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Sammanfattning 
Abstract 
Anledningarna till att använda sig av en trådlös signalöverföring i en industri kan vara många, oftast handlar det om 
ställen där det är svårt eller omöjligt att ha en trådad förbindelse. I det här fallet är det en sedimenteringsbassäng där man 
tar hand om processvatten från industrin. Bassängen är utformad som en cylinder där vattnet rinner genom olika 
avdelningar för att minska innehållet av sediment. I bassängen cirkulerar en plattform med diverse omrörare och skrapor 
på. Eftersom denna del går runt hela tiden är det svårt att ha en fast förbindelse till de drifter som finns. Om man ska 
använda sig av en fast förbindelse måste kopplingen ske med släpringar, och denna typ av koppling kan bidra till en del 
problem vid signalöverföring i form av avbrott och störningar. Nu vill man prova alternativet att överföra alla styr och 
mätsignaler trådlöst. Trådlös signalöverföring är inget ovanligt, men det som är speciellt i det här fallet är att alla signaler 
ska gå trådlöst, även de som styr motordrifter. 
 
There can be several reasons to use wireless signal transmission in a industry. Its often used in places where there is very 
hard ore impossible to use a cable. In this case it’s a basin that’s used for water cleaning that should be controlled wireless. 
The basin has a cylinder form and all the units that should be controlled rotates in the basin. This makes it hard to use a 
cable. If a cable should be used the transmission between the rotating units and the control system needs to be connected 
with a drag contact that can lead to problems in the signal transfer. Now they want to try out the technology fore wireless 
transmission of the control signals. Today the basin is controlled by old electromechanically equipment that is mounted on 
the basin, but for better control and supervision of the basin its going to be controlled from a modern control system. 
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Inledning 
Examensarbetet är en obligatorisk del i min utbildning som 
elektroingenjör och jag har utfört det vid Stora Enso Fine Paper 
Skutskärs Bruk.  
Här presenteras bakgrunden till examensarbetet, en kort beskrivning 
av företaget och en beskrivning av problemet och hur arbetet är 
upplagt.  

Stora Enso 
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern som tillverkar 
journalpapper, tidningspapper, finpapper, paketeringskartong och 
träprodukter, områden där Stora Enso är i en marknadsledande 
position.  
 
År 2001 hade Stora Enso en omsättning som uppgick till 13,5 
miljarder EUR med en produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton 
papper och kartong. Koncernen har omkring 43 000 anställda i mer än 
40 länder.  
Produktionen är förlagd till tre kontinenter medan försäljningen är 
koncentrerad till Europa och Nord Amerika.  
 

Skutskärs Bruk 
Skutskärs Bruk är en massafabrik med 100-åriga anor. 1894 
grundlades sulfatfabriken och blev en naturlig del av bygdens industri. 
Idag är fabriken en modern högteknologisk arbetsplats med fokus på 
effektiv och resurssnål produktion med hänsyn till miljön. Bruket har 
idag ca 540 anställda och tillverkar 550 000 ton pappers- och 
fluffmassa som sedan säljs och vidareförädlas till bl.a. tidningspapper, 
kartonger och blöjor. 
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Bakgrund 
Anledningarna till att använda sig av en trådlös signalöverföring i en 
industri kan vara många, oftast handlar det om ställen där det är svårt 
eller omöjligt att ha en trådad förbindelse. I det här fallet är det en 
sedimenteringsbassäng där man tar hand om processvatten från 
industrin. Bassängen är utformad som en cylinder där vattnet rinner 
genom olika avdelningar för att minska innehållet av sediment. I 
bassängen cirkulerar en plattform med diverse omrörare och skrapor 
på. Eftersom denna del går runt hela tiden är det svårt att ha en fast 
förbindelse till de drifter som finns. Om man ska använda sig av en 
fast förbindelse måste kopplingen ske med släpringar, och denna typ 
av koppling kan bidra till en del problem vid signalöverföring i form 
av avbrott och störningar.  
Nu vill man prova alternativet att överföra alla styr och mätsignaler 
trådlöst. Trådlös signalöverföring är inget ovanligt, men det som är 
speciellt i det här fallet är att alla signaler ska gå trådlöst, även de som 
styr motordrifter.  
Bassängen styrs idag via relästyrning som sitter monterad ute på 
anläggningen men för att bättre kunna övervaka och styra vill man 

koppla in 
drifterna i ett 
befintligt 
styrsystem. 
Därför 
tillkommer 
problemet med 
att få ut 
signalerna från 
styrsystemet 
som sitter i ett 
ställverk ut till 
anläggningen. 
 
 

Bilden visar den sedimenteringsbassäng som ska styras trådlöst. Det 
man ser ovanpå bassängen roterar med låg fart.  
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Problem 
För att styra en anläggning som roterar måste signalerna skickas 
antingen trådlöst eller via en mekanisk kontakt, t.ex. släpringar. Mitt 
examensarbete har varit att ta fram en lösning på en trådlös 
signalöverföring till en anläggning vid Stora Enso Fine Paper, 
Skutskärs bruk.  
Anläggningen ska byggas om och integreras i ett styrsystem istället 
för att som idag styras via reläer som sitter monterade direkt på 
anläggningen. Detta medför att mer data kommer att skickas till och 
från anläggningen och det är svårt att göra denna överföring 
mekaniskt. 
Arbetet har bedrivits som en förundersökning för kommande 
ombyggnation. Det har inneburit att ta fram en teknisk lösning på 
problemet och därefter hitta återförsäljare av den utrustning som 
behövs och utrett hur denna kan kopplas samman och monteras.  

Syfte 
Syftet har varit att komma fram med en lösning för att överföra 
styrsignaler från ett styrsystem ut till anläggningen trådlöst på ett 
tillförlitligt sätt.   
 

Metod 
Arbetet är upplagt på följande vis: 

� Problemorientering, vad är problemet och hur ser det ut, 
olika lösningar. 

� Informationssökning efter material som behandlar trådlös 
överföring.  

� Tekniska lösningar. 
� Marknadsundersökning efter produkter för trådlös 

överföring inom industrin och efter alla delar som behövs.  
� Utarbetning av förslag på hela överföringskedjan från 

styrsystem till anläggning. 
� Rapport 
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Problemorientering, det var den del som gick snabbast, just vad som 
skulle göras var klart från början och sedan växer problemet fram mer 
och mer under hela arbetet och med tiden har även alla detaljer falligt 
på plats.  
Vad det gäller olika lösningar och förslag så har dessa framkommit 
under stora delar av examensarbetet, vart efter att nya produkter har 
upptäckts har nya lösningar öppnats. För att få fram en bra lösning 
måste man prova många olika idéer och vara öppen för olika förslag.  
 
Informationssökning har varit den del som har tagit mest tid i anspråk.  
Arbetet började med att söka information om vilka typer av trådlös 
överföring som kan göras. Hur kan man skicka signaler trådlöst och 
vad innebär det för signalen? 
Sedan har stor tid lagts på att hitta företag som har produkter som 
passar för trådlös överföring i industriella sammanhang. Här har olika 
produkter eftersökts för att passa olika lösningar som jag har haft, 
sedan har inte alla lett fram till något användbart förslag.  
 
När det gäller de tekniska lösningarna har mycket tid gått till att 
undersöka vilka delar som passar ihop och vad som kan kopplas ihop 
med varandra. För att lösa detta har det varit nödvändigt att förstå en 
del av hur styrsystemet arbetar och vad som går att göra med detta. 
Även hur ett PLC system fungerar har utretts, vilka typer av signaler 
kan behandlas och vad man styr med en PLC, vilka typer finns det? 
Hur industrinätverk fungerar och hur dessa byggs upp har varit 
nödvändigt att sätta sig in i, även om den tekniken inte har använts i 
det här fallet.  
En viss tid har spenderats på att undersöka hur trådlös kommunikation 
sköts vad det gäller antenner, frekvensband, placeringar och säkerhet.  
 
Marknadsundersökning, den här rubriken faller till stora delar samman 
med informationssökning, här har marknaden undersökts för att få 
fram produkter som fungerar med tillhörande datablad och helst pris 
på dessa. Eftersom många av de produkter som har undersökt är 
väldigt nya har det vissa gånger varigt svårt att få fram den 
information som är viktig.  
 
Utarbetning av förslag, här presenteras en sammanställning av det 
arbete som utförts med lösningar och förslag på olika produkter som 
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kan användas. En diskussion om de två tekniker som har varit 
huvudinriktning under arbetet visas. Dels jämförs fakta mellan 
produkterna och dels har jag lagt fram mina åsikter och erfarenheter 
som jag har fått under arbetets gång.  
 
Rapportskrivning är en del som tar sin tid, den har också pågått hela 
tiden kan man säga eftersom olika förslag och fakta har sammanfattats 
under arbetets gång. Sedan har rapporten sammanställas utifrån de 
lösningar och fakta som har används.  
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Lösningsförslag och idéer 
Under arbetets gång har flera olika lösningar och förslag som har varit 
mer eller mindre användbara uppkommit. 
 
Det första steget var att ta reda på hur man kan skicka signaler trådlöst 
i industrisammanhang. Vilka olika typer av överföringar finns och vad 
kan vara lämpligt i det här fallet. I ett ganska så tidigt skede kom 
blåtandslösningar upp, men även andra lösningar har hela tiden varit 
aktuella. 
  
En viktig del har varit att hela tiden ta hänsyn till att det är i 
industrimiljö som överföringarna kommer att ske. Detta innebär att 
man måste ha en robust utrustning som håller för det klimatet och är 
pålitlig. Det gäller även att reda ut vilken typ av information som ska 
skickas fram och tillbaka, hur kan dessa signaler behandlas för att 
passa för trådlös överföring och samtidigt kunna kommunicera med 
styrsystemet och drifterna. 
 
Ganska snart stod det klart att de flesta signaler var av digital typ, 
detta underlättar arbetet en del eftersom det är lättare att behandla 
digitala signaler, men hur dessa skulle kunna skickas på ett bra sätt 
återstod att lösa. Om man räknade grovt hamnade man kring ca 50 
olika signaler som ska skickas och tas emot. Här uppkom genast ett 
problem, skulle man skicka varje signal för sig in till styrsystemet 
eller kunde man samla signalerna och ha en annan typ av 
kommunikation in? 
Eftersom det var ganska många signaler det handlade om var det bästa 
alternativet att samla alla signaler och överföra informationen via 
någon form av datalänk.  
 
De flesta signaler som skickas trådlöst idag är en enkelriktad 
kommunikation från t.ex. någon form av givare. Här måste 
kommunikationen kunna ske i båda riktningar och även vara så 
pålitlig att man kan sända kontaktorsvar från motorerna. Om 
kommunikationen bryts kommer systemet att tro att motorerna har 
stannat och ge ett larm. I värsta fall kan även driften stanna.  
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Under sökandet efter lösningar fann jag att det bedrivs en hel del 
utveckling och forskning kring just blåtandsöverföringar för 
industriellt bruk. Bland annat ABB har bedrivit en del tester på detta 
område och har även börjat utveckla produkter kring detta. Eftersom 
styrsystemet i det här fallet är ett ABB Advant fanns det intresse att 
fortsätta att använda sig av deras produkter. Jag fann att man borde 
kunna använda sig av en I/O enhet som heter S800 för att samla in och 
sända ut signaler på plats. Kommunikationen mellan styrsystemet och 
I/O enheten kan ske med ett industrianpassat nätverk kallat profibus. 
Eftersom det handlar om en dataöverföring i en kabel borde det inte 
vara så avancerat att ersätta den nätverkskabeln trådlöst en bit.  
Efter att ha diskuterat med några personer som arbetar med styrsystem 
på Stora Enso kom jag fram till att denna lösning kanske inte var den 
bästa. Det skulle kunna fungera, men det blir alldeles för dyrt för en så 
pass liten anläggning. Det är även ganska komplicerat att konfigurera 
om det befintliga styrsystemet för att kunna kommunicera via 
profibus.  
En bättre och enklare lösning var att placera en PLC ute på 
anläggningen som tar hand om kommunikationen med drifterna, sedan 
kan man välja vilken typ av datakommunikation man vill ha in till 
systemet, i det här fallet handlar det om en seriell datakommunikation. 
 
Vad det gäller den trådlösa biten måste man hitta en lämplig produkt 
som klarar av att sända och ta emot data och som stöder den typ av 
kommunikation som kan fås mellan PLC och styrsystem. Blåtand var 
ett alternativ, framförallt för att det är en ny teknik som är under 
utveckling och som verkar komma mer och mer i framtiden. Två typer 
av trådlös överföring har undersökts, antingen med vanligt 
radiomodem eller med en blåtandsadapter. Dessa är ganska likvärdiga 
i det här fallet, men de har sina för och nackdelar som diskuteras 
vidare i rapporten.  
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Tekniska detaljer 

Anslutningar 
Överföringen från styrsystemet till PLC:n kommer att ske via en 
seriell datakommunikation. För att koppla in en seriekabel till ABB 
Advant systemet måste ett särskilt kort anslutas, beroende på vilket 
protokoll som ska användas finns det olika kort som stöder antingen 
RS232 eller RS485 kommunikation. För att stöda RS232 finns ett kort 
med beteckning CI531 som har 2 st. 9 poliga Dsub kontakter.  
RS485 stöds av ett kort som heter CI532V02, det kortet stöder ett 
format som heter MODBUS och kan konfigureras mot systemet för att 
skicka seriell data via RS485.  
Samma sak gäller på PLC-sidan där det ska installeras ett 
kommunikationskort som stöder rätt format.  
 

Trådlös överföring 
Produkter som varit aktuella för den trådlösa överföringen är Adeunis 
radiomodem ARF 17 och Connect Blue:s Serial Port Adaptor. Här 
nedan följer teknisk specifikation på dessa. 
 
ARF17  
Radiomodem med 8 kanaler för trådlös datatrafik med RS232 eller 
RS485-kommunikation. Modemet använder sig 
av en bredbandig FSK-modulering över 8 
kanaler. Sändareffekten är på 10 mW. 
Signalöverföringen utförs med 2-vägs halv 
duplex asynkron signalöverföring, den effektiva 
överföringshastigheten blir 9600 baud. Radion 
sitter placerad i en IP65 klassad kapsel. 

 
 
Räckvidd: 
Utomhus: ca 450 m vid fri sikt 
Inomhus: ca 100 m 
Frekvens: 433,2/433,4/433,6/433,8/434,0/434,2/ 
 434,4/434,6 MHz 
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Modulation: Bredbandig frekvensmodulering 
Överföringshastighet: 9600 baud  effektiv. 
Anslutning: 9-pol D-Sub hona 
Arbetstemperatur: -20 till +70 °C 
Strömförsörjning: 9-24 VDC (uttag för nätadapter) 
Effektförbrukning: RxD 60 mA, TxD 70 mA 
Dimensioner: 100x145x40 mm (+170 mm antenn) 
 
Serial Port Adapter 
Connect Blue:s serial port adapter fungerar som en kabelersättare för 
en seriekabel med RS232, RS422 eller RS485 kommunikation. SPA:n 
använder sig av blåtandsradio för att överföra data. Blåtand använder 
sig av ett frekvensband för Industrial, 
Scientific and Medical (ISM). Det ligger 
mellan 2,4 och 2,4835 GHz och är fritt runt 
hela världen. Radion sitter monterad i en IP65 
klassad kapsel och har en 9-polig D-sub 
kontakt för att ansluta seriekabeln.  
Blåtandsadaptorn levereras med programvara 
för att konfigurera: 
Seriekommunikationen, Blåtandsinställningar, 
blåtandssäkerhet och överföringsprotokoll.  
 
Räckvidd: Upp till 50 meter vid fri sikt 
Frekvens: 2,4 – 2,4835 GHz  
Blåtands kvalifikation: Bluetooth 1.1 specification.  
Överföringshastighet: 300 – 230400 baud 
Anslutning: 9-pol D-Sub hona 
Arbetstemperatur: 0 - + 65 °C 
Strömförsörjning: 9 – 30 VDC (uttag för nätadapter) 
Effektförbrukning: 500mW 
Dimensioner: 84,6*63,3*34,6 mm 
 
 

Antenner 
Antennen är en väldigt viktig del när man har med radioöverföringar 
att göra, om man väljer en väl anpassad antenn kan man klara sig från 
många problem. Det finns ett antal olika typer av antenner för olika 
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typer av radiosändning. Om överföringsavståndet är långt bör man 
välja en antenn som har inbyggd förstärkning, förutsatt att man inte 
överskrider den gräns som post och telestyrelsen har för hur stor effekt 
man får sända. Ibland kan man behöva en riktad antenn för att inte 
sprida signalen i alla riktningar.  
 
Till ett traditionellt radiomodem finns det ett flertal olika antenner 
beroende på användningsområde. När överföringsavståndet är kort är 
en sprötantenn för fast montering det bästa alternativet. När 
man använder sig av en extern antenn måste man ta stor hänsyn 
till den kabel man använder, en antennkabel bidrar till stor 
dämpning av signalen och bör därför vara så kort som möjligt. 
När man väljer en extern antenn har tillverkarna oftast olika 
kablar att välja på och det är att rekommendera att följa 
tillverkarnas standard i det avseendet.  
 
Blåtandsadaptrarna är kanske ännu mer känsliga vad det gäller antenn, 
dels för att överföringsavståndet redan från början är mer begränsat 
och dels för att det handlar om högre frekvenser vilket medför att det 
ställs högre krav på antennutrustningen. Den högre frekvensen gör att 
det lättare uppstår reflektioner i antennkabeln om denna inte är rätt 
anpassad. Här är placeringen av antennen mer avgörande då blåtanden 
fungerar bäst när det är fri sikt mellan antennerna.  
 
Generellt för alla antenner och antennkablar är att man måste ha rätt 
typ av kopplingar och anslutningar för att undvika reflexer och 
dämpningar av signalen.  
 
 

Placeringar 
Placeringen av utrustningen spelar stor roll när man har med 
radioutrustning att göra. Det gäller att placera sändare/mottagare så 
öppet som möjligt samtidigt som man vill skydda dessa från yttre 
påverkan. I det här fallet finns möjligheten att placera utrustningen 
inomhus och sedan ha en extern antenn som monteras på utsidan. 
Detta gör att man får ett bra skydd för känsliga komponenter samtidigt 
som man kan uppnå bra kommunikation.  
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Det som måste placeras rätt i det här fallet är de båda radio enheterna 
och även PLC-utrustningen ute på anläggningen. Radion som sitter på 
systemsidan kan placeras i ett fläktrum som ligger innanför 
ytterväggen. Det rummet ligger placerat mellan ställverksrummet och 
ytterväggen och är inte särskilt mycket använt. Det gör också att det 
blir en hög placering på den radioenheten i förhållande till den på 
bassängen. Det gör att den lättare kan kommunicera med den andra 
enheten som kommer att sitta på bassängen. Den externa antennen 
monteras utanpå väggen, helst en bit ut för att inte hamna för nära 
plåten på väggen.  
 
Montering ute på sedimenteringsbassängen kräver monteringsskåp 
som tål den tuffare miljön som är där. Som det ser ut idag är det ett 
plåtskjul där utrustningen sitter monterad i skåp. Helst skulle ett helt 
nytt skjul byggas, men det är en ekonomisk fråga när ombyggnationen 
ska ske. Annars bör skåp i rostfri plåt monteras och eventuellt bör 
också dessa innehålla någon form av klimatanläggning. Även här 
behöver man välja en extern antenn till radiolänken, antennen bör 
monteras på taket av kuren för att få bästa möjliga kommunikation 
och aldrig hamna i skugga när anläggningen roterar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 
För att sköta all signalbehandling ute på sedimenteringsbassängen ska 
en PLC monteras där.  
Ordet PLC står för Programmable Logical Controller. Det är en 
speciell dator som är till för styrning i industrimiljö. 

Figuren visar på lämplig antennplacering.  
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Eftersom det inte är så många olika drifter och signaler det handlar om 
kan en relativt liten PLC användas. En lämplig sådan som stämmer väl 
överens med den övriga utrustningen på avdelningen är en PLC från 
Mitsubishi Melsec som heter FX1N. En stor fördel med den PLC:n är 
att den kan byggas ut med olika expansionskort vilket gör den 
lättanpassad för alla olika situationer och olika typer av signaler.  
Den finns i 4 grundstorlekar, med 14, 24, 40 eller 60 in/utgångar. Här 
blir någon av de större modellerna aktuell att använda. Om vi tittar på 
en med 40 in/utgångar som exempel så har man 24 ingångar och 16 
utgångar för relästyrning. Det går även ha för transistorstyrning.  
För att sedan kunna anpassa PLC:n mer kan man ansluta 
expansionsblock tills man får totalt 128 I/O adresser. PLC:n kan även 
kompletteras med kommunikationskort för att stödja seriell 
datakommunikation mot styrsystemet.  
Fördelen med en PLC som är utbyggbar är att det inte blir några 
begränsningar för eventuella framtida ut eller ombyggnationer av 
anläggningen.  
 
De signaler som ska behandlas här är främst digitala signaler, men 
PLC:n klarar även analoga om rätt kort är anslutet, även här ser man 
en stor fördel med en PLC på anläggningen som kan sköta 
signalbehandlingen, man får inga begränsningar i vilka typer av 
signaler som ska skickas och tas emot. 
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Säkerhet vid trådlös överföring 
När man använder sig av trådlös överföring finns alltid risken att man 
får in signaler som kan störa och i värsta fall föra in falsk information 
i överföringen. Självklart försöker tillverkarna att bygga bort detta och 
den största risken är att kommunikationen bryts för en kortare stund.  
 
Blåtandsöverföringen använder sig av ett frekvenshoppande för att 
behålla säkerheten vid överföring. Det valda frekvensbandet (2,45 
GHz) är delat i 79 st. 1 MHz breda kanaler och en ny kanal väljs varje 
625 us. Varje kommunikationspar har sitt eget frekvenshopp schema 
att följa. Detta gör att det blir väldigt svårt att få in störningar som 
påverkar överföringen samtidigt som överföringen blir svår att 
avlyssna om känslig information skickas.  
 
Både radiomodem och blåtand använder sig av en teknik för att sända 
om datapaket som inte kom fram, det gör att överföringshastigheten 
blir sämre men man får fram all data som ska fram. 
Ingen tillverkare kan garantera att överföringen kommer att fungera 
smärtfritt eftersom det är en unik miljö i varje enskilt fall. Däremot 
har jag inte stött på att tillverkarna tror att det kommer att vara något 
problem i det här fallet, men dom kan inte garantera något. 
Deras råd är att provköra anläggningen på plats och se om det verkar 
fungera, om det inte fungerar får man utifrån detta undersöka om 
problemet kan lösas med bättre typ av antenn eller om en annan typ av 
överföring bör väljas.  
 
Vad tillverkarna däremot kan garantera är att deras utrustning stöder 
de krav som post och telestyrelsen har vad det gäller radioöverföring. 
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Problem med trådlös överföring 
Ett problem som kan uppstå vid trådlös överföring när man ska styra 
motordrifter är att kontaktorsvaret måste vara till hela tiden, annars 
kan systemet tro att motordriften har stannat även om den fortfarande 
går. Detta kan hända om det blir ett kort avbrott i den trådlösa 
överföringen.  
Det är nästan ofrånkomligt att det kan bli korta avbrott i en trådlös 
överföring, det går inte att jämföra med att tråda en signal. För att 
komma förbi det problemet kan man ha en viss tidsfördröjning i 
systemet så att den inte uppfattar ett kort avbrott som om driften har 
stannat. Hur stor denna fördröjning behöver vara och om det blir ett 
problem över huvudtaget är väldigt svårt att svara på, det beror på 
miljön kring radiolänken, avståndet, datamängden mm. Det säkraste 
sättet att få detta att fungera är att prova i verklig miljö hur det kan 
fungera. Här kan det även skilja mellan olika radiolänkar och hur data 
behandlas av systemet.  
 
I det här fallet där en PLC står för styrningen av drifterna och sen i sin 
tur skickar/tar emot data från systemet kanske detta problem inte 
uppstår över huvudtaget eftersom PLC:n i sig själv har viss 
fördröjning och alla data som kommer in till PLC:n omvandlas innan 
den skickas vidare. Styrsystemet har ingen direktkontakt med 
kontaktorsvaret, men problemet kan uppstå och måste därför belysas.  
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Radiomodem eller Blåtand 
Bör man välja ett radiomodem eller ska man satsa på en 
blåtandsöverföring, vad är det som skiljer och vilka för/nackdelar 
finns med respektive teknik? 
 
Traditionellt sett har man i industrisammanhang använt sig av 
radiomodem då trådlös överföring har varit nödvändig. Det har varit 
det bästa alternativet fram tills nu då även blåtandstekniken börjar 
anpassas för industriellt bruk.  
 
Jag ska här försöka reda ut lite vad som skiljer de båda åt, och försöka 
väga för och nackdelar mot varandra.  
 
Egentligen handlar det om samma sak, en blåtandsöverföring är också 
en typ av radioöverföring, men den använder sig av högre frekvenser 
och lite annan teknik för att skicka och ta emot data.  
 
Om vi börjar med att se till radiomodem, där står Adeunis ARF17 som 
exempel. Det modemet ersätter en datakabel med protokoll RS232 
eller RS485. Modemet är industrianpassat och sitter i en IP65 klassad 
kapsel. Det använder sig av ett fritt frekvensband som ligger kring 430 
MHz.  
Hastigheten för överföringen ligger på 57600 bit/s (9600 bit/s i luften) 
och överföring är möjligt på avstånd upp till 400 m med fri sikt, 100m 
inomhus. Som tillbehör finns en extern antenn på kabel för montering 
utanpå skåp eller vägg. 
Modemet är ett pålitligt ganska billigt alternativ för att ha en trådlös 
överföring. 
 
 
Blåtandsöverföring, här har ConnectBlue:s Serial Port Adapter (SPA) 
undersökts. Lika som radiomodemet har Serial Port Adaptern till 
uppgift att ersätta en datakabel. Serial Port Adaptern är framtagen 
speciellt för industriellt bruk och sitter i en IP65 klassad kapsel. SPA:n 
klarar av protokollen RS232, RS422 och RS485. 
Överföringshastigheten ligger betydligt högre än hos ett radiomodem, 
här kan överföringar mellan 300 – 230400 bit/s göras. 
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Blåtandsadaptern klarar överföringar på upp till 50 m med fri sikt. 
Blåtand sänds över ett fritt frekvensband vid ca 2,4 GHz.  
 
I det här fallet där det handlar om ganska liten mängd data som ska 
skickas en kortare sträcka går det lika bra med dessa båda. Om man 
väger för och nackdelar mot varandra kan man säga att radiomodemet 
är mer beprövat och därmed känns tryggare, medan blåtandstekniken 
är under utveckling och kan vara värd att prova och utvärdera för 
framtida användningsområden. Blåtandsöverföringens största nackdel 
är den korta räckvidden, men då överföringsavståndet är litet kan det 
också ses som en fördel eftersom signalen dämpas snabbare och det är 
mindre risk för störningar att påverka. 
 
Vid kontakt med ConnectBlue och Beijer Electronic har uppgifter om 
att de tester som är utförda med blåtand i industrin har varit över 
förväntan och fungerat bra.  
Enligt en säljare på Beijer Electronic har de provkört blåtand mellan 
PLC och OP-terminal, detta har fungerat bra och varit okänsligt för 
störningar.  
Det är ett generellt intryck jag har fått från de som har provat tekniken 
att den är okänslig för störningar. Dock är överföringsavståndet kort 
och kan ibland ses som otillräckligt.  
Jag skulle i det här fallet rekommendera att satsa på en 
blåtandsöverföring, inte för att den är bättre i just det här fallet, men 
för att utvärdera hur den fungerar inför framtida bruk. Som jag ser det 
kommer blåtand att byggas in mer och mer i industrin i framtiden, och 
då kan det vara bra att ha en referens att se tillbaka på. Här kan man 
också med lätthet byta till ett radiomodem om det visar sig att 
blåtandsöverföringen inte fungerar, detta kan göras utan att man 
behöver bygga om något, det är bara att byta mellan blåtand och 
radiomodem om man vill.  
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Blåtand i industrin 
Att använda blåtandstekniken i industrin är något som det forskas och 
utvecklas en hel del runt nu. Blåtanden har många egenskaper som gör 
den lämplig för industriellt bruk, den kanske viktigaste är att den är 
väldigt okänslig för störningar. I en industrilokal med många störande 
metallobjekt kan den istället utnyttja de reflexer som uppstår och 
därmed förbättra sin förmåga.  
 
Det finns många olika användningsområden för blåtand i industrin, 
om man tar upp några fall där blåtand kan användas som 
överföringsteknik kan man nämna: 
 
Serie kabel ersättare 
Många industriutrustningar använder sig av serie kabel för att ansluta 
konfigurations eller programmeringsutrustning, t.ex. ett PLC system. 
Dessa jobb utförs ofta med en vanlig PC som kopplas in till 
anläggningen via seriekabel. Här skulle en trådlös överföring fungera 
utmärkt, man slipper koppla in sig med kabel till varje enskild enhet. 
Man kan antingen skapa en kabelersättning genom att ansluta en 
extern blåtandsadapter, eller så kan utrustningen ha en inbyggd 
blåtandsenhet för kommunikation. Detta är något som kommer mer 
och mer, att blåtand byggs in i utrustningen från början.  
Vid seriekommunikation används vanligen RS232, RS422 eller 
RS485 protokoll. Eftersom det är en standard blir det lättare att ersätta 
med trådlös kommunikation utan att behöva ändra i det befintliga 
delarna.  
 
Man kan även utöka för mer avancerade användningsområden, om 
man har utrustning som har inbyggt TCP/IP gränssnitt och en WEB 
server, även här klarar en blåtandsenhet att sköta kommunikationen 
även om det ställs högre krav på dataöverföring och paketlängder.  
 
Ett annat användningsområde är en kombination av blåtand och 
Internet teknologi. Som nämnts tidigare kommer utrustning mer och 
mer att få inbyggda blåtandsenheter, man kan t.ex. tänka sig en ventil 
med en inbyggd blåtandsadapter. Här sker kommunikationen med 
Modbus protokoll, för att kunna presentera och ändra de data som 
skickas används ett inbyggt WEB/WAP gränssnitt. Även andra 
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standardprotokoll för kommunikation kan användas mellan 
anläggning och blåtandsadapter.  
 
Användandet av trådlös kommunikation i industrimiljö sker gradvis, 
och behöver inte betyda att allt ska kommunicera trådlöst. Man kan 
skapa en knutpunkt där det trådlösa nätverket kopplas samman med ett 
befintligt trådat nätverk. Här sker den trådlösa överföringen mellan det 
befintliga nätverket och ut mot t.ex. givare eller någon annan typ av 
instrument utrustade med blåtand. 
 
När man använder sig av trådlös överföring kan det vara nödvändigt 
med mer intelligenta enheter som klarar att hålla driften igång även 
om överföringen bryts ett tag. T.ex. skulle det kunna vara en ventil 
som istället för att stänga ligger kvar på senaste värdet den korta tid 
som överföringen bryts. Då påverkas driften så lite som möjligt och 
överföringen blir säkrare.  
 
Om man använder sig av utrustning som inte är ”intelligent” kan man 
klara sig ändå om hastigheten på överföringen inte behöver vara så 
snabb, eller om man har gott om tid på sig, dvs. man använder en 
långsam loop. Då finns det tid att sända om ett paket om det blir fel.  
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Lite fakta om blåtandstekniken 
Det är mycket tal om blåtand, men vad är det egentligen och hur 
fungerar det? 
 
Egentligen är det en helt vanlig radioöverförning, men den ihop med 
några andra komponenter har den fördelen att den är lätt att 
implementera med annan utrustning, liten och effektsnål. Som ett 
exempel kan vi se till Ericssons blåtandsmodul ROK 101 007, den är 
uppbyggd av fem block, varav tre är huvudblock. Det är en radio som 

arbetar i frekvensbandet 2,4 – 2,5 GHz, sen är det en basbandskrets 
som har hand om kommunikationen in och ut till chippet. Vidare är 
det ett flashminne för att hålla ordning på adresser, data och 
kontrollsignaler. De två övriga komponenterna är en 
spänningsregulator som reglerar och filtrerar kretsens 
spänningsförsörjningen och en kristalloscillator som sköter den 
interna klockan.  
 
Beroende på vilken implementation man ska ha blåtandsenheten till 
kan man konfigurera basbandskretsen för olika typer av 
datakommunikation.  
 

basband 

radio 

flashminne 

kristall  
oscillator 

spännings 
regulator 

Data 

antenn 
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Blåtandsradion använder sig av en teknik för att hoppa mellan olika 
frekvenser enligt ett speciellt schema, detta gör att den undviker 
störningar från andra signaler. Den använder också speciella 
algoritmer för felkorrigering i förväg, så kallade Forward Error 
Correction (FEC).  Blåtandssystemet stöder både point – to – point 
och point – to –multipoint anslutningar. Med det menas att man 
antingen får en anslutning mellan bara två enheter eller så kan en 
enhet kommunicera med flera olika enheter. 
#
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Avslutning 
 
Mitt examensarbete har bedrivits som en förundersökning för 
kommande ombyggnationer av sedimenteringsbassängen. Eftersom 
det är en förundersökning har inga byggnationer påbörjats än och 
därför kan man inte heller se hur resultatet kommer att bli. Det man 
kan säga är att de personer som kommer att fortsätta med 
ombyggnationsarbetet har läst mitt förslag och tyckte det såg bra ut. 
Sedan kan det tänkas att det blir vissa ändringar när arbetet fortskrider. 
Ombyggnationen är tänkt att ske under ett driftstopp i höst och under 
sommaren kommer det att pågå ritningsarbete och beställning av 
material. Det hade varit intressant att kunna prova hur det fungerade, 
men eftersom det krävs ombyggnationer som endast kan utföras under 
driftstopp har det inte varit någon möjlighet att prova funktionen hos 
produkterna än. 
 
Jag ser fram emot att se hur ombyggnationen kommer att ske och hur 
det kommer att fungera, därför ska jag försöka följa upp arbetet och se 
hur det går.  
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Förundersökning 
 
 
Det här var den förundersökning som jag lämnade till Skutskärs bruk. 
Förundersökningen var även kompletterad med några av rubrikerna i 
rapporten som behandlar blåtand och radiomodem samt datablad för 
de produkter som jag har givit förslag på att använda.
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Radio sändare/mottagare 
med extern antenn 
monterad utanför 
väggen.     *3

ABB Advant 
450 *1

Fläktrum
Dataka
bel*2

Mitsubishi Melsec 
PLC samt radio 
sändare/mottagare med 
extern antenn.    *4

Signalöverföring för sedimenteringsbassäng renseri
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*1 
Det befintliga styrsystemet ABB Advant 450 behöver kompletteras 
med ett kommunikationskort som stöder RS 232 alternativt RS 485. 
Ett kort som stöder RS 232 är CI531, annars finns CI532V02 som 
stöder MODBUS kommunikation. 
 
*2 
Kommunikationen från ABB Advant sker via data kabel med RS 232 
protokoll. Om kabellängden överstiger 15m måste RS 485 användas. I 
detta fall bör det gå att använda RS 232, men detta beror på vilken 
kableväg som kan väljas. Som det ser ut kan man gå via befintlig 
kabelstege i ställverket, genom väggen, via befintlig stege i 
fläktrummet och sen placera kommunikationsenheten på väggen i 
fläktrummet. Om denna kabelväg kan väljas kommer 15 m att vara 
tillräckligt. 
 
*3 
En radio som sänder och tar emot signaler ersätter data kabeln på den 
del som går utomhus. Radion kan placeras inomhus och sedan kan en 
extern antenn på kabel placeras utanför väggen för att få bästa möjliga 
kommunikation och ändå ha viktiga komponenter skyddade. Eftersom 
radion är IP65 klassad ska den klara att placeras på utsidan av väggen 
om så skulle behövas, lämpligt skulle i ett sådant fall vara att placera 
den i ett skåp eller liknande för att ge extra skydd.  
Placeringen av radion kommer sig av att man vill ha så kort 
antennkabel som möjligt, helst ingen alls. Detta för att få en liten 
dämpning av signalen. Därför är det bättre att ha lång data kabel och 
kort antenn kabel.  
Två typer av radio som kan användas är Adenuis ARF 17*1 eller 
ConnectBlue:s Serial Port Adapter*1. 
 
*4 
En PLC placeras ute på anläggningen för att styra de drifter och givare 
som finns. PLC:n kommunicerar med den radiosändare som också är 
placerad ute på anläggningen. Även här bör en extern antenn användas 
för att kunna placera radion i ett skåp och därmed få den i en bättre 
miljö.  
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Ett förslag på en liten PLC som kan användas är Mitsubishi Melsec 
FX1N*1. Den behöver kompletteras med kommunikationskort*1 och 
eventuellt byggas ut med in och utgångsmoduler för att styra de drifter 
som finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Se separat datablad för mer information.  
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Datakabel från ABB Advant 
Det vore att föredra att använda RS232 protokoll från ABB Advant ut 
till det trådlösa modemet, men RS232 har den begränsningen att 
kabellängden inte får vara längre än 15m. Beroende på vart modemet 
kan placeras och vilken kabelväg som kan väljas kan detta var 
tillräckligt, men det blir med liten marginal.  
Om man vill ha möjlighet att dra en längre datakabel måste RS485 
protokoll väljas, det innebär i och för sig inga större problem, men det 
måste vara klart vilken standard som ska användas.  
 

PLC system Mitsubishi FX1N 
Mitsubishi FX1N är ett kompakt och kostnadseffektivt PLC system 
som har stora utbyggnadsmöjligheter. Det gör FX1N väldigt flexibelt 
samtidigt som det är kompakt. Systemet är uppbyggt av en grundenhet 
med alla PLC funktioner, inbyggd nätenhet, en centralenhet, 
EEPROM minne och digitala in och utgångar. 
Det finns fyra storlekar av FX1N, med 14, 24, 40 eller 60 in/utgångar. 
Utbyggnadsmöjlighet via moduler med upp till 128 in – och utgångar 
finns. Ett funktionskort för att ge ett RS485/RS422/RS232 – 
kommunikationsgränssnitt för nätverkskonfiguration kan anslutas. 
Systemets egen spänningsförsörjning är tillräcklig för att försörja 
utbyggnadsmodulerna som ansluts.  
Spänningsförsörjning till PLC-systemet kan antingen vara 100-240V 
AC eller 12-24 V DC. FX1N finns för båda typer av 
spänningsförsörjning. Om DC-varianten väljs behövs även ett 
spänningsaggregat. 

 

Kommunikationskort FX1N-232BD 
Funktionskortet FX1N-232BD har ett RS232C-gränssnitt för seriell 
datakommunikation med FX1N-system. Med kortet kan både data och 
program överföras. Kommunikationsparametrarna ställs in med PLC-
programmet. Data kan överföras till annan seriell utrustning via RS-
instruktionen.  
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Expansionsblock FX0N 
FX0N-seriens expansionsblock finns med 8 eller 16 in- och utgångar 
och med relä- eller transistorutgångar. 
 

Adenunis radiomodem 
Adenunis radiomodem kan erbjuda en trådlös datakommunikation. 
Modemen kan arbeta på ett avstånd på upp till ett hundratal meter. 
Adenunis modem arbetar i det fria frekvensbandet 439,700-439,975 
MHz 
 
ARF 17  

Ersätter en RS-232 eller en RS-485 kommunikation med upp till 
57600 bit/s (9600 bit/si luften). Har 8 tillgängliga kanaler som kan 
ställas med DIP-switchar.  
Levereras med antenn i en IP 65 klassad kapsling.  
 
Lämplig extern antenn med kabel är ARF2020B som består av en 
jordplansantenn med en 1m lång 50 ohm:s koaxialkabel. Antennen 
stöder frekvenserna 434 till 868 MHz. 
 

Connect Blue 
ConnectBlue har tagit fram industrianpassade blåtandsprodukter för 
att ersätta kabelöverföringar. Detta är de första blåtandsprodukterna 
som är speciellt anpassade för industriellt bruk.  
 
Serial Port Adaptor 
Blåtandsadaptor för att ersätta en RS232/ RS422/ RS485 
kommunikation. Kan kommunicera med andra Blåtansenheter. 
Lämplig för dataöverföring på upp till 50m med fri sikt. Levereras i en 
IP 65 klassad kapsel med antenn, kan även anslutas till extern antenn. 
Klarar överföring mellan 300 bit/s och 230400 bit/s. 
 
Ett komplett paket består av blåtandsadaptor, programvara på cd, 
kabel, manual på engelska och monteringstillbehör.  
 
ConnectBlute har en extern antenn på kabel, längd ca 30-50 cm. 
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Monteringsskåp ute på sedimenteringsbassängen 
För att kunna montera PLC-utrustning samt radiomodem ute på 
sedimenteringsbassängen kommer ett anpassat skåp att krävas. På 
grund av den tuffa miljön med hög luftfuktighet och oreglerad 
temperatur är ett skåp i rostfritt att föredra. Det kan även tänkas att 
skåpet måste kompletteras med klimatanläggning i form av 
värmeelement och eventuellt fläkt för att hålla en lämplig temperatur 
för utrustningen.  
En leverantör som kan tillhandahålla sådan utrustning är Sarel, deras 
serie 54900 består av rostfria väggskåp i olika storlekar. De har även 
klimatanläggningar till sina skåp.  
Återförsäljare för Sarels produkter är Schneider Electric Sverige.  
 
Det som ska monteras i skåpet blir PLC-utrustning med tillhörande 
expansionsenheter.  
Modem för trådlös överföring, att tänka på vid montering av modemet 
är att man har begränsad längd på antennkabeln och antennen måste 
här monteras på taket av den plåtbyggnad som finns på anläggningen.  
Man har ingen möjlighet att förlänga antennkabeln och behålla den 
signalnivå som är önskad. Det är bättre att flytta på modemet och 
förlänga datakabeln än att förlänga antennkabeln.  
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Återförsäljare 
 
Schneider Electric Sverige http://www.schneider-electric.se/ 
Återförsäljare av monteringsskåp, strömförsörjningsprodukter mm. 
 
Beijer http://www.beijer.se 
Återförsäljare av bland annat Mitsubishi Melsec PLC 
 
Phoenix Contact http://www.phoenixcontact.se/ 
Återförsäljare av produkter för elinstallationer.  
 
ELFA http://www.elfa.se 
Säljer Adeunis Radiomodem 
 
Pre4wireless http://www.satel.se/ 
Säljer Adeunis Radiomodem 
 
Connectblue http://www.connectblue.se 
Återförsäljare av blåtandsadapter 
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Prisuppgifter 
Priserna är de som jag har fått fram från återförsäljare, beroende på 
tillbehör och orderstorlek kan det skilja en aning.  
 
Produkt Leverantör Pris 
Mitsubishi Melsec 
FX1N-14 
FX1N-40 
FX1N-60 

Beijer Electronics  
3879: - 
5909: - 
7848: - 

Kommunikationskort  
FX1N-232BD 
FX1N-485BD 

Beijer Electronics  
510: - 
510: - 

Expansionsblock 
FX2N16EX 
FX2N16EYR 

Beijer Electronics  
1278: - 
1467: - 

ARF17 Adeunis  
Radiomodem  

ELFA 
Pro4wireless 

4835: - 

Serial Port Adapter 
Blåtandsadapter 

ConnectBlue Ca 6400: - 
 

Extern antenn till SPA ConnetcBlue Ca 300:- 
CI531 
Kommunikationskort till 
Advant 450 

ABB  

Datakabel  
RS 232 
RS 485 /422 

Pro4wireless Varierande 
beroende på 
kontakter och 
kabel 
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Bilagor 
Som bilagor ligger datablad på de produkter som är givna som förslag 
på att använda vid ombyggnationen av sedimenteringsbassängen. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



   

  

 

På svenska 
 
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/ 
 
 
In English 
 
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/ 
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