22uF 1,43 1 1,43 1 430,00
Kondensator – 220uF 4,00 1 4,00 4 000,00
Motstånd – 1kOhm 0,38 3 1,14 1 140,00

139,81 139 807,20
6,50

60,19 60 192,80

Totalt

Överskott
Dollarkurs

 
Tabell 1. Prisöversikt av projektet 
 
I tabellen kan man utläsa att den totala kostnaden för komponenter ligger på ungefär 140SEK 
vilket innebär att utifrån budgeten på 200SEK finns 60SEK kvar för tillverkning och 
montering. Inga offerter har begärts in för tillverkning och montering på så stora serier men 
prisindikationen som har fåtts in pekar på ett pris mellan 60 och 80SEK per kort vilket 
innebär att budgeten kommer att överstigas med några kronor per kretskort. 
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en stum konstruktion. Fordonets fjädring påverkar mätvärden längs alla axlar då den är 

4 Utveckling 

4.1 Principlösning 

 
Figur 2. Principlösning på hårdvaran 
 
Systemet består av tre huvudsakliga delar som styr funktionaliteten hos accelerationsmetern. 
Dessa tre är lagring, signalbehandling/kommunikation och datainsamling.  

4.2 Datainsamling - accelerationssensor 

Oberoende av vilket användningsområde man avser med accelerationssensorn har placeringen 
en viss inverkan på de mätvärden som fås ut. Detta beror till stor del på att ett fordon inte är 
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Mikrokontroller 

 
Accelerationssensor 

 
RS-232 Transiver 
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Kommunikation 

 
PC/Fordonsdator 

- 8 - 
 



Linköpings Tekniska Högskola  Fredrik Nyberg 
   
 
 

 
 

enbart att 

ängs 

ur påverkar då detta accelerationssensorns placering? 
mfjädringen att komprimeras och 

att 

 

r 

 
 

nt 

et är vid accelerationer i sidled samt upp och ner som placering får störst betydelse. Vid 

en 

l. 
v för 

tt placera accelerationssensorn på golvet ger mindre utslag men man tar upp färre stora 
nen 

äter man vid en plats där accelerationen är 
man 

alet på plats har i detta projekt fallit på en lösning som minimerar kabellängden samt ger en 

 som 

designad för att ta upp dessa krafter. I vila registrerar accelerationssensorn bara en 
acceleration, nämligen jordens gravitation. Jordens gravitation i plant läge kommer 
registreras längs z-axeln men om man börjar luta accelerationssensorn längs x-axeln kommer 
den att registrera jordens gravitation som komposanter längs både x- och z-axeln. Detta 
innebär att om fordonet står i en brant uppförsbacke kommer man att se en acceleration l
x-axeln motsvarande att fordonet accelererar på plan mark. Detta betyder att en acceleration i 
en uppförsbacke inte kommer att se likadan ut som samma acceleration i en nedförsbacke 
eller på plan mark. 
 
H
Vid vägbulor samt dålig vägbeläggning kommer först fra
expandera och när detta är gjort kommer bakre fjädringen att genomgå samma rörelse. Om 
accelerationssensorn placeras rakt ovanför främre hjulaxeln kommer rörelsen vid den axeln 
registreras som kraftigare än den vid bakre axeln. Detta innebär att man skulle vilja placera 
accelerationsmetern mitt emellan främre och bakre hjulaxeln. På en buss är avståndet till den
främre delen av bussen där all annan elektronik sitter ganska långt vilket gör dragning av 
ledare komplicerad och risken för brott på ledarna ökar. I en studie valde man att istället fö
att bara använda en accelerationssensor att installera flera, bl.a. monterade man en ovanför 
varje hjulaxel för att på så sätt kunna jämföra signalerna[9]. För detta projekt där priset redan
är ganska pressat är detta inte ett alternativ men det går att använda sig av fordonets hastighet
för att uppnå liknande resultat. Om accelerationssensorn sitter ovanför en axel kan man mäta 
tiden mellan en kraftig och en svag signal, om tiden mellan dessa tider motsvarar fordonets 
hastighet kan man anta att man plockat upp signalen från samma gupp fast den svagare 
signalen uppstod då bakaxeln passerade. Nackdelen med detta är att man behöver konsta
uppdatering av fordonets hastighet. Det finns dock andra fördelar med att få in hastigheten 
vilket diskuteras mer i avsnitt 5. 
 
D
accelerationer i sidled är frågan om man ska placera accelerationssensorn på golvet eller i 
taket eller någonstans mittemellan. En placering nära golvet ger mindre utslag medan om d
sitter i taket så blir krängningarna mer påtagliga. Alternativet är att placera den i huvudhöjd 
på en normallång passagerare. Det senaste alternativet är bra p.g.a. att man mäter där 
passagerare upplever störst påverkan, det finns däremot en del nackdelar med detta va
Genom att välja att placera accelerationsmetern en bit ifrån golvet får man färre alternati
placering då man antingen måste placera den längs någon av sidorna eller längst fram eller 
längst bak i fordonet. 
 
A
utslag som enbart beror på fordonets höjd. Dessutom mäter man på en plats där acceleratio
är mindre än den som passagerarna upplever. 
Placeras accelerationssensorn i taket istället m
större än den acceleration som passagerarna upplever men detta är dock ingen nackdel då 
tidigare kan identifiera accelerationer som anses vara obehagliga. 
 
V
yta där det är enkelt att placera accelerationssensorn på en vertikal yta. Om 
accelerationssensorn placeras så att den lutar lite får man jordens gravitation
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4.3 Lagring - Flashminne och RAM 

Enbart den mikrokontrollern som jag har valt har inte tillräckligt med minne för att lagra all 

tivt 

 radera 

ebär 

an man 

ör detta projekt har valet fallit på att använda ett flashminne och ett RAM, RAM:et används 

r 

 

ler till 

4.4 Strömbackup till kretsen 

Båda de minnena som finns i designen är statiska vilket innebär att de kommer att hålla data 

 på 
olika lösningar samt för- och nackdelar med alternativen. 

komposanter längs åtminstone två axlar Bakom föraren finns det en vägg där 
accelerationsmetern kan placeras, denna vägg skyddar även accelerationsmete
från yttre påverkan. Placeringen gör att accelerationsmetern hamnar rakt ovanför främre 
hjulaxeln och enligt diskussionen ovan är detta inte det bästa scenariot. Den placeringen g
också att accelerationsmetern inte hamnar centrerat i fordonets bredd utan kommer att sitta 
något till vänster, även höjden blir inte helt optimal då den kommer att sitta ungefär en 
halvmeter ovanför golvet på fordonet. Trots dessa negativa effekter av placeringen har 
beslutet tagits att det är acceptabelt för en provutsättning och att man i ett senare skede k
hitta en placering som lämpar sig bättre. 

den information som tas om hand från accelerationssensorn. Därför används ett seriellt 
flashminne för att lagra informationen. Flash är en ickeflyktig minnesteknologi med rela
hög läshastighet men det har sina nackdelar. För att skriva över en minnesplats i ett 
flashminne måste man först radera denna minnesplats. Problemet är att man inte kan
byte för byte direkt utan man måste radera hela det segment där informationen som ska 
uppdateras ligger. I det flashminne som jag valt att använda är ett segment 4kB vilket inn
att alla 4kB måste läsas och mellanlagras enbart för att kunna uppdatera 1B. Det finns 
alternativ till detta såsom t.ex. statiska RAM (SRAM) eller EEPROM. Dessa minnen k
skriva 1B i taget till minnet utan att behöva läsa ut stora mängder data. Nackdelen är den 
kostnad som dessa minnen medför. 
 
F
som arbetsminne/mellanlagring. Man är då inte begränsad av mängden minne i 
mikrokontrollern utan kan läsa ett segment till RAM:et och utifrån detta kan man göra de 
nödvändiga uppdateringarna. Det finns idag flashminnen med inbyggda RAM vilket spara
plats på kretskortet. Dessa använder samma ingångar för adress och data oavsett om man 
skriver till flashminnet eller RAM:et vilket även minimerar mängden ledningar som måste
dras på kortet. Den stora nackdelen är prislappen som dessa kretsar kommer med, och de 
relativt små fördelar som ett inbyggt RAM skulle medföra uppväger inte det högre priset. 
Dessa kretsar är dessutom parallella vilket betyder att en UART krävs mellan 
mikrokontrollern och minnet för att omvandla mikrokontrollerns seriella signa
parallella. 

även utan spänning tillkopplad. Det man däremot måste ta hänsyn till är att när man arbetar 
med att uppdatera data i ett minne måste man vara beredd på spänningsbortfall. Det finns 
inget krav från kunden att hantera dessa situationer men ett beslut togs att ta fram alternativ
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 med största sannolikhet att man 
amnar i en situation där man inte vet vilka data som har hunnit uppdatera och vilka platser 

4.4.1 Batteri 

 ett batteri för att förse kretsen med ström ifall spänningen försvinner från 
kretsen är det säkraste av alla alternativ. Det är även det dyraste då man dels har kostnaden av 

4.4.2 Backup kondensator 

dseffektivt alternativ till batteridrift. Det går att koppla 
Tester utförda på en 5V kondensator på 0.1F 

t 2 
ngera 

4.4.3 Lagra checksummor i minnet 

senterar en mängd data. I detta fall 
representerar den ett block i flashminnet, vilket är 4kB. Eftersom checksumman skrivs sist av 

rmationen 

 

 
Ett oväntat spänningsbortfall mitt i en uppdatering innebär
h
som fortfarande innehåller de gamla värdena. Detta kan man lösa genom ett par olika 
alternativ. 

Att använda sig av

ett batteri men även en extern krets som växlar till batteridrift om det skulle behövas. När man 
växlar till batteridrift finns det två alternativ. Det ena är att fortsätta driften som vanligt men 
på batteridrift och det andra är att använda den extra tiden till att avsluta den operationen som 
pågår vid det tillfället och sedan avsluta tills spänningen kommer tillbaka till kortet. 

En backup kondensator är ett kostna
kondensatorn utan att använda en extra krets. 
visar att den tappar 1.5V på ungefär 3 minuter vid 1mA. Enligt ELFA kundsupport[10] är 
backup kondensatorer linjär oavsett vilken spänning och ström man har. Enligt detta 
resonemang skulle en 3V kondensator på 0.1F tappa spänningen till 2V på ungefär knapp
minuter vid samma ström. Det man måste ta reda på är exakt när kretsarna slutar att fu
men eftersom man enbart vill ha tillräckligt med tid för att avsluta en eventuell skrivning 
krävs det inte mer än 100ms från det att man detekterar att kretsen drivs från kondensatorn. 

En checksumma är ett kontrollvärde som repre

allt betyder det att om checksumman stämmer för segmentet kan man säga att info
är korrekt. Skulle inte checksumman stämma har man vid något tillfälle sparat korrupt data. 
Att checksumman inte stämmer behöver inte enbart bero på att matningen vid något tillfälle 
fallit bort utan kan även bero på ett skrivfel vid överföringen till minnet. Detta ger en extra 
koll av informationen innan den förs över till servern för att presenteras för kunden. Om man
vid något tillfälle upptäcker att data är korrupt måste man slänga dessa, nackdelen här är att 
det blir stora mängder data som måste slängas även om det bara är ett par byte som är 
felaktiga, det finns inget sätt att veta vilka data som är felaktiga. 
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4.4.4 Summering av backup lösningar 

Alternativ Fördel Nackdel Kostnad 
Batteri • Ger ”obegränsat” med 

tid för att spara undan 
data. 

• Har klart högst kostnad av 
de tre alternativen. 

• Kräver att man använder 
en extern krets för att 
växla till batteridrift. 

• Kostar mellan 30-
40SEK. 

Kondensator • Ger mer tid för att 
spara data. 

• Lång livslängd. 

• Finns en risk att den inte 
kan driva kretsen 
tillräckligt länge för att 
spara data. 

• Kostar mellan 10-
20SEK beroende 
på kapacitans. 

Checksumma • Implementeras i minnet 
• Kontroll för data som 

korrumperats p.g.a. 
andra saker än 
spänningsbortfall 

• Ger ingen tid för att spara 
data vid 
spänningsbortfall 

• Det kan hända att stora 
mängder data måste 
slängas. 

• Tar upp extra plats i 
minnet. 

• Ingen kostnad för 
komponenter 
men använder 
utrymme i 
minnet. 

Tabell 2.  Summering av backup för flashminnet. 

4.5 Skrivning till flashminnet 

Detta är en av de kritiska operationerna då denna del styr hur hög samplingsfrekvens man kan 
använda sig av. Ju längre tid det tar att skriva till flashminnet desto lägre blir 
samplingsfrekvensen vilket i sin tur medför att upplösningen i avseende på tiden blir sämre. 
Samtidigt vill man inte välja en så pass hög samplingsfrekvens att man inte hinner spara data 
mellan samplingarna. 
 
Enligt databladet för flashminnet är typvärdet för en radering av 4kB, vilket är den minsta 
mängd man kan radera, 18ms medan den maximala tiden för denna operation är 25ms. Vidare 
kan man se att det normalt tar 14us att skriva 1B till minnet och denna operation har en 
maximal tid på 20us. 
Om man räknar med de maximala värdena för ett värsta fall scenario skulle den totala tiden 
att radera och sedan programmera om 4kB ta 105ms, 25ms för att radera segmentet plus 4000 
skrivningar á 20us. Detta medför att den högsta samplingsfrekvensen som kan användas blir 
ungefär 9Hz (1/105ms). 

4.6 Överföring av data 

De data som skickas till fordonsdatorn läggs i en frame. En frame är en modell över hur 
informationen som skickas ska se ut. För detta projekt skickas det först en startbyte följt av 
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den information som ska skickas och avslutas med en stoppbyte. En checksumma skickas på 
slutet och denna är baserad på den som används i J1708[9]. Checksumman är ett 8-bitarsvärde 
som är summan av all data som har skickats. På mottagarens sida summeras de data som 
kommer in, inklusive start- och stoppbyte. När checksumman är överförd jämförs den med 
den summa som räknats ut på mottagarens sida för att verifiera att överföringen har skett 
korrekt. 
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5 Datamodeller 
Kunden har inte specificerat hur data ska sparas eller representeras så utrymme har funnits för 
att prova olika lösningar. Det självklara kriteriet som måste uppfyllas är att kunden ska ha 
nytta av den information som lagras. 

5.1 Fart-accelerationsdiagram 

En studie utförd vid University of Florence hade som mål att ta fram verktyg för att öka 
bränsleeffektiviteten bland förare inom kollektivtrafik[11]. Det är förvisso inte målet med detta 
projekt men det fanns annan information som gick att applicera. De använder, vad de kallar, 
ett fart-accelerationsdiagram där de ritar farten mot accelerationen. Utifrån kurvorna i 
diagrammen kan man se hur körbeteendet ser ut hos en effektiv förare kontra en ineffektiv 
förare. För en effektiv förare ritas kurvan som mjuka cirklar utan kraftiga 
accelerationsförändringar och när den önskade hastigheten nås förblir hastigheten konstant. 
Hos en ineffektiv förare blir kurvan istället kantig med kraftigare accelerationsförändringar 
och den önskade hastigheten hålls genom att man pendlar runt den önskade hastigheten 
istället för att hålla den konstant. Ett fart-accelerationsdiagram har satts ihop från en körning i 
Figur 3. 
 
Detta är ett väldigt bra sätt för att identifiera problemområden men metoden har den 
nackdelen att den kräver 1B extra i minnet för att lagra hastigheten samt att man är beroende 
av att den aktuella hastigheten skickas till accelerationsmetern. Denna konstanta 
kommunikation tar en del kraft från fordonsdatorn men troligtvis inte så pass mycket att 
funktionen hos fordonsdatorn försämras till en sådan grad att den inte klarar av övriga 
uppgifter. Om det blir för mycket för fordonsdatorn att skicka denna information kontinuerligt 
kan man välja vissa intervall som kan vara intressanta, t.ex. med 5km/h mellanrum. Då skulle 
man få ner mängden data som ska skickas från fordonsdatorn. Det är dock inte i 
kommunikationen som den stora begränsningen ligger utan i att det måste sparas ytterligare 
data i minnet. 
  
I studien plockades gränsvärden för g-krafterna ut för vad som anses vara sparsam körning 
och om man kan applicera det på bekväm körning kan det minimera mängden minne som ska 
lagras samtidigt som det minskar antalet gånger som hastigheten måste skickas till 
accelerationsmetern från fordonsdatorn. Dessa gränsvärden är till stor hjälp men samtidigt 
måste man ta i beaktande att bekvämlighet är något väldigt personligt och det är inte säkert att 
dessa gränsvärden går att applicera på alla förhållanden och om värdena för sparsam körning 
är samma som för bekväm körning. 
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5.2 Distributionen av accelerationen 

Ett alternativ till fart-accelerationsdiagrammen är att helt koppla bort hastigheten från 
accelerationen. Om man sedan istället för att lagra storleken på accelerationen istället lagrar 
hur ofta en acceleration, alternativt ett intervall av accelerationer, inträffar får man 
accelerationens distribution. Vid detta tillvägagångssätt måste man allokera minne för varje 
acceleration vilket leder till att man antagligen inte kommer att utnyttja minnet full ut. De låga 
accelerationerna kommer att dyka upp oftare vilket innebär att man måste allokera en större 
del av minnet till dessa men i förväg går det inte att förutse storleken på allokeringarna. Med 
distributionen av accelerationen tappar man all koppling till hastigheten och man kan då inte 
se i vilka hastigheter som accelerationerna har uppträtt. Kopplingen till hastigheten är av 
intresse eftersom en kraftig acceleration i en låg hastighet inte upplevs likadant som samma 
acceleration i en högre hasighet. 

5.3 Accelerationens förändringshastighet 

Det är intressant att titta på accelerationens förändringshastighet eftersom den beskriver hur 
snabbt accelerationen förändras istället för hur stor accelerationen är. Förändringshastigheten 
får man genom att derivera signalerna från accelerationssensorn. Man kan antingen derivera 
signalen i mikrokontrollern eller skicka signalen genom en deriverande förstärkare. För det 
senare alternativet kan man även välja att förstärka signalen om man vill vilket ger ytterligare 
fördelar gentemot att derivera signalen i mikrokontrollern. 
När man väl har tagit fram accelerationens förändringshastighet är det möjligt att gå olika 
vägar och dessa har sina för- och nackdelar. 
 
Att titta på accelerationens förändringshastighet ger relativt mycket data att arbeta utifrån och 
på det sättet skulle det vara en bra metod. Man skulle dels kunna se hur aggressivt föraren kör 
utifrån hur snabbt accelerationen förändras. Accelerationsförändringen blir som störst i 
rondeller eftersom accelerationen byter riktning. Det är i rondeller som de flesta vältolyckor 
med tunga och höga fordon sker beroende just på accelerationens riktningsbyten. Även om 
inte hastigheten på fordonet förändras fungerar accelerationens riktningsförändring som en 
slangbella vilket gör att det finns en vältrisk. Slangbelleeffekten fungerar liknande på 
människor och kraftiga riktningsförändringar på accelerationen borde upplevas som 
obehagliga bland passagerarna och det är här man borde se de största värden på 
accelerationens derivata. Liknande effekt får man om man tar en skarp sväng i för hög 
hastighet. Man får då en kraftig accelerationsförändring i ingången till kurvan men 
accelerationen förblir konstant genom kurvan förutsatt att fordonets hastighet inte förändras. 
 
Det går att tillsammans med förändringshastigheten även spara storleken på accelerationerna. 
Nackdelen är att det dessvärre blir en hel del data att skriva till flashminnet och det kan bli så 
att man måste minska samplingsfrekvensen för att hinna skriva allting. Om man väljer att 
spara både storleken och förändringshastigheten dubblar man mängden data som ska skrivas. 
Om man är orolig för att det blir för mycket data att skriva så att samplingsfrekvensen blir så 
låg att information inte är representativ kan man välja bort att lagra storleken på 
accelerationerna. En hög derivata behöver inte innebära att accelerationen i sig är kraftig. Den 
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kan fortfarande vara ganska liten och därför behöver höga siffror på derivatan inte vara 
kritiskt. Vid en längre studie skulle man kunna ta reda på exakt hur stor inverkan derivatan 
har jämfört med hur kraftig accelerationen är och då med större säkerhet kunna motivera att 
inte lagra enbart derivatan eller storleken på accelerationen. 

5.4 Sammanfattning av datamodeller 

Lagringsprincip Datastorlek Utläsbar information 
Fart-accelerations 
diagram 

4B/skrivning: Sparar hastigheten 
samt storleken på accelerationen 
längs de tre axlarna. 

Ger dels storleken på varje g-
kraft samt vid vilken hastighet 
de uppstod. 

Distributionen av 
accelerationen 

3B/skrivning: Sparar storleken på 
accelerationen för de tre axlarna. 

Ger storleken på g-krafterna 
men inte hastigheten. Man får 
i detta fall ut hur ofta kraftiga 
accelerationer inträffar 

Accelerationens 
förändringshastighet

3B/skrivning: Sparar derivatan av 
varje acceleration 
6B/skrivning: Sparar derivatan och 
storleken på accelerationerna 

Ger förändringshastigheten på 
accelerationerna vilket är ett 
mått på hur ryckig körningen 
har varit. Om man även lagrar 
storleken på accelerationen får 
man distributionen av 
accelerationerna. 

Tabell 3.  Summering av lagringsprinciper. 
 
De tre alternativen genererar olika mängd data och detta påverkar den tid accelerationsmetern 
kan samla in data innan flashminnet blir fullt. För att räkna ut den tid det tar innan 
flashminnet blir fullt delar man flashminnets kapacitet, 2Mbit, på den mängd data som ska 
skrivas per sekund. Antalet skrivningar per sekund beror på samplingsfrekvensen, Fs. 
 
t = kapacitet/(datamängd*Fs). 
 
Datamängd 
per skrivning 

Tid vid 
Fs=4Hz 

Tid vid 
Fs=9Hz 

3 Byte 5h45min 2h30min 
4 Byte 4h20min 1h55min 
6 Byte 2h54min 1h15min 
Tabell 4.  Driftstider för minnet vid olika datamängder. 
 
Man har i detta projekt inte tittat på möjligheten att presentera realtidsdata för föraren men det 
har däremot funnits som ett alternativ att det i framtiden ska gå att göra det. Om detta 
kriterium inte hade funnits och man bara är intresserad av att presentera information på t.ex. 
en hemsida skulle man spara fordonets hastighet och storleken på accelerationerna p.g.a. att 
övriga värden kan räknas ut i efterhand på en server när informationen har laddats upp. 
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5.5 Utvärdering av datamodeller 

Diagrammen i figur 3, 4 och 5 är ritade utifrån modellerna beskrivna ovan från en körning 
som varade i knappt 8 minuter. Samplingsfrekvensen är i denna körning satt till 4Hz vilket 
motsvarar ungefär 1700 mätvärden. I diagrammen är enbart x-axeln representerad för att 
illustrera vad man får ut av att presentera information enligt modellerna. X-axeln på 
accelerationssensorn beskriver fordonets rörelser i färdriktningen, d.v.s. gas och broms. 

5.5.1 Fart-accelerationsdiagram 

 

Accelerationen över hastigheten
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Figur 3. Presentation av data i ett fart-accelerationsdiagram 
 
Fart-accelerationsdiagram ger information om accelerationernas storlek och vid vilken 
hastighet de har uppträtt. Den gröna parabeln är inritat som ett exempel på hur gränsvärdena 
kan sättas. Ju fler körningar man har att arbeta med desto bättre kan man uttala sig om dessa 
gränsvärden. Det som är intressant att titta på i fart-accelerationsdiagrammet är de kraftiga 
inbromsningarna i hastigheter över 60km/h. Dessa kan till stor del härledas till dålig planering 
av föraren. I hastigheter under 60km/h måste man ta hänsyn till att bussarna måste stanna för 
hållplatser och här uppträder därför fler och kraftigare negativa accelerationer. Vid högre 
hastigheter blir accelerationerna mer samlade runt 0m/s2 och vid lägre är de mer utspridda. 
Vid lägre hastigheter beror de på att man inte har många hastighetsgränser under 50km/h utan 
man ökar hastigheten för att nå den satta hastighetsgränsen vilket ger positiva accelerationer. 
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De negativa accelerationerna beror på att man måste bromsa för att komma ner till 
stillastående vilket leder till att de flesta negativa accelerationerna inträffar vid hastigheter 
lägre än 60km/h. 
 
I fart-accelerationsdiagrammet är man mest intresserad av accelerationer som hamnar utanför 
ett satt gränsvärde då dessa ska vara de mest påfrestande för fordon och passagerare. Kurvan 
ger även en god insikt i hur accelerationerna fördelas mot hastigheten och man kan då få ut 
vilka förare som håller jämnare hastighet och mjukare inbromsningar. Detta ger en god grund 
för utvärdering av individuella förare. 

5.5.2 Accelerationens förändringshastighet 
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Figur 4. Diagram av accelerationens förändringshastighet 
 
Diagrammet i Figur 4 är derivatan av accelerationerna i Figur 3. Här ser man hur snabbt en 
acceleration har förändrats vilket ger en jämnare spridning av värdena över alla hastigheter. 
Fördelen med den jämnare spridningen är att man kan sätta samma gränsvärde för alla 
hastigheter vilket förenklar utvärderingsprocessen. De kraftigaste förändringarna får man när 
en förare t.ex. håller konstant hastighet för att sedan bromsa och sedan snabbt börja accelerera 
igen. Ett sådant körsätt gör turen ryckig och detta vill man frånkomma för att göra resan 
behagligare för passagerarna. Ju fler mätvärden som ligger nära 0m/s3 desto mjukare körning 
har man. Ingen undersökning har gjorts på vilka gränsvärden man ska ha på accelerationens 
förändringshastighet. Fördelen med att få denna information är att en accelerationsförändring 
kan vara kraftig även om storleken på accelerationen fortfarande är relativt liten. 
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5.5.3 Distributionen av accelerationen 

Distributionsdiagram av accelerationen
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Figur 5. Distributionsdiagram av accelerationen 
 
Diagrammet i Figur 5 representerar accelerationernas spridning under körningen utan att 
hänsyn har tagits till fordonets hastighet. Gränsvärdena har därför satts snävare än vad de 
gjordes för accelerationens storlek i Figur 3. Det man kan få ut av detta är hur ofta en förares 
körsätt resulterar i accelerationer som ligger utanför satta gränsvärden. Nackdelen här är att 
man inte kan säga något om vad som kan ha orsakat accelerationerna. Man har ingen 
information om huruvida accelerationerna har inträffat vid en låg eller hög hastighet. 
Självklart kan man i diagrammet sätta fler gränser som kan vara intressanta och inte bara de 
gränserna som är satta i Figur 5. Fler gränser gör att man bättre kan se accelerationernas 
spridning vilket är illustrerat i Figur 6. 
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Figur 6. Distributionsdiagram av accelerationen med fler gränser 
 
Man kan tydligt se att staplarna som representerar accelerationer i området ±0,5m/s2 
fortfarande står för en betydande del av alla accelerationer. För att distributionsdiagrammen 
ska vara effektiva måste man använda ett större antal gränser för att kunna bilda en 
uppfattning om hur körningen har sett ut. 
Dessa diagram är väldigt bra som en första överblick över en körning. Man kan sedan utnyttja 
de andra modellerna för att få en mer komplett bild av körningen. 
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6 Resultat 
Den slutliga lösningen av hårdvaran innehåller en strömkrets för konvertering av spänningar 
från 24V ner till 3.3V. En accelerationssensor som klarar av att mäta accelerationer längs tre 
axlar. Sensorn är kopplad till en mikrokontroller som med ett fast samplingsintervall på 4Hz 
omvandlar signalerna till digitala värden för att sedan lagra dessa i flashminnet. Flashminnets 
kapacitet har valts till 2Mbit och fordonsdatorn kommer att tömma flashminnet med intervall 
som motsvarar den tid det tar innan minnet är fullt. Tabell 4 indikerar att vid en 
samplingsfrekvens på 4Hz där 4B skrivs till minnet efter varje sampling skulle detta ske var 
fjärde timma. 
 
Anledningen till att 4B skrivs varje gång är att man har bestämt att spara fordonets hastighet 
och storleken på accelerationerna. Utifrån dessa värden kan man använda sig av fart-
accelerationsdiagram och accelerationens förändringshastighet genom beräkningar 
genomförda på servern efter att data har laddats upp. 
 
Pilotutsättningen som detta projekt skulle resultera i har ännu inte varit ute länge nog för att 
ge resultat man kan gå vidare med än. Man kan dock se att designen och de algoritmer som är 
implementerade fungerar som de ska och kommer att ge VDI en plattform att fortsätta 
utvecklingen från. 
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7 Framtida arbete 
För att VDI ska kunna använda och sälja produkten i framtiden måste man utföra tester på 
accelerationsmetern för att identifiera möjliga förbättringar på konstruktionen. Dessa tester 
skulle även kunna identifiera gränsvärden på accelerationerna som kan användas av kunderna 
vid utvärdering av förarna. 
Testerna måste kunna utföras så att man kan isolera så många parametrar som möjligt för att 
kunna se hur fordonet beter sig under vissa förhållanden. Parametrar som påverkar 
accelerationerna är främst hastighet men även val av spår i kurvor och rondeller samt 
fordonets vikt. 
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Appendix A. Systemritning 

Figur 7. Systemritning
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Appendix B. Mönsterkortet 

 
Figur 8. Komponentsidan av mönsterkortet 
 

 
Figur 9. Baksidan av mönsterkortet 
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