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Sammanfattning 

Att hålla de svenska vägarna säkra under vinterhalvåret är något som kräver stora resurser och 

kostar samhället stora pengar. De system som idag finns för att ge information om hur väg 

förhållandena ser ut är inte tillräckliga. Det finns för få väderstationer utplacerade runt om i vägnätet 

för att kunna ge en bra geografisk upplösning åt de som beslutar om ut dirigering av insatser. Att ta 

fram en kostnadseffektiv och helt trådlös väderstation som kan placeras ut oavsett tillgång till 

strömförsörjning eller trådbunden kommunikation är något som funnits som önskan hos de stora 

aktörerna inom vinterväghållningen i Sverige en längre tid. 

Vid ökad geografisk upplösning av väderförhållandena i vägnätet kommer det möjliggöras mer 

riktade insatser av vinterväghållningen. Detta skulle resultera i minskat slitage på verktyg samt 

minskat användande av salt på vägbanan vilket innebär ekonomiska vinster och inte minst 

miljömässiga vinster.  

Intervjuer och enkätsvar har legat till grund för framtagning av ett underlag för en väderstation av 

detta slag. Under arbetet med väderstationens underlag har ytterligare önskemål och idéer från 

människor som är aktiva inom branschen dykt upp. Detta har lett till att examensarbetet inriktat sig 

framför allt på att ta fram ett nytt sensorsystem som helt kontaktfritt från vägbanans yta detekterar 

vad som finns på vägytan när det gäller torr, våt eller isig vägbanan. 

Ett komplett sensorsystem har utvecklats som placeras i vägbanan och mäter temperaturen samt 

helt kontaktfritt från vägytan detektera om vägbanan är torr, våt eller om det finns is på den. 

Sensorsystemet är helt batteriförsörjt och skickar data helt trådlöst från vägbanan. Detta gör det 

möjligt att använda flera sensorer i vägbanan och på detta sätt skapa ett sensornätverk som kan 

avgöra hur förhållandena ser ut på längre sträckor än i dagsläget endast i en punkt.  

 

 
  



Carl-Johan Eriksson 

 

Abstract 

Keeping the Swedish roads safe during winter months is something that requires large resources and 

costs society a lot of money. The systems that provide information on road condition today are not 

enough. There are too few weather stations located around the road network to provide a good 

spatial resolution to those who decide if there is a need for ice- or snow removal on the roads. To 

provide a cost effective and completely wireless weather station that can be deployed regardless of 

access to power or wired communications is something that existed as a desire by the major 

contractors for the winter road maintenance in Sweden for a long time.  

A higher spatial resolution of weather conditions in the road network will make it possible to use 

more focused efforts where the road conditions are not good. This would result in reduced wear on 

the tools, less fuel consumption and reduced use of salt on the roadway resulting in economic gains 

and not least environmental benefits.  

Interviews and questionnaires were the basis for creating a base for a weather station of this kind. 

While working on weather station data, additional requests and ideas from people who are active in 

the industry emerged. This has led to the thesis work focused primarily on developing a new sensor 

system that completely contact-free from the road surface detect what is on the road surface when 

it comes to distinguish dry, wet or icy road surface.  

A complete sensor system has been developed that is placed in the roadway and which measures the 

temperature and uses a sensor that doesn't have any contact with the road surface to detect if the 

road surface is dry, wet, or if there is ice on it. The sensor system is battery powered and transmits 

data wirelessly from the road. This makes it possible to use multiple sensors in the roadway, thereby 

creating a sensor network that can determine what the conditions are at longer distances than in 

only one point.   
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Kapitel 1 

Inledning 

 Trots information och varningar att påverkan på klimatet från förbränning av fossila bränslen måste 

minska drastiskt inom en mycket snar framtid, fortsätter vi i ominskad takt att transportera både oss 

själva och gods på vägarna i Sverige.  De hastigheter som idag tillåts på vägarna ställer otroligt höga 

krav på vägarna, och då framför allt på vägytan. Att den är i ett sådant skick att vi kan färdas och 

transportera gods på ett säkert och tryggt sätt är något som vi förutsätter, oavsett vilken 

vädersituation som råder. Det ligger ett stort jobb bakom att hålla vägarna i Sverige på denna 

säkerhetsnivå, inte minst under vinterhalvåret. Vi har de senaste åren upplevt hur ansträngande 

situationen kan bli på vägarna då vintervädret inte släpper greppet om oss.  Avåkningar och andra 

olyckor som följer i spåren av snöiga och isiga vägbanor kostar samhället och oss privatpersoner 

stora summor varje år. Det är därför oundvikligt att se möjligheterna och vinsterna med en ny 

väderstation som kan effektivisera för arbetet med snö- och isbekämpningen.  Eller för den delen en 

ny sensorlösning för att hjälpa oss bilister genom varningar om när vägytans friktion förändras som 

följd av att is bildas på vägytan. Därför är målet med det här examensarbetet att ta fram ett underlag 

för en ny väderstation samt sensorlösning där vägbanetemperaturen och vägbanans yta skall kunna 

övervakas på ett billigt och robust sätt. Detta för att snö- och isbekämpningen på de svenska vägarna 

ska kunna utföras på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet. 

1.1 Bakgrund 

Kostnaderna för vinterväghållningen i Sverige har de senaste åren ökat till extrema summor som följd 

av de ovanligt hårda och långa vintrarna som drabbat framför allt de södra delarna av Sverige. Men 

en helt ”vanlig” vinter kostar också samhället gigantiska summor för att hålla vägarna säkra att köra 

på.  Kostnaderna för den totala vinterväghållningen i Sverige har de senaste åren uppgått till över 

1.6 miljarder kronor, bortsett från 2010 där kostnaden ligger på över 2.1 miljarder enligt trafikverket, 

tabell 1. 

Tabell 1, Kostnad för vinterväghållning i Sverige 2004-2011 (1) 

Totalkostnad för vinterväghållning i Sverige  

År 2004 1 738 968 000 

År 2005 1 810 825 492 
År 2006 1 847 640 882 
År 2007 1 665 783 841 
År2008 1 767 600 000 
År 2009 1 791 929 865 
År 2010 2 113 528 364 
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Idag sköts vinterväghållningen på de svenska vägarna av framför allt tre aktörer, SVEVIA, PEAB och 

NCC. Dessa företag är med vid upphandlingen av resp. vägnät där de lägger in anbud om vad de 

beräknar att kostnaden för vinterväghållningen kommer att kosta dem. De som vinner 

upphandlingen blir då ansvariga för det vägnätet och skall då se till att de s.k. standardklasser som 

trafikverket tagit fram för de olika landsvägarna i Sverige följs. Dessa standardklasser baseras framför 

allt på vilken trafikbelastning vägsträckan har. Andelen tung trafik, kollektivtrafik, skolbussar och 

turisttrafik är även det avgörande när det gäller klassificeringen av vägsträckan. Dessa klasser avgör 

hur snabbt vägen skall plogas och till vilken grad den ska vara snö och isfri. I figur 1 visas bilder över 

hur en typisk vägyta skall se ut då det råder vinterväder för de olika standardklasserna. 

 

   

Standardklass 1 Standardklass 2 Standardklass 3 

  

Standardklass 4 Standardklass 5 

Figur 1, Vägbanans utseende för de olika standardklasserna (1) 

Att hålla den standard, som krävs av vägytan för respektive standardklass, ställer hårda krav på de 

instrument och verktyg som entreprenörerna använder för att besluta om och dirigera insatserna i 

snö- och isbekämpningen. För standardklass 1, som ställer de hårdaste kraven på vägytan, skall vägen 

vara snö- och isfri inom 1-2 timmar från det att snöfallet upphört. Vägytan skall även vara isfri ner till 

en temperatur av -8 °C, därför sker saltning ofta i förebyggande syfte (1) (2).  I dagsläget har de 

arbetsledare som beslutar om insatser på vintervägarna framför allt tre verktyg som de använder för 

att ta beslut om snö- och isbekämpningsinsatser, Väg- väderinformationssystemet (VViS), SMHI och 

sin egen intuition (3).  Den egna intuitionen, som självklart hänger ihop med erfarenhet inom yrket, 
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är ett ovärderligt och även det viktigaste verktyget som arbetsledarna har när det gäller att fatta de 

bästa besluten om en insats. Dock måste alla självklart ha tillgång till riktig och korrekt väder- och 

vägdata för att ha som beslutsunderlag.  SMHI:s prognoser är av världsklass och ger ovärderlig data 

om kommande väder och hur nederbördsområden rör sig. Denna information är av största vikt då 

det gäller det förebyggande arbetet för att hålla vägarna snö- och isfria och att samordna och 

förbereda personal/maskiner för att stå till förfogande när ett snöoväder drar in över respektive 

område. Data som kommer från trafikverkets VViS-stationer ger arbetsledarna en mer specifik bild 

över hur förhållandet är på en specifik punkt i vägnätet när det gäller vägbanetemperatur, 

nederbörd, lufttemperatur m.m. Dock har det framkommit från intervjuer och enkätsvar att data 

som kommer från dessa stationer inte alltid är tillräcklig eller ger en helt övergripande bild av hur 

vägsituationen ser ut på en hel vägsträcka. Därav har det uppkommit ett önskemål om att ta fram en 

billig och i största möjliga mån portabel väderstation tillsammans med sensorer som bland annat kan 

detektera isbildning på vägytan. Dessa väderstationer skall inte vara en ersättare för de befintliga 

VViS stationerna men de ska komplettera dessa stationer för att ge en högre geografisk upplösning 

av vägförhållandena på de svenska vägarna. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att ta fram en ny sensorlösning för att kunna detektera uppkomsten av 

ishalka på vägbanan samt en utvärdering och ett förslag till hur en mobil väderstation skall utformas. 

Den mobila väderstationen med tillhörande sensorer skall användas för att öka 

informationsparametrarna samt den geografiska upplösningen för vägdatan. Detta för att öka 

beslutsunderlaget för de som är verksamma inom vinterväghållningen i Sverige och minska kravet på 

att en arbetsledare måste lita till sin intuition vid utdirigering av insatserna på vägarna. Detta 

kommer att ge mer exakta beslut som leder till minskade kostnader i form av minskad 

saltanvändning samt färre kilometrar som åtgärdas i ”onödan” till följd av att ett felaktigt beslut om 

snö- eller isbekämpande insatser gjorts. 

Sensorsystemet skall vara en robust och egenförsörjande enhet som skall kunna monteras i 

vägbanan med minsta möjliga åverkan på vägen. Detta för att arbetet vid montering i vägbanan av 

sensorsystemet skall gå snabbt och inte stoppa upp trafikflödet under längre tid. Detta ställer vissa 

krav på sensorsystemet som i och med detta måste vara kompakt, trådlös, helt förprogrammerad 

och kalibrerat när det placeras i vägbanan. Att systemet skall vara trådlöst innebär att sensorn måste 

vara självförsörjande och skall klara av att leverera data i minst tre år från det att den placeras i 

vägbanan. 
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1.3 Frågeställning 

1. Examensarbetet skall besvara om det är möjligt att tillverka ett sensorsystem som kan 

definiera vägbanans yta när det gäller om vägbanan är torr, våt eller isig.  

2. Om ett sensorsystem kan göras på ett robust sätt där inga sensordelar är i kontakt med det 

som ska mätas på vägbanan utan mätningen sker helt kontaktlöst.  

3. Examensarbetet skall även ge svar på hur en sådan komplett sensor skall tillverkas där all 

data skickas trådlöst till en moderenhet vid sidan av vägen. 

4. Besvara hur en helt trådlös väderstation skall utformas och vilka olika väderdata som är de 

mest intressanta att presentera för slutanvändarna i deras beslutsfattning om insatser för 

snö- och isbekämpning. Samt vilka problem som finns i samband med detta. 

1.4 Metod och källor 

Examensarbetet och utvecklingen av sensorsystemet var förlagt till företaget FYM AB i Stockholm. 

Arbetet med sensorsystemet och den tillhörande väderstationen är ett projekt som startat i och med 

att examensarbetet tog sin början på företaget. Detta projekt har dock legat som en idé hos FYM AB i 

några år, men då tiden inte funnits har det därför legat vilande.  

Projektet kom att utföras utifrån vattenfallsmodellen, figur 2. Min del i projektet är att först göra en 

förstudie av vad som efterfrågas av en ny väderstation. Därefter ta fram en teoretisk lösning för det 

sensorsystem som skall tillverkas. Efter förstudien skall den sensorenhet vars teoretiska lösning anses 

bäst realiseras i ett sensorsystem som skall utvecklas samt testas. Den kompletta väderstationen ska 

inte utvecklas. 

 

Figur 2, Projektmodell för projektet. Vid varje milstolpe MS tas beslut om hur projektet ska fortlöpa 

Information och idéer för väderstationen och tillhörande sensorsystem har hämtats från tekniska 

rapporter, litteratur om väderförhållande samt inhämtande av information från de personer som 

jobbar med vinterväghållning i Sverige. 
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Grunden för hur själva väderstationen och det sensorsystem som utformats kommer från de 

intervjuer och enkäter som gjordes med personer inom vinterväghållningsarbetet. Intervjuerna 

gjordes personligen med personal på SEAB och PEAB där jag även fick en inblick i hur deras arbete 

gick till och vilka aspekter de tog in i sina beräkningar för en insats. Den enkät som skickades ut till 

personal i hela landet gjordes på elektronisk väg och lät respondenterna helt anonymt, om detta 

önskades, svara på hur deras situation såg ut när det gäller vinterväghållningen och vad de önskade i 

en väderstation. I och med att respondenterna sitter i olika system och verksamheter inom 

vinterväghållningen, kommunal nivå med vägar i standardklass 2-5 och de på en mer rikstäckande 

nivå med vägar i standardklass 1, är det en skillnad i vilken data de efterfrågar. Därför är det 

avgörande vid enkätsvaren att denna hänsyn till respondenterna tas för att kunna få de mest 

objektiva svaren.  

1.5 Avgränsningar 

De avgränsningar jag gjort i arbetet är: 

1. Examensarbetet skall ta fram ett sensorsystem som kan detektera vägbanetemperatur samt 

hur ytan på vägbanan ser ut gällande torr, våt eller isig. 

2. Den totala väderstationen där alla sensorer som efterfrågas samt hur datakommunikationen 

med kund ser ut skall endast tas fram som ett teoretiskt förslag för vidare utveckling 

3. Tester av systemet har gjorts i en kontrollerad klimatkammare för en första utvärdering av 

systemet som följd av att väderförhållandena ej varit gynnsamma för vintertester vid 

sensorsystemets utveckling. 

1.6 Disposition 

För att läsaren ska få en enklare översikt av rapporten ges här en kort beskrivning av respektive 

kapitel. 

1.6.1 Kapitel 1 

I kapitel 1 beskrivs situationen inom vinterväghållningen i Sverige samt den bakomliggande idén om 

varför detta examensarbete utförs och vilka effekter som vill uppnås med den slutgiltiga produkt som 

examensarbetet skall resultera i. 

1.6.2 Kapitel 2 

I kapitel 2 behandlas alla teoretiska delar av arbetet uppdelat i två huvuddelar om väderstationer och 

det sensorsystem som ska byggas. 
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1.6.3 Kapitel 3 

Beskriver metoden och den faktainsamling som används för att ge ett förslag på underlag till den 

trådlösa väderstationen 

1.6.4 Kapitel 4 

Här beskrivs arbetet med framtagning och tester av det sensorsystem som tagits fram i samband 

med examensarbetet. 

1.6.5 Kapitel 5 

Resultat från framför allt de tester som gjorts med den egenutvecklade sensorenheten som kan 

detektera ytan på vägbanan samt temperaturen i vägbanan.  

1.6.6 Kapitel 6 

Diskussion och förbättringsmöjligheter av väderstationen samt sensorsystemet tas upp här 

tillsammans med de problem som den färdiga produkten kan ställas inför och hur de kan tänkas 

lösas. 

1.6.7 Kapitel 7 

Kommande arbete med framför allt sensorsystemet. Hur tester och vidareutveckling ska gå till för att 

få en produkt som kan släppas ut på marknaden. 
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Kapitel 2 

Bakgrundsteori 

I detta kapitel kommer den grundläggande teorin om väderstationer samt olika sensorers 

uppbyggnad och teori att förklaras för att ge en djupare kunskap för läsaren. 

2.1 Väderstationer 

Väderstationerna är det viktigaste verktyg som arbetsledaren har när det kommer till att effektivt 

dirigera och besluta om insatser i vinterväghållningen. Väderstationerna inriktar sig framför allt på att 

mäta fyra övergripande storheter, nederbörd, vind, temperatur och luftfuktighet.  I en nivå under 

vardera storhet går det ofta att få ut ytterligare data som nederbördens mängd och även typ av 

nederbörd samt vilken styrka och riktning vinden har m.m.  

2.1.1 Väg Väder informations System - VViS stationer 

Innan information från väderstationer fanns att tillgå för arbetsledarna var det personer som med bil 

fick åka runt och okulärt besiktiga vägbanorna och deras rapporter låg sedan till grund för 

utdirigeringen av insatserna. Detta var ett oprecist och inte minst tidskrävande arbete innan insatser 

kunde vara på plats för att bekämpa det besvärliga väglaget. Från 1977 använder sig de ansvariga 

entreprenörerna av Väg Väder informations Systemet VViS för vinterväghållningen. VViS är det 

system som används flitigast på vintern då det lämnar ovärderlig data om väderläget vid vägarna. 

VViS samlar in väg- och väderdata från 720 väderstationer (4) som är utplacerade vid de större 

vägarna i Sverige, med merparten av stationerna i de södra delarna av landet. Under vinterhalvåret 

finns det även väderprognoser, radar och satellitbilder från SMHI att tillgå 24 timmar om dygnet i 

VViS. De 720 stationerna är tillverkade av Combitech AB som levererar alla sensorer samt det 

samordnande systemet för sensorerna och kommunikationen från VViS stationen till centralenheten. 

Stationerna lämnar data om nederbörd, nederbördstyp, vindhastighet, vindriktning, temperatur, 

luftfuktighet samt vägbanetemperatur.  Vissa stationer har även kameror monterade för att ge en 

bild av hur läget på vägen ser ut direkt till användarna, vilket är ovärderlig information för 

beslutsfattarna (5). VViS stationernas placering har utarbetats från information från erfarna personer 

inom vinterväghållningen i Sverige. Dessa personer vet av erfarenhet var det ofta är besvärliga 

väderförhållanden med t.ex. snödrev eller där temperaturen är signifikant lägre än omgivande 

vägavsnitt vilket gör att risken för isbildning på vägbanan är större vid dessa platser (4). 

Datainsamlingen från VViS väderstationer sker var 30:e minut dygnet runt under vinterhalvåret 

(oktober till april). Data skickas via ISDN nät (telefonlinje) till en router som vardera klarar av att 

betjäna 30 ISDN linjer. Dessa routrar är fyra till antalet där två är anslutna till en server i Borlänge och 
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de andra två till en server i Mora. Detta för att skapa redundans i systemet för att undvika att hela 

systemet går ner om en server är ur funktion. Efter sex till sju minuter har data från alla stationer 

hämtats in och sparats i en databas. Därefter görs diverse beräkningar av programvara som tar fram 

den ackumulerade nederbördsmängden, daggpunktstemperatur, risk för frosthalka samt ställer olika 

varsel för besvärliga vägsituationer som kan uppstå. All data görs sedan tillgänglig på internet för de 

kontrakterade entreprenörerna som har hand om vinterunderhållet i Sverige. (4)  

2.2 Daggpunktstemperatur 

Den kanske viktigaste parametern som arbetsledaren tittar på när det kommer till att bekämpa den 

mest förrädiska och för bilisten svåraste vintervägtypen ishalka, är daggpunktstemperaturen. 

Daggpunktstemperaturen anger den temperatur ett föremål måste understiga för att vätskan i luften 

ska övergå från ånga till flytande form och fastna på dess yta. Till exempel om en ytas temperatur 

understiger daggpunktstemperaturen kommer det att bildas kondens på ytan, men om ytans 

temperatur överstiger daggpunktstemperaturen kommer det inte att bildas kondens på ytan. Om det 

skulle vara fallet att en vägbanas yttemperatur ligger under daggpunktstemperaturen kommer det 

att bildas kondens på vägbanan som under vintern fryser och bildar frost eller i värsta fall ren is. 

För att ge en mer intuitiv bild av förloppet med daggpunkt och kondens kan ett glas isvatten 

åskådliggöra detta. Om den kalla vätskan hälls i glaset och det ställs sedan i ett normaltempererat 

rum kommer det efter ett tag att bildas små vattendroppar på utsidan av glaset, det är detta som 

kallas kondens. Kondenseringen styrs av att den varmare luften runt omkring glaset kommer i 

kontakt med den kallare ytan på glaset och därmed kyls den omgivande luften ner. I och med att 

luften kyls ner kan den inte hålla kvar lika mycket vätska som då den var varmare. Då fälls det vatten 

som luften inte orkar hålla kvar ut på den kallare glasytan och det bildas därmed kondens. Figur 3 

visar hur mängden vatten i en kubikmeter luft påverkas av temperaturen.  

 

Figur 3, Gram vatten i en kubikmeter luft (6) 
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Under vintern då luften är mycket kallare kommer inte luften att innehålla lika mycket vatten som 

under sommaren varpå det inte kan fällas ut lika mycket vatten från luften på vägbanan. Enligt  

figur 3 finns det endast en viss andel av vatten som kan fällas ut på vägbana. När den omgivande 

luften har fällt ut allt det vatten som den kan kommer kondensationen på vägbanan att upphöra. 

Dock om det samtidigt som daggpunkten är under vägbanans temperatur och det blåser kommer det 

hela tiden att tillföras ny luft. I och med detta kommer ny vätska att tillföras till luften runt vägbanan 

och denna vätska kan fällas ut på vägbanan och därmed öka isfilmens tjocklek. Därför är det också 

viktigt att få uppgifter hur vinden förhåller sig vid den aktuella tidpunkten för att kunna göra korrekta 

bedömningar om mängden vätska som kan fällas ut. 

 

Den mest exakta metoden för att få fram daggpunktstemperaturen är att använda ett instrument 

som består av en spegel, värmeväxlare, en ljuskälla samt en fotodetektor. Instrumentet fungerar på 

det sättet att en ljusstråle skickas mot spegeln som reflekterar tillbaka ljusstrålen mot en sensor. 

Spegelns temperatur sänks sedan genom värmeväxlaren och när det börjar bildas kondens på 

spegeln, på grund av att daggpunktstemperaturen nåtts, kommer ljussignalen att reflekteras sämre. 

Detta innebär att fotodetektorn inte kommer att få samma styrka på återfallande ljus som när ingen 

kondens bildats på spegeln. Temperaturen på spegeln mäts och det är denna temperatur som är 

daggpunktstemperaturen. Spegeln värms upp igen vilket får kondensen på spegeln att dunsta och 

mätningen kan börja om.  Detta sätt att mäta daggpunktstemperaturen är väldigt exakt men den är 

även väldigt ömtålig och känslig mot smuts och föroreningar. Därför är detta sätt att mäta 

daggpunktstemperaturen inget att föredra i en väderstation som ska stå bredvid en väg. Istället 

används det olika sorter av beräkningar för att få fram daggpunktstemperaturen.  Det finns flera olika 

och mer eller mindre noggranna modeller för daggpunktstemperaturen. När daggpunkten beräknas 

behövs endast två parametrar från väderstationen, lufttemperatur samt den relativa luftfuktigheten 

(RH). Den relativa luftfuktigheten är en kvot mellan det faktiska värdet på vattenångans partialtryck 

och vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd. Förenklat uttryckt kvoten mellan den faktiska 

vätskemängden i luften och den vätska som luften kan hålla vid en specifik temperatur, figur 3. När 

det gäller VViS stationerna använder de sig av formel 1 för beräkning av daggpunktstemperaturen. 

 
1

ln
1
















 RH
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T
T

luft

d  

Formel 1, Beräkning av daggpunktstemperatur för VViS 

Tluft = omgivande lufttemperatur (kelvin) 
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Rv = Gaskonstanten för vattenånga 461,495J/(kgK)  

L = Latent värme som frigörs vid kondensation. 61083.2   för daggpunkt över is och 2500800 över 

vatten 

RH = Den relativa luftfuktigheten (%) 

 

Den latenta värmekonstanten L är den energi som frigörs när ett kilo vätska eller is övergår till ånga. 

Anledningen till att det finns två värden för L är att mättnadsångtrycket är olika för över vatten och 

över is. Mättnadsångtrycket är det tryck som en vätska eller is i detta fall påverkar väggarna i en 

stängd kammare när avdunstningen och tillförseln av ny vattenånga är i jämvikt, se figur 4. Det sker 

avdunstning och tillförsel av vattenånga inuti en sluten kammare på grund av att energin hos de olika 

vattenpartiklarna inte är homogent utan vissa har mer energi och vissa mindre. De partiklar som har 

högre energi kommer att bryta sig loss från ytan av vattnet och studsa omkring inuti den slutna ytan. 

Vissa av dessa partiklar kommer att träffa vattenytan igen och inneslutas av vätskan medan andra 

partiklar kommer att fortsätta att röra sig fritt inuti kammaren. Det är när det uppstår jämvikt mellan 

de partiklar som bryter sig loss och de som studsar tillbaka till vätskan som mättnadsångtrycket 

uppstår. Eftersom det krävs olika mängd energi för att denna process skall starta och upprätthållas 

för vatten respektive is är den latenta värmekoefficienten olika. 

 

Figur 4, Vätska och ånga i en stängd kammare 

2.2.1 Hygrometer - luftfuktighetsmätare 

Luftfuktighetsmätare finns i flera olika varianter med olika för och nackdelar. Det är svårt att på ett 

exakt sätt mäta luftfuktigheten direkt utan det görs ofta utifrån vissa fysikaliska egenskaper för ett 

material när fukt absorberas av det. Ett exempel på luftfuktighetssensorer är hårhygrometern. Den 

består, som namnet antyder, av ett hårstrå, mänskligt eller från ett djur, som på grund av 

luftfuktigheten drar ihop sig eller sträcks ut. Genom att ansluta hårstråt till någon typ av mekanisk 

anordning och kalibrera den ger det en enkel luftfuktighetsmätare. Men de mest använda 

luftfuktighetsmätare är av typen kapacitansmätare. De mäter hur den dielektriska konstanten för ett 
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ämne påverkas av luftfuktigheten och som en följd av ändrad dielektricitet uppstår en förändring i 

kapacitansen. Genom att mäta denna förändring av kapacitansen går det att få fram vad 

luftfuktigheten är i den omgivande luften. Tillsammans med en temperatursensor kan även dessa 

sensorer beräkna den relativa luftfuktigheten. Dock krävs det att dessa sensorer hela tiden är 

kalibrerade för att fungera på bästa sätt och ge den noggrannhet som de är specificerade för. Därför 

kommer ofta sensorerna med tillhörande kalibreringsdata i form av ett programmerat minne som 

kalibrerar sensorn automatiskt med jämna mellanrum.  

 

2.3 Vägytetemperatur 

Utan någon information om vägytans temperatur skulle data om daggpunktstemperaturen vara 

nästintill värdelös. Detta eftersom temperaturen av ytan som skall undersökas om det finns risk för 

att kondens bildas på måste vara känd. Därför finns det tillsammans med alla VViS:s väderstationer 

en temperatursensor inmonterad i vägbanan. Dessa temperatursensorer är av typen Pt-100 som är 

konstruerade av platina (Pt), och tillhör gruppen Resistive Thermal Device (RTD). RTD betyder att 

resistansen i sensorn ändras efter den temperatur som sensorn utsätts för. Anledningen till att 

platina används i sensorerna är att det är det mest elektriskt stabila materialet som vi känner till 

samt det ger den repetitionsnoggrannhet som krävs vid temperaturmätning. Siffran 100 i 

sensorbeteckningen anger att sensorns resistans vid 0 °C är 100Ω, det finns bland annat Pt-1000, Pt-

500 sensorer där sifferbeteckningen anger vilken resistans som sensorn har vid 0 °C.  

Det finns framför allt två typer av industriella Pt-sensorer, filmelement samt trådlindade, figur 5. 

 

 

Figur 5, Filmelement och trådlindad platina temperatursensor 

Filmelement användes först för applikationer inom hushållsmaskiner men har börjat användas mer 

inom den industriella sektorn där de trådlindade förut varit helt överrepresenterade. Detta på grund 

av att filmelementsensorerna inte klarar lika höga eller låga temperaturer som de trådlindade gör 

vilket begränsar användningsområdet för de sensorer som använder filmelement. 

Hur resistansen påverkas av temperaturen specificeras utifrån en internationell standard, IEC 60751, 

där temperaturtoleranserna för olika klasser av Pt-sensorer är klassificerade. De delas in i klasserna 

AA, A, B och C där AA är den klass som har de hårdaste toleranskraven över temperaturspannet, figur 

6. 
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Figur 6, Toleranser för de olika klasserna av Pt-100 sensorer (7) 

I IEC 60751 standarden finns det angivet vilket värde som Pt-100 sensorns resistans skall öka med för 

varje grad Celsius (°C) som temperaturen ökar med. I Europa används alfavärde (α) 0.385 Ω/°C 

medan den amerikanska och japanska standarden har alfavärdet 0.392 Ω/°C. Denna skillnad kommer 

från att då sensortypen utvecklades under andra världskriget gick det inte i Europa att få fram den 

rena platina som amerikanerna och japanerna kunde få fram. Därför innehåller de sensorer som 

tillverkas utifrån den Europeiska standarden legeringar av ämnet Palladium för att få den 

karakteristik som standarden säger. Legeringarna i Platinan har den fördelen att de förhindrar att 

Platinan blir mer förorenad och på detta sätt får sensorn bättre stabilitet över längre tid. Detta har 

gjort att även USA och Japan har mer och mer gått över till den Europeiska standarden för Pt-

sensorer (8). Det går dock inte att tillverka sensorer som är helt linjära utifrån det alfavärde som 

standarden säger. Därför tillverkas sensorerna utifrån två formler för temperaturintervallet -200 °C 

till 0 °C, formel 2, respektive 0 °C till +850 °C, formel 3, som är definierade enligt IEC 60751 

standarden (9). 
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Formel 2, Resistans för -200 °C till 0 °C 
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Formel 3, Resistans för 0 °C till 850 °C 
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Enligt data från Trafikverket är de maximala och minimala temperaturer som uppmätts i vägbanan 

under 2010 i Sverige 49.6 resp. -49.3 °C (10). Figur 7 och figur 8 visar hur pt-100 sensorns svar ser ut 

mellan dessa intervall.  

 

 

Figur 7, Funktionskurva för -50 °C till 0 °C 

 

 

Figur 8, Funktionskurva för 0 °C  till +50 °C 

Trots att funktionskurvorna för Pt-100 sensorerna ser ut att var helt linjära över detta område är de 

inte det. Det visar sig att derivatan av kurvan är olika för varje del. Skillnaderna är dock små men om 

önskad upplösning på mätningen är 0.1 °C, vilket motsvarar 0.0385 Ω i idealfallet, är en skillnad i 

alfavärde på 0.02 inte acceptabelt att bortse från. Om man ser till det maximala och minimala 

alfavärdet som formel 2 och formel 3 resulterar i är de 0.432 respektive 0.293, i det intervall som är 

intressant med avseende på vägytan 0.397 respektive 0.385, motsvarar -40 °C till +50  °C. 

Skillnaderna i alfavärde är små inom detta område men för att få en upplösning på sensorn till 0.1 °C 

måste en algoritm för temperaturen användas där olinjäriteten i sensorelementet tas bort. Detta på 

grund av om ett alfavärde på 0.385 Ω/°C används över hela området kommer formeln för sensorns 

karakteristik att beräknas enligt formel 4.  
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Formel 4, Formel för fast alfavärde på 0.385 Ω/°C. 

En temperatur på -5 °C resulterar då i ett resistansvärde på 98.075 Ω. Om formel 3, vilken är mer 

exakt för sensorns karakteristik, används resulterar det i ett resistansvärde på 98.044 Ω. Differensen 

mellan den förenklade linjära modellen och den mer exakta modellen blir då 0.031 Ω. Då 0.1 °C 

förändring är en förändring på 0.0390 Ω enligt derivatan av formel 3. Visar det att om den linjära 

approximationen skulle användas kommer det att resultera i ett fel på cirka 0.1 °C redan vid -5 °C. 

Felet växer med ökad respektive minskad temperatur. 

Det temperaturområde som kommer att mätas är -40 °C till +50 °C. Detta på grund av att de flesta 

komponenter inte klarar av att fungera under -40 °C samt att temperaturen inte kommer att 

överstiga +50 °C vid många tillfällen. 

2.4 Nederbördssensor 

Det finns flera typer av nederbördssensorer. De enklaste, men även den mest exakta,  är av typen 

”tipping bucket”. Denna princip innebär att en behållare med känd volym fylls på av nederbörden 

och när den blir full, tippar behållaren och tömmer ut den vätska som samlats samtidigt som den 

triggar en mekanisk switch. Detta möjliggör ett enkelt sensorsystem där antalet triggers från 

behållaren som töms räknas och på detta sätt beräknas mängden nederbörd. Denna typ av 

nederbördssensor kan endast mäta nederbörd i form av regn, i vissa uppvärmda modeller kan även 

snömängd mätas då snön som faller smälts i behållaren och den vätska som bildas mäts.  

En annan lösning för att mäta nederbörd i form av regn finns på Vaisalas WXT520 väderstation, figur 

9.  

 

Figur 9,Väderstation WXT520 med regnsensor RAINCAP ovanpå strålningsskyddet 

RAINCAP, som sensorsystemet heter, använder sig av ett piezoelektriskt element för att detektera 

nederbörden. Det fungerar enligt principen att det piezoelektriska elementet genererar en spänning 

när det utsätts för en mekanisk deformation. Spänningen från det piezoelektriska elementet är 
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proportionellt mot graden av deformation av elementet som regndroppen ger upphov till. Det tryck 

som uppkommer från regndroppen ges av, formel 5, vilket ger ett förhållande mellan regndroppens 

maximala hastighet v samt dess massa. 

      

Formel 5, Trycket från en regndroppe på det piezoelektriska elementet 

Då den maximala hastigheten som en regndroppe faller med beror på dess diameter, figur 10, samt 

att massan på vattendroppen är beroende av dess diameter kan det tryck som det piezoelektriska 

elementet i sensorn utsätts för beräknas till en volym av regndroppen tillsammans med en algoritm. 

Att hastigheten för regndroppen kan ersättas med ett beroende av diametern och att även massan 

kan omvandlas till endast ett beroende av diametern är att en regndroppe egentligen inte är 

”droppformad” som de flesta tror utan de är mer sfäriska vilket möjliggöra att massan kan beskrivas 

som en funktion av vattnets densitet tillsammans med volymen av en sfär. (11) 

 

Figur 10, Maximal hastighet för en regndroppe beroende på dess diameter (11) 

 

Den nederbördssensor som används av VViS stationerna kallas Optic Eye, figur 11. Denna sensor kan 

mäta snö, regn, snöblandat regn och hagel samt ackumulerade mängden nederbörd som fallit. Detta 

gör denna sensor till en av de mest sofistikerade lösningarna. Detektorn i systemet består av två 

ljuskänsliga enheter som belyses med IR-ljus från de motstående IR dioderna. Vid nederbörd ändras 

intensiteten på det infallande IR-ljuset mot detektorerna vilket ger data om att det förekommer 

nederbörd. För att bestämma typen av nederbörd behöver sensorn data om temperaturen, 

luftfuktigheten samt vindriktning. Med dessa data kan sedan sensorn utvärdera tillsammans med 

intensiteten som detektorerna registrerar vilken typ av nederbörd det är. Sensorn kan även mäta hur 

mycket nederbörd som fallit i med mera. 
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Figur 11, Optic Eye, nederbördssensor på VViS 

Båda dessa typer av sensorer måste värmas upp för att det inte ska bildas is eller snö på sensorerna 

som bidrar till korrupt data från sensorerna. 

2.5 Vindsensor 

Det finns två typer av vindsensorer som används i dagsläget, mekaniska ”cup and vane” sensorerna, 

figur 12, samt de nyare modellerna som mäter vindhastighet och riktning med hjälp av ultraljud, figur 

13. 

 

Figur 12, Cup and Vane sensor 

 

Figur 13, Ultraljud vindsensor 

 

De mekaniska sensorerna kräver mycket underhåll då de har flera rörliga delarna i sensorerna som 

måste bytas ut med jämna mellanrum då de slits snabbt. Principen för ”cup and vane” är mycket 

enkel, hastigheten som vinden har överförs till rotationen i sensorn och på det sättet beräknas 

vindhastigheten utifrån rotationshastigheten. Riktningen på vinden mäts av den ”fena” som ställer 

sig i riktningen för vinden och den avläses elektroniskt med elektroniska switchar som representerar 

olika vindriktningar.  

Ultraljudssensorn, som har ett liknande utseende som Optic Eye, beräknar ”time of flight” för pulser 

av ljud som skickas mellan de motstående sensorerna som sitter i ”spröten” på sensorn. Beräkningen 

av vindhastigheten använder sig av att ljudets hastighet ackumuleras med vindhastigheten. 

Vindsensorn mäter den tid det tar för en signal att skickas mellan de motstående sensorerna och 

sändarna.  Denna data används sedan för att ge ett värde på vindhastigheten i x och y-riktning, figur 

14. 
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Figur 14, Princip för vindhastighetsmätning med ultraljudsmätare 

En mätning görs i vardera riktning, formel 6, för tid då signalen går i vindens riktning samt formel 7 

för mätningen av tiden då signalen går mot vindens riktning. Dessa två mätningar görs för att 

eliminera inverkan av ljudhastighetens temperaturberoende (12). 

   
 

           
 

Formel 6, Propageringstid för ljud i vindens riktning 

 

   
 

           
 

Formel 7, Propageringstid för ljud mot vindens riktning 

 

När data om de två tiderna lämnas från sensorn beräknas vindhastigheten för vardera komposant 

med hjälp av formel 8.  

  
 

 
 (
 

  
 
 

  
) 

Formel 8, Formel för beräkning av vindhastighet i x eller y riktning 

Vindhastigheterna i x och y-riktning används sedan tillsammans med Pythagoras sats för att ge ett 

värde på den verkliga vindhastigheten. Denna metod ger även data om vindriktningen genom enkla 

trigonometriska formler.  

Fördelen med sensortypen som använder sig av ultraljud för vindriktning och hastighet är att de inte 

har några mekaniska delar som rör sig vilket gör de mer robusta och inte behöver lika mycket 

underhåll som de mekaniska vilket förlänger dess livslängd och ökar därmed kostnadseffektiviteten.  

Båda typerna av sensorer måste ofta på något sätt värmas upp då de placeras i en miljö där det 

förekommer vinterväder. Detta på grund av att det bildas is och snö på sensorerna som kan få de 

mekaniska delarna att frysa fast för ”cup and vane” sensorerna eller reflektera bort och dämpa ljudet 

för vindsensorerna som använder ultraljud. 
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2.6 Trådlöst Interface -DigiMesh 
De VViS stationer som finns utplacerade vid vägarna idag är anslutna till den Pt-100 sensor som 

mäter vägytetemperaturen via en kabel. Detta gör monteringen av sensorsystemet i vägbanan 

tidsödande och besvärligt. Därför vore det en stor fördel om det sensorsystem som skall utvecklas 

överför data om temperatur och vägyta trådlöst till väderstationen som står vid sidan av vägen. Detta 

skulle inte minst minska den arbetsinsats som krävs för montering utan även möjliggöra 

implementeringen av sensorsystemen i ett nätverk i vägbanan.  

För att data ska kunna skickas med minsta möjliga energiåtgång, då sensorsystemet endast är 

batteriförsörjt, måste så kallad hopp/routing teknik  användas av det trådlösa protokollet (13). Det 

interface som lämpar sig bäst för den trådlösa kommunikationen där energieffektiviteten är av 

största vikt tillsammans med ett enkelt och robust nät är DigiMesh. DigiMesh är liknande det 

protokoll som ZigBee använder och är verksam i 2.4  GHz bandet. Den största skillnaden mellan 

ZigBee och DigiMesh är att alla noder i ett DigiMesh nätverk fungerar som slutnod. I ett ZigBee 

nätverk, figur 15, måste det finnas en nod som är koordinator och fungerar som spindeln i nätet. 

Koordinatorn hämtar data från de noder som fungerar som routrar och skickar data vidare till någon 

annan enhet för vidare bearbetning. Routrarna kan styra en funktion av något slag som applikationen 

är tänkt att använda samt styra den data som kommer från slutnoderna till koordinatorn, detta 

innebär att routrarna kan både ta emot och skicka data. Slutnoderna klarar endast av att skicka data 

som de samlat in, inte ta emot data för vidaresändning. I DigiMesh-nätverket, figur 16, finns endast 

en typ av nod, slutnod. Den kan både ta emot data för vidaresändning till en adress samt skicka 

egeninsamlad data direkt eller via de andra noderna till den bestämda slutadressen.  

 

Den största fördelen med ett DigiMesh nätverk är att det, i jämförelse med ett ZigBee-nätverk, 

tillåter alla noder att ligga sovandes mesta delen av tiden, vilket ger en enorm fördel i energikritiska 

applikationer. I ZigBee är det endast slutnoderna som tillåts sova och vakna upp för att skicka data, 

både routrarna och koordinatorn måste vara vakna hela tiden vilket förbrukar stora mängder energi.  

I DigiMesh-nätverket sker uppvaknandet för alla enheter simultant via den synkrona 

uppvakningstimer som finns i varje enhet. För att det synkrona uppvaknandet ska fungera över tiden 

 
Figur 15, ZigBee nätverk 

 
Figur 16, DigiMesh nätverk 
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och det inte ska uppstå någon fördröjning i uppvaknandet för vissa enheter sker det vid varje 

uppvaknande en synkronisering av enheternas klocksignaler. Synkroniseringsmeddelande skickas av 

den enhet som är sleep coordinator i nätverket via ett så kallat broadcast. Broadcast är ett 

datameddelande som inte skickas till en specifik enhet utan alla enheter tar del av data i 

meddelandet och skickar tillbaka samma meddelande för att visa att de tagit del av data. För att 

undvika RF datakollision vid broadcast meddelande finns det en inbyggd slumpmässig timer i varje 

enhet som sköter om när data ska sändas tillbaka. Hopp/routing-tekniken i DigiMesh-nätverket 

använder en routing algoritm. Algoritmen som används är Ad-hoc On-demand Distance Vector 

(AODV). AODV fungerar på det sättet att det skapar inga trådlösa förbindelser om det inte 

efterfrågas. När en enhet har data som den vill sända till en viss adress skapar den en kommunikation 

mellan sig och de närmast liggande noderna genom att skicka ut ett meddelande om önskad väg till 

en viss adress, request. De noder som tar emot detta meddelande skickar vidare meddelandet och 

sparar den adress som de fick meddelandet ifrån och så vidare, vilket skapar en massa möjliga 

”vägar” för datan att skickas. När requestmeddelandet kommer till en nod som har en ”väg” till den 

önskade adressen skickas ett meddelande tillbaka i den temporära ”väg”, som skapats med 

requestmeddelandet, till den nod som vill sända data. När noden tagit emot att en ”väg” skapats 

börjar den skicka datan via den ”väg” som ger minst antal hopp och på detta sätt kommer datan fram 

till rätt adress. (14) 

Detta protokoll möjliggör även att nya noder kan anslutas till nätverket utan att några inställningar 

behöver göras. Noderna hittar själva den snabbaste och mest energieffektiva vägen för datan att 

skickas.   

Tillverkaren av DigiMesh-nätverket har en produkt, XBee, som innehåller en mikrokontroller där all 

DigiMesh-kommunikation behandlas och även ett UART-interface för att möjliggöra kommunikation 

med en extern mikrokontroller. XBee-modulerna finns i flera utförande och med olika 

antennalternativ. Figur 17 visar en XBee PRO DigiMesh modul med separat antenn som har en ”line 

of sight” räckvidd på cirka 1.5km med en dipolantenn. Den andra enheten XBee, figur 18, har en chip-

antenn och har en ”line of sight” räckvidd på cirka 90m (14). 
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Figur 17, XBee PRO modul med antenn 

 

 
Figur 18, XBee modul med chip antenn 

2.7 Resistansmätning 

Kelvin anslutning används framför allt för att mäta resistansförändringar på ett mer exakt sätt än vad 

de mer konventionella 2-trådsmetoderna klarar. 2-trådsmetoden fungerar på det sättet att en 

spänning ansluts till den resistans som ska mätas och den ström som uppstår i kretsen sätts direkt 

proportionell mot den sökta resistansen, som vill mätas, genom Ohm’s lag. Det andra alternativet för 

2-tråds mätning är att resistansen mäts genom att använda en Wheatstonebrygga, figur 19, och mäta 

resistansskillnaden i Rx genom den förändring av spänningen som uppstår i VG. 

 

Figur 19, 2-tråds mätning av resistans 

Dessa två metoder bortser inte från den resistans som de kablar och anslutningar har i de icke ideala 

fallen. Denna resistans påverkar också resultatet av mätningen genom att det ackumuleras till den 

okända resistansen som ska mätas. För att kunna bortse från denna resistans som finns i kablar och 

anslutningar används istället Kelvin anslutningen som använder fyra stycken anslutningar till den 

resistans som skall mätas, figur 20.  
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Figur 20, Kelvin resistansmätning 

Mätningen går till på det sättet att en känd konstant ström genereras i de yttre ledningarna i figur 20 

och skickas genom den resistans som ska mätas. Den ström som passerar genom den okända 

resistansen, R i figur 20, ger upphov till ett spänningsfall över den okända resistansen och detta 

spänningsfall mäts för att kunna beräkna resistansvärdet. Eftersom strömmen är känd i kretsen kan 

Ohm’s lag användas direkt för att få fram resistansvärde utifrån den spänning som mäts. För att mäta 

den spänning som uppstår över R i 4-trådsmätningen ansluts en högohmig spänningsmätare med två 

separata anslutningar, den inre kretsen i figur 20. Då spänningsmätaren har en, i förhållande till den 

resistans som ska mätas, mycket högre resistans kommer det i princip inte flyta någon ström i 

kretsen för mätanordningen. Detta resulterar i att all den ström som genereras kommer att flyta 

genom den okända resistansen och inte genom mätanordningen vilket skulle påverka resultatet av 

mätningen. Det är detta som gör att 4-trådsmätning används ofta då hög precision är önskvärd 

istället för den mindre exakta 2-trådsmätningen.  

2.8 Förhållande på vägbanan 

Att veta hur vägbanans yta ser ut och vad som finns på den är av största vikt då det gäller att göra en 

korrekt och effektiv bedömning av vilka insatser som krävs för att hålla vägbanan i det skick som 

krävs för att upprätthålla säkerheten på vägarna. Det som är mest intressant när det gäller 

vägbanans yta för vinterväghållningen är att få data om hur ytan ser ut i fråga om den är torr, våt, isig 

eller om det är snö på vägytan.  Det finns ett antal metoder för att kunna detektera förhållandet av 

vägytan. 

2.8.1 Konduktivitetsmätning 

Den enklaste metoden för att mäta hur vägytan ser ut går ut på att mäta konduktiviteten för vägytan, 

det vill säga hur väl det som finns på vägytan leder en ström. Konduktiviteten mäts i Siemens per 

meter och betecknas Sm-1. För att ett material ska kunna leda en ström måste det finnas fria 
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elektroner som kan skapa en elektrisk ström när materialet utsätts för en potentialskillnad. Detta 

gäller framför allt metallers förmåga att leda en ström. För att en vätska som vatten ska kunna leda 

elektricitet måste det finnas fria partiklar, joner, i vätskan. Då en lösning innehåller dessa fria joner 

kan de leda ström, då kallas vätskan för en elektrolyt. Dessa elektrolyter får sina fria joner framförallt 

från ämnen som antingen är syror, baser eller salter. Som exempel då salt (NaCl) löses upp i vatten 

kommer de att delas upp i sina respektive joner, formel 10. 

            
      

Formel 9, NaCl upplösning i vatten 

Denna uppdelning i NaCl resp. joner ger elektrolyten förmågan att leda ström om en spänning läggs 

över vätskan. Detta sker eftersom de positiva Na+ jonerna dras mot den negativa 

spänningspotentialen och de negativa Cl- jonerna dras mot den positiva spänningspotentialen. De 

båda jonerna tas upp och det är detta flöde av joner som ger upphov till en ström i vätskan.  

Eftersom konduktiviteten skiljer sig för olika material är det möjligt att detektera vad för något som 

ligger på vägen då det ger olika stor påverkan på den ström som går igenom materialet. De material 

som är intressanta i detta sammanhang ishalka ska detekteras på vägbanan är framför allt is och 

vatten, men det är även intressant att veta om vägbanan är torr för att avfärda riskerna om att is ska 

kunna bildas. För att mäta konduktiviteten används 4-trådsmätning genom att fyra metallbleck läggs 

i en linje med kända avstånd mellan de två innersta blecken, figur 21.  

 

Figur 21, 4-trådsmätning för vägytan 

 

De fyra blecken kommer i kontakt med det material som finns på vägytan och en ström leds mellan 

de två yttersta blecken. På grund av resistiviteten i det material som ligger på vägytan uppstår det ett 

spänningsfall över de inre två mätblecken. Detta spänningsfall ger då ett värde på den totala 

resistansen som påverkar den kända ström som leds mellan de två yttre blecken.  Då arean på 
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mätblecken är kända, avståndet mellan blecken samt att resistansvärdet mäts med 4-trådsmätningen 

ger formel 10 ett värde på resistiviteten för det material som ligger på vägytan.  

    
 

 
 

Formel 10, Formel för beräkning av resistivitet 

Då konduktiviteten är inversen av resistiviteten ger 4-tråds mätningen ett svar på hur väl materialet 

på vägytan leder ström efter enkelt beräkning med hjälp av formel 10.  

Då vägytan är torr innebär det att resistansen R i figur 20 i princip är oändligt stor. Detta eftersom 

det inte kommer att kunna flyta en ström i kretsen från de två yttersta blecken, figur 21, då ingen 

kontakt mellan de två mätpunkterna förekommer. Detta kan översättas i att konduktiviteten för luft 

är extremt liten, tabell 2.  När det kommer vatten på vägbanan uppstår det en kontakt mellan 

mätpunkterna vilket gör att det kommer att flyta en ström genom kretsen och resistansen som mäts 

upp kommer att förändras. Den vätska som i form av vatten eller kondens bildas på vägytan kommer 

att vara avjoniserat. Det vill säga det kommer inte att finnas tillräckligt med fria joner i vatten som 

kan åstadkomma den ström som krävs för att mäta upp konduktiviteten vilket är det samma som att 

det avjoniserade vattnet har en låg konduktivitet, tabell 2. Dock eftersom vägytan innehåller massa 

smutspartiklar, salter, oljor och annat som lossnat från bilar med mera blandas detta med vätskan 

och vattnet blir på detta sätt joniserat vilket leder till att det kan leda en ström. Detta vatten kan 

jämställas med det vatten som kommer från våra kranar när det gäller konduktiviteten, tabell 2.  

Tabell 2, Konduktivitetstabell för luft, vatten och is 

Ämne Konduktivitet σ 

Luft @ 20 °C         (15) 

Kranvatten @ 20 °C                    (15) 

Avjoniserat vatten @ 20 °C          (15) 

Is @<0.01 °C       (16) 

 

Anledningen till att vattnet i kranarna har en högre konduktivitet än det avjoniserade vattnet är att 

detta vatten har kommit i kontakt med andra ämnen och salter som finns i marken när vattnet 

filtrerats på sin väg till de brunnar eller sjöar som används som vattenreservoarer. Då vattnet blivit 

joniserat gör det att kranvattnet kan leda en ström bättre än det avjoniserade eftersom det 

innehåller fler joner. Detsamma gäller för vattnet som finns på vägarna som joniseras av det som 
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finns på vägbanan.  Detta leder till att en skillnad mellan den torra och våta vägytan kan detekteras 

genom att mäta konduktiviteten. 

Då temperaturen sjunker under nollan och den vätska som samlats på vägen fryser kommer 

mätningen av resistansen mellan de två inre blecken i figur 21 att förändras och bli högre. Detta sker 

på grund av att konduktiviteten för is är mycket lägre än vad den är för vatten. En skillnad mellan 

konduktiviteten för is och luft finns också vilket möjliggör att skilja mellan is och torr vägbana. 

Anledningen till att isens konduktivitet är lägre än den för vatten trots att det är samma kemiska 

ämne är att när vätskan fryser kommer de fria joner som bidrar till konduktiviteten att frysa fast i 

isen vilket gör att dess mobilitet minskar och de kan inte leda en ström lika bra som när jonerna är 

helt fria. 

Metoden med att använda 4-trådsmätning förutsätter att den ström som skickas genom vätskan eller 

isen ska vara en växelström. Detta för att förhindra att så kallade jonmoln byggs upp för de positiva 

respektive negativa jonerna vid respektive elektrod. Dessa jonmoln förhindrar att de joner som ger 

upphov till strömmen hindras att komma fram till elektroderna vilket gör att strömmen minskar och 

detta ger upphov till att den uppmätta konduktiviteten blir felaktig. Med en växelström skiftar 

elektroderna hela tiden polaritet vilket gör att dessa jonmoln inte kan bildas utan vätskan förblir mer 

homogen när det gäller hur jonerna förhåller sig i vätskan. 

2.8.2 Permittivitetsmätning 

Permittiviteten är ett mått på hur stor resistans ett elektriskt fält utsätts för i olika material. De 

material som är elektriskt isolerande, eller har dålig konduktivitet, och har förmågan att påverka ett 

elektriskt fält kallas dielektrikum. Om inget annat anges är den permittivitet som behandlas i texten 

den relativa permittiviteten, εr, det vill säga permittiviteten för ett specifikt material.  

I normalfallet är laddningsbärarna eller molekylerna i materialet oordnade inuti materialet, figur 22. 

När ett elektriskt fält läggs över dielektrikumet, figur 23, påverkas dessa molekylers laddningar men 

det kommer inte att gå en ström igenom materialet som är fallet för en vanlig ledare. Istället kommer 

laddningarna i molekylen att ordna sig på ett sådant sätt att de lägger sig i det elektriska fältets 

riktning. Där den negativa polariteten av molekylen dras mot den positiva delen av fältet och den 

positiva delen dras mot den negativa sidan av fältet. Detta gör att molekylen ”dras” isär och det 

uppstår ett infinitesimalt mellanrum mellan de positiva och negativa laddningarna. Detta innebär att 

molekylerna knappt rör sig i materialet utan de är fast i sin position och ändrar sig på den molekylära 

nivån. 



Carl-Johan Eriksson | Bakgrundsteori 26 

 

 

Figur 22, Inget elektriskt fält över det dielektriska 

materialet 

 

Figur 23, Elektriskt fält ligger över det dielektriska 

materialet 

 

Detta leder till att ett elektriskt fält skapas mellan de positiva och negativa laddningarna i varje 

molekyl. Detta fält är motriktat det fält som lagts över materialet eftersom de positiva laddningarna 

har lagts sig i riktningen mot den negativa sidan och negativa laddningarna lagt sig i riktning mot den 

positiva delen av det elektriska fältet. Detta interna fält som bildas kommer på grund av att det är 

motriktat och båda fälten är vektorer och vektorer kan adderas innebära att det ursprungliga fältet 

kommer att reduceras. (17) 

Permittiviteten, formel 11, för ett material bestäms alltså av hur enkelt de molekyler som finns i 

materialet polariseras av det pålagda elektriska fältet, det vill säga ordnar sig efter det elektriska 

fältet. Detta ger materialet olika egenskaper till exempel när det gäller att fungera som dielektrikum i 

en kondensator och lagra energi. 

       (   )   

Formel 11, Formel för permittiviteten (18) 

 ε0 är ett fördefinierat värde för permittiviteten i vakuum som kommer av formel 12, där    och c har 

fördefinierade värden på         (19) resp. 299 792 458 m/s (20). 

   
 

    
 
                

Formel 12, Formel för permittivitetskonstanten i vakuum (21) 

Den förmåga molekylerna i materialet har att ordna sig efter det elektriska fältet kallas för det 

dielektriska materialets elektriska susceptibilitet, χ i formel 11. Den elektriska susceptibiliteten 

bestämmer därför direkt ett materials elektriska permittivitet, och då indirekt till exempel en 

kondensators kapacitans, eftersom    är konstant. Den elektriska susceptibiliteten för material som 

är dielektriskt linjära, permittiviteten förändras inte för kända fysikaliska storheter som temp och 

tryck med mera, beskrivs av formel 13 som visar att susceptibiliteten är direkt proportionell mot 
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förhållandet mellan polariseringen av molekylerna i det dielektriska materialet och medelvärdet för 

det elektriska fältet. 

  
 

 
 

Formel 13, Elektriska susceptibiliteten (22) 

P, som är polariseringsvektorn, definieras som dipolmomentet per volymenhet. Det vill säga summan 

av alla polariserade molekylers bidrag för en specifik volym. Det finns fyra typer av dipolmomentet, 

där två typer av dipolmoment är de mest signifikanta. Det dipolmoment som ger störst bidrag är i 

vilken grad det elektriska fältet separerar laddningarna i molekylen och det andra är hur väl 

molekylerna ordnar sig i fältets riktning. 

Dipolmomentet för separationen av laddningarna i molekylen betecknas p och ges av molekylens 

positiva och negativa laddningar (q) och hur mycket de separeras (r) när det pålagda elektriska fältet 

påverkar dem, formel 14. Detta elektriska dipolmoment mäts i Coulombmeter. 

      

Formel 14, Elektriska dipolmomentet per laddningsbärare (22) 

Den andra typen av polarisering är dipolmoment som uppstår på grund av att molekylerna i 

materialet roterar in sig i den riktning som fältet ligger. Detta dipolmoment uppstår framför allt i 

ämnen som har molekyler som är polära, till exempel vatten. Vatten som består av två väteatomer 

och en syreatom är en polär molekyl vilket innebär att molekylen är övervägande positiv i en ände 

samt övervägande negativ i den andra änden av molekylen, figur 24. 

 

Figur 24, Vattenmolekyls utseende med en syreatom och två väteatomer  

När fältet läggs över vattnet kommer molekylerna att rotera för att få syreatomen i riktning mot 

positiva delen av fältet, eftersom syrejonen är negativ, och de båda positiva vätejonerna i riktning 

mot den negativa delen av fältet. På grund av denna rotation uppstår ytterligare ett dipolmoment av 

molekylerna som ger ett ökat bidrag till den totala polariseringen av vattnet. 
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För att sedan beräkna hur stor den totala polariseringsvektorn är per volymenhet summeras alla 

laddningsbärares dipolmoment, både från dipolmomentet på grund av separation samt 

dipolmomentet för rotationen. Detta värde divideras sedan med volymen för att få fram ett värde på 

den totala polariseringsvektorn och sedan värdet på den elektriska susceptibiliteten och 

permittiviteten.  

Av detta ser vi att ett materials permittivitet beror på hur väl varje laddningsbärare kan ordna sig 

efter det elektriska fältet samt hur väl molekylernas laddningar kan separeras då fältet får dem att 

dras åt olika håll. Generellt kan sägas att polära material har en tendens att generera en större 

polariseringsvektor på grund av att de är polära samt att det redan finns en separation av 

laddningarna i molekylen. Denna separation ger upphov till ett internt elektriskt fält som ger ett 

större bidrag till dipolmomentet. Som exempel kan tas att vatten har en dielektrisk 

styrka/permittivitet på 80 vid 20 °C. Det är cirka 80 gånger starkare än den för kväve som är en icke 

polär molekyl som är största beståndsdelen i luft (22). Detta har en stor betydelse när det kommer 

till att konstruera en kondensator. Som kan ses i formel 15 är kapacitansen för en kondensator av 

typen plattkondensator, figur 25, beroende av arean på de parallella plattorna, dess separation samt 

permittiviteten på det dielektriska materialet som finns mellan plattorna. 

  
  

 
 

Formel 15, Kapacitans för plattkondensator 

 

Figur 25, Bild av plattkondensator 

Då permittiviteten, ε, för vatten vid 20 °C är 80 och permittiviteten för luft är ca 1 kommer 

kapacitansen att vara 80ggr större i den kondensator som har vatten mellan de ledande plattorna 

jämfört med om det endast var luft mellan dem. Dock måste de elektriskt ledande plattorna vara 

elektriskt isolerade från vattnet eftersom vattnet annars skulle orsaka en elektrisk ström mellan 

plattorna, detta på grund av de laddningsbärare som finns i vatten.  Detta skulle leda till att det 

elektriska fältet mellan plattorna minskar för att plattorna får i princip samma potential.  
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2.8.2.1 Komplex permittivitet 

Den permittivitet som behandlats i det föregående kapitlet handlar om den statiska relativa 

permittiviteten, d.v.s. den permittivitet som ett specifikt material har då det elektriska fältet som 

läggs över materialet har en frekvens på 0 Hz, det vill säga en likspänning eller frekvenser på några få 

Hz. Men det finns ytterligare ett beroende på permittiviteten som uppstår då det elektriska fältet 

som läggs över materialet är ett alternerande fält, där polariteten på plattorna i till exempel en 

kondensator skiftas, det vill säga en växelspänning läggs över materialet. 

Idealt sett skulle ett dielektriskt material inte ha några förluster, dock finns det alltid förluster, 

framför allt två, i de dielektriska materialen. Den ena förlustfaktorn uppstår till följd av att det alltid 

finns några få elektriska laddningsbärare i materialet. Dessa laddningsbärare ger upphov till att en 

liten ström går genom materialet och försämrar det elektriska fältet över materialet vilket leder till 

att mindre energi lagras i det dielektriska materialet. Den andra förlusten uppstår som en reaktion på 

det roterande dipolmomentet som uppstår när ett fält läggs över det dielektriska materialet. När 

molekylerna roterar uppstår det friktion i materialet som ger upphov till dielektriska förluster i 

materialet. Som ett exempel på förlusterna för detta dipolmoment kan man föreställa sig en 

mikrovågsugn med ett glas vatten eller en matbit. När mikrovågorna skapar ett alternerande 

elektriskt fält över vattnet i glaset eller vattenmolekylerna i matbiten, får det molekylerna att börja 

rotera fram och tillbaka vilket ger upphov till en friktion som skapar värme. Det är denna 

friktionsvärme som ger upphov till att maten kan värmas upp i mikrovågsugnen. (23) 

Som en följd av detta delas ofta permittiviteten för ett material in i två delar, en real del och en 

imaginär del som är funktioner av frekvensen på det elektriska fält som läggs över materialet, formel 

16. Den resulterande permittiviteten för ett material är skillnaden av den energi som kan lagras i 

materialet och de förluster som uppstår i materialet. 

  ( )    ( )      ( ) 

Formel 16, Uppdelning av realdel och imaginärdel för den relativa permittiviteten 

ε´ = Realdelen av permittiviteten som är relaterad till den energi som lagras i det dielektriska 

materialet 

ε´´= Imaginärdelen av permittiviteten som är relaterad till de förluster som uppstår i det dielektriska 

materialet 
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För att ge en förenklad bild av hur uppdelningen av permittiviteten påverkar en kondensator kan den 

kapacitans som uppstår i en kondensator beskrivas enligt, formel 17, där C´och C´´ är den reella resp. 

imaginära delen av kapacitansen. 

           

Formel 17, Komplex kapacitans 

Formel 17 beskriver något som kallas för en lossy kondensator, d.v.s. kondensatorns förluster 

beskrivs som en imaginär del som är beroende av den frekvens som det dielektriska materialet 

utsätts för. För att få fram den så kallade loss tangent eller mer känd som Dissipation Factor (DF), 

som är ett mått på hur mycket energi som går förlorad i det dielektriska materialet, beräknas 

tangenten av vinkeln  mellan den resistiva delen, (ε´´), och den reaktiva förlustfria delen av 

permittiviteten (ε´), figur 26.  

 

Figur 26, Permittiviteten för ett material när ett elektriskt fält av sinusform är närvarande 

2.8.2.2 Permittivitetens frekvensberoende 

När ett det elektriska fältet påverkar det dielektriska materialet kommer som påvisats ovan 

vattenmolekylerna att rotera in sig i det elektriska fältets riktning. När fältet över materialet istället 

är av alternerande typ med en bestämd frekvens kommer molekylerna att omväxlande rotera fram 

och tillbaka för att ordna sig i det elektriska fältet när polerna skiftas. Denna egenskap som 

molekylerna har sker inte momentant utan det finns en viss tröghet i molekylernas förmåga att 

återta sitt naturliga läge när fältet över materialet minskar eller byter riktning. Figur 27 visar hur 

rotationspolariseringen (P) beter sig när det elektriska fältet (E) minskar. 
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Figur 27, Relaxeringstid för roterande dipolmoment 

Den tid som det tar för molekylerna att återgå till sitt naturliga läge kallas för molekylernas 

relaxeringstid. Detta fysikaliska fenomen innebär att dipolmomentet för rotationen kommer minska 

vid en specifik frekvens på grund av att relaxeringstiden överstiger periodtiden. Detta innebär att 

molekylerna inte kommer att hinna återgå till sitt naturliga läge vilket innebär att dipolmomentet för 

rotationen kommer att upphöra vid högre frekvenser. När frekvensen ökar kommer även förlusterna 

(ε´´) i materialet att öka till följd av att friktionen som kommer av molekylernas rotation i materialet 

ökar per tidsenhet vid högre frekvenser. En ytterligare bidragande orsak till förlusterna är att 

molekylerna hamnar i ofas med fältet vilket bidrar till att kollisionen mellan olika molekyler ökar då 

de inte rör sig enhetligt i materialet. Samtidigt kommer ε´ att minska på grund av att dipolmomentet 

i rotationspolariseringen kommer att avta i materialet vilket innebär att dielektrikumet inte kan lagra 

lika mycket energi. Ökningen av ε´´ sker upp till värdet för relaxeringsfrekvensen för att sedan avta 

med ökande frekvens då förlusterna på grund av friktion i det roterande dipolmomentet avtar som 

följd av att molekylerna till slut kommer att sluta rotera då frekvensen är större än 

relaxeringsfrekvensen. 

Material där molekylerna är polariserade och har en bestämd relaxeringstid kan den komplexa 

permittiviteten modelleras med hjälp av Debye-ekvationen. Den reella respektive imaginära delen av 

den komplexa permittiviteten modelleras av, formel 18 och formel 19. 

      
     
  (  ) 

 

Formel 18, Realdel av komplexa permittiviteten enligt 

Debye ekvationen 

    (  )
     
  (  ) 

 

Formel 19, Imaginärdelen av komplexa permittiviteten 

enligt Debye ekvationen 

 

Debye-ekvationen behöver värde för den statiska relativa permittiviteten (  ), permittiviteten vid 

högre frekvenser (  ) samt relaxeringstiden (τ) för att beräkna realdelen och imaginärdelen av den 

komplexa permittiviteten. För vatten vid 30 °C är värdet på de tre storheterna, 76.47, 4.9 samt 7.2ps 
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(24). Figur 28 visar de båda delarna av den komplexa permittiviteten som en funktion av frekvensen 

för 30 °C vatten.  

 

Figur 28, komplexa permittivitetens frekvensberoende enligt Debye 

Denna graf visar att som nämnts ovan att den reella permittiviteten kommer att minska med 

frekvensen samtidigt som den imaginära permittiviteten kommer att öka upp till 

relaxeringsfrekvensen (ε´´ når sitt maximala värde) då dipolmomentet upphör på grund av att 

molekylerna inte hinner med att rotera i fältets hastighet.  

Den totala komplexa permittiviteten beskrivs enligt Debye som formel 20. 

 ( )     
     
     

 

Formel 20, Debye ekvationen för komplex permittivitet 

Då permittiviteten i ett material är i direkt förhållande med den kapacitans hos en kondensator som 

använder materialet som dielektrikum innebär detta att kapacitansen är beroende av frekvensen 

som materialet utsätts för. 

2.8.2.3 Detektering av is, vatten och luft 

Då vatten har en relaxeringstid på 7.2 ps, det vil säga vattenmolekylen går tillbaka till sitt 

ursprungliga läge på 7.2 ps när det elektriska fältet över vattnet försvinner, har vattnet en relativt 

konstant värde för permittiviteten upp till relaxeringsfrekvensen på cirka 22  GHz. Vattnets 

permittivitet är till viss del också beroende av temperaturen på vattnet men den frekvens där vattnet 

permittivitet börjar att sjunka kraftigt är inte lika temperaturberoende, figur 29.  
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Figur 29, Relativ permittivitet för vatten 0 till 75 °C 

Fenomenet med relaxationstiden för molekylerna kommer att göra sig allt mer påmind när vattnet 

närmar sig fryspunkten och molekylerna börjar frysa. Då vätskan fryser innebär det att molekylerna 

blir mycket ”segare” i sina rörelser, de får allt svårare att hålla den takt som det alternerande 

elektriska fältet håller. Att molekylerna inte är lika mobila i vattnet när det är fruset innebär att is har 

längre relaxeringstid. Isens relaxeringstid är cirka 20µs vilket ger en relaxeringsfrekvens på cirka 8  

kHz (25). Denna frekvens skiljer sig markant från relaxeringsfrekvensen för vatten vilket innebär att 

när is utsätts för en frekvens över 8  kHz kommer permittiviteten för is att skilja sig från vatten. Detta 

på grund av att vattenmolekylerna i isen inte är lika fria att röra på sig som när de är i flytande form.  

Som kan ses i figur 30 börjar permittiviteten för is att sjunka runt 8  kHz, vilket är i linje med teorin att 

relaxeringsfrekvensen för is är längre. 

 

Figur 30, Permittiviteten för is som en funktion av frekvensen 

Även isen har ett temperaturberoende men här är det endast den frekvens där permittiviteten börjar 

avta som har ett temperaturberoende. Som ett exempel på relaxeringstiden är att det går mycket 

långsammare att tina en isbit i mikrovågsugnen än att värma vatten. Detta är på grund av att isen 

inte har något roterande dipolmoment, då relaxeringsfrekvensen är mycket lägre än den frekvens 

som används i mikrovågsugnen, som skapar friktion i isen som alstrar värme och smälter isen. 
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Detta faktum att permittiviteten för vatten och is skiljer sig på grund av att relaxeringstiden för de 

olika stadierna av samma ämne är olika, innebär att det går att skilja is från vatten genom att utsätta 

ämnet för olika frekvenser. Genom att mäta kapacitansen med en frekvens över 10  kHz går det att 

skilja is från vatten eftersom permittiviteten och därmed kapacitansen för kondensatorn kommer att 

vara cirka 25 gånger högre för vatten än för is (permittiviteten för vatten vid 10  kHz är ca 80 och för 

is vid 10  kHz ca 3, figur 29 respektive figur 30). Dock blir det ett problem att kunna skilja is från luft 

vid denna frekvens då permittiviteten för luft är cirka ett och permittiviteten för is är som nämnts 

ovan tre för denna frekvens. Detta medför att om kapacitansen mäts över 10 kHz kommer den att 

vara i princip densamma för is som för luft om de används som dielektrikum. För att kunna skilja på is 

och luft måste ytterligare en mätning göras vid en lägre frekvens för att på detta sätt kunna avgöra 

om det är luft eller is. Eftersom is har hög permittivitet, det vill säga hög kapacitans för den lägre 

frekvensen se tabell 3 och Figur 30, skiljer sig is från luft. 

Tabell 3, Permittivitetstabell för luft, vatten och is 

Dielektrikum <10 kHz >10 kHz 

Luft Låg permittivitet Låg permittivitet 
Vatten Hög permittivitet Hög permittivitet 
Is Hög permittivitet Låg permittivitet 
 

Genom att avläsa tabellen då värdena för kapacitansen avläses går det att avgöra om det är luft, 

vatten eller is. Till exempel en mätning ger värde för kapacitansen som är hög för den låga 

frekvensen och låg för den höga frekvensen innebär det att det är is som är dielektrikumet. 
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Kapitel 3 

Framtagning av underlag för utformning av mobil väderstation 

Underlaget för väderstationen som ska utvecklas och som ligger till grund för det projekt som utförs 

vid FYM AB togs fram genom input från de människor som har den närmaste och största 

användningen av slutprodukten. Detta för att få en kundnära relation till produkten vilket gör den 

mer attraktiv eftersom köparna har varit med i utvecklingen och fått med de applikationer och 

funktioner som de efterfrågar. Genom intervjuer med personal och arbetsledare på SEAB och PEAB:s 

avdelningar för den kommunala och nationella avdelningarna kom flera idéer fram om vilka olika 

applikationer som är önskvärda. 

3.1 Intervju och enkätsvar 

De intervjuer som gjordes i starten av examensarbetet var för att ge en grund för hur de olika 

verksamheterna fungerar inom snö- och isröjningen i Sverige samt ge en inblick i vilka olika program 

och verktyg som används samt till vad de används till. Den nyvunna informationen från studier om 

väderförhållande och väderparametrar samt information från intervjuerna låg sedan till grund för att 

konstruera en enkät som skickades ut till flera avdelningar inom vinterväghållningen. Enkäten 

skickades framför allt ut till olika avdelningar inom SEAB som har hand om vinterväghållningen i 

Stockholm och Essingeleden som är den väg i Sverige som är hårdast trafikerad.  

 Enkäten skickades ut till de fyra huvudgrupperna inom snöröjningen: 

 Koordinator/insatsledare (Den som dirigerar ut snö- och isröjningsinsatserna) 

 Snö/isröjare 

 Inköpare 

 Arbetsledare 

Enkäten grundade sig på att först ge en övergripande bild av hur läget för framför allt de som 

dirigerar ut insatserna inom snö- och isröjningen (koordinator/insatsledare) ser ut. Det frågor som 

var specifika för koordinator/insatsledarna inriktade sig framför allt på att få en bild över vilka 

program och verktyg de använder sig av och vad de anser om dem. Dessa program och verktyg som 

de använder betygsattes i enkäten över hur väl de ger en bra och exakt bild av hur förhållandena är 

på vägen för att kunna ta ett besluta om var och när det krävs en insats eller inte. Svaren från 

enkäten skulle också ge ett svar på vilka luckor och svagheter som finns i de system som används och 

vad det är för ytterligare verktyg som koordinator/insatsledarna vill ha för att kunna göra ett mer 

exakt jobb.  Respondenterna använde sig framför allt av väderdata från SMHI och VViS-stationerna. 

Därför inriktades frågeenkäten mot dessa system. 
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3.1.1 Data från VViS 

Det största problemet med datan från VViS är att den har för dålig geografisk upplösning samt att 

uppdateringsintervallet är för långt. Detta är ett problem eftersom koordinator/insatsledare ofta 

tittar på tendenser i temperaturerna i vägbanan och vägytan samt tittar på prognoser över 

väderläget. När data från VViS-stationerna kommer in med ett intervall på 30 min kan det innebära 

att ett felaktigt beslut om att skicka ut insatser görs. Till exempel om temperaturen i vägbanan 

sjunkit under de senaste 4 mätningarna och den 4:e mätningen stannar på +1 °C, röda punkter i figur 

31, kan inte insatsledaren vänta ytterligare 30min på att få en ny mätning av temperaturen. 

Koordinatorn måste istället fatta sitt beslut på den tendens av temperatursänkningen som föreligger. 

Vilket gör att det måste tas ett beslut om att skicka ut insatserna eftersom det finns en risk att 

temperaturen fortsätter nedåt och det tar ca 1.5-2 timmar innan insatserna kan vara på plats för att 

bekämpa halkan. Därför kan inte temperaturen gå under 0 °C vilket skulle innebära att det kan bildas 

is på vägbanan. Om istället data kom in med ett intervall av cirka 15 min skulle det finnas större 

marginaler för koordinatorn att vänta för att se om temperaturen, istället för att följa tendensen av 

sjunkande temperatur, kommer att stiga, blå punkter i figur 31.  Om VViS-stationerna haft en 

uppdateringshastighet av 15 min istället för 30min skulle han eller hon sett att temperaturen steg 

uppåt vid nästa mättid vilket skulle göra att en insats av snö- och isröjning skulle sparats in vilket 

skulle ge en stor ekonomisk men inte minst miljömässig vinst. 

 

Figur 31, Graf över temperaturutveckling i vägbanan 

3.1.2 Data från SMHI 

Data som kommer från SMHI:s prognoser är något som alla respondenter ansåg fungerar bra i 

dagsläget vilket stämmer bra med de indikationer från de intervjuer som utfördes innan enkäten 

skickades ut. SMHI är dock inte något som en nyutvecklad väderstation är tänkt att konkurrera med 

eftersom SMHI framför allt står för prognoser och en mer övergripande bild av väderläget. En 

väderstation ska istället stå för realtidsdata om väder och vägförhållandena på ett litet område. Att 

önskemål och förhoppningar från respondenterna att den upplösning som väderstationerna VViS 

idag har skall öka vilket skulle möjliggöra en verksamhet inom vinterväghållningen som endast 
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arbetade efter punktinsatser. Genom att utföra punktinsatser med snö- och isröjning kan åtskilliga 

ton med salt sparas in varje år om entreprenörerna får data om exakt vilka område som måste saltas 

och vilka som inte behöver isbekämpas. 

3.1.3 Trådlöshet 

Att få ett system som är portabelt och inte behöver en väsentlig tid att installera samt inte kräver 

tillgång till strömförsörjning eller dataledning för väderinformationsspridningen. Det är detta som 

efterfrågas av respondenterna framför att kunna mäta alla olika möjliga scenarion av 

väderförhållande som kan uppstår. Att de sensorer som ska placeras i vägbanan kan göras snabbt och 

smidigt för att undvika att längre stopp i trafiken görs är av stort intresse. Detta för att de Truck 

Mounted Attenuator (TMA) bilar som används till att göra installationer i vägbanan säkra, då det 

finns en ”krockkudde” i bak på bilen, är dyra att använda samt tillgången på dessa fordon är liten. 

Dock ansågs möjligheten till att utveckla en vägbanesensor som kommunicerar trådlöst med 

väderstationen vid sidan av vägen vara något som respondenterna inte ansåg vara lika viktigt. 

Fördelningen av de som är positiva och de som är negativa till att placera flera sensorer i vägbanan 

för att känna av en längre vägsträcka var 50/50. De som ställde sig negativa till användning av 

sensornätverket sa sig inte se något behov av detta då temperaturen i vägbanan inte skiljer sig över 

längre sträckor. Men om det gick att få en vägsträcka med avstånd mellan mätpunkterna på cirka  

100 m skulle det vara intressant. Det samma gäller för övergångar från väg till bro där temperaturen 

kan skilja sig signifikant.  

Att ta fram en mobil väderstation som inte kräver några övriga anslutningar, förutom en 

stålkonstruktion att fästas på, kommer att generera stora ekonomiska vinster vid inköp av den nya 

typen av väderstation. Den ekonomiska vinsten ligger i att det ofta är kostnaden för anslutningar av 

nät och datakablar som är den största kostnaden för en väderstation.  

3.1.4 Väderparametrar 

Respondenterna fick ge sin feedback på ett antal tänkt väderparametrar som kunde finnas med i en 

väderstation och även ge förslag på andra parametrar som är intressanta att mäta och som inte 

erbjuds i dagens VViS-stationer. 

3.1.4.1 Daggpunktstemperatur 

För att kunna upprätthålla och ge ett mer exakt läge på vägarna är det framför allt två parametrar 

som är mest intressanta enligt respondenterna, daggpunktstemperaturen, och 

vägbanetemperaturen. Med dessa två väderdata kan den mest förrädiska av alla vinterväglag 

upptäckas, nämligen svart is. Svart is innebär att det har bildats ren is på vägbanan som följd av att 
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vägbanetemperaturen har understigit daggpunktstemperaturen och vätskan i luften börjar fällas ut 

på vägbanan. Enligt respondenterna finns dock inget säkert sätt att veta om det har fällts ut vatten 

på vägbanan och om det har bildats till is eller om vattnet fortfarande är i flytande form vilket skulle 

innebära att det inte krävs en insats med saltning. Att kunna definiera vad som finns på vägbanan är 

något som respondenterna skulle se vara av stor nytta för att kunna avstyra insatser som inbegriper 

saltning om vägytan är torr även om daggpunkten understigits. Samt att varna trafikanter om det 

råder svart is på vägbanan. 

3.1.4.2 Nederbördssensor 

Att kunna se var och hur mycket nederbörd som faller i ett specifikt område är också av yttersta vikt. 

Dock är det inte samma triggernivåer på snömängden för utdirigering av insatser som gäller för de 

större vägarna som för de mindre vägarna som innefattas av den kommunala verksamheten. För de 

större vägarna finns det inga toleranser på hur halt det får vara utan här är det nolltolerans mot 

dåligt väglag. Dels för att det är högre hastigheter som gäller på dessa vägar samtidigt som de är 

hårdare trafikerade. Därför måste förebyggande åtgärderna för dessa vägar alltid göras för att 

förhindra att det uppstår dåligt väglag. Vilket innebär att om ett snöfall närmar sig området måste 

insatserna ut på vägarna innan väderstationerna har möjlighet att ”meddela” att det snöar. För de 

vägarna kommunen har hand om är de triggerpunkter som deras snöröjning styrs av mycket hårdare 

reglerade. Det finns specificerade i snöröjningskontrakten mellan kommunen och entreprenören hur 

mycket snö det måste ha fallit innan en insats får dirigeras ut. Om det istället skulle ske förebyggande 

åtgärder eller att en insats skulle skickas ut när det ”endast” fallit till exempel 4 cm snö, när 

triggerpunkten är på 5 cm, kan kommunen vägra att betala för insatsen som entreprenörerna utfört. 

Därför är det av yttersta vikt för entreprenörerna att veta hur mycket och när det börjat snöa på en 

specifik plats. Det som respondenterna på den kommunala sidan framför allt ser som en önskvärd 

applikation på en väderstation är en snödjupsmätare. Detta på grund av att den snö som detekteras 

av en nederbördssensor inte kan avgöra hur väl packad snön blir när det lägger sig på marken. Därför 

är en snödjupsmätare ett mycket bra komplement till nederbördssensorn för att kunna ge data till 

entreprenörerna som styrs av de hårdare riktlinjerna för de kommunala vägarna. Att ha ett underlag 

för snödjup vid rapporteringen till kommunerna är av största vikt för att undvika konflikter om den 

ekonomiska ersättningsnivån för insatsen.  

3.1.4.3 Vindhastighet och riktning 

Övriga önskemål och förslag gällande utformningen och idéer för väderstationen från 

respondenterna är möjligheten till att övervaka vindriktning och vindhastighet. Dessa parametrar är 
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viktiga då vindens riktning och hastighet är mycket lokala parametrar som vid öppna fält eller smala 

passager i innerstan kan vara mycket högre än vad det medelvärde som SMHI rapporterar. För de 

större vägarna som ligger i öppen terräng är risken stor att så kallade snödrev bildas på vägen till 

följd av att vindens riktning för upp den snö som finns i det omgivande platta landskapet upp på 

vägbanan och bildat stora högar som kan vara en trafikfara för trafikanterna om de kör in i dessa. På 

samma sätt kan detta problem finnas i stan då vinden pressas ihop mellan husen och kan föra med 

sig den snö som finns längs sidorna. Dock är detta problem inte av en stor vikt då hastigheterna är 

lägre inne i stan. Problem kan dock uppstå på trottoarer där snömängden ställer till problem för 

gångtrafikanterna vars framkomlighet minskar. 

3.1.4.4 Kameraövervakning 

 Detta leder till ytterligare en parameter som efterfrågas hos respondenterna, framför allt hos de 

entreprenörer som har hand om den kommunala vinterväghållningen med trottoarer och liknande. I 

dag kan det uppstå en tvist mellan kommun och privatperson som grundar sig i att trottoarerna inte 

har varit framkomliga eller att en olycka har inträffat och skadeståndsanspråk från privatpersonen 

görs. Genom att ha en kamera som tar kort på det rådande vinterväglaget och som sparas i en 

databas kan bilder över väglaget tas fram för den intressanta tidpunkten. Därmed kan det påvisas om 

personen felaktigt påstått att snö- och isröjningen var undermålig eller visa att förhållandena på 

platsen vid tidpunkten för olyckan var dåliga vilket var orsaken till olyckan. Denna applikation skulle 

även vara positiv om den blev realiserbar för de väderstationer som finns på de större vägarna för att 

få en bild över vägförhållandena direkt då en bild är mycket lättare att tolka än vad vissa data är som 

inte alltid är 100 % rätt. Det problem som en fast monterad kamera som lagrar bilder över 

förhållandet på trottoaren är att det även kan komma med människor på dessa bilder. En bild av en 

person är i lagens mening en personuppgift och får därför inte lagras eller användas i icke privata 

sammanhang (26). Därför krävs det samtycke av de som blir fotograferade vilket kan lösas genom att 

begränsa området för kamerans bild samt markera detta och informera gångtrafikanter att det 

förekommer fotografering innanför området. Genom att då gå in i området ger de sitt samtycka att 

bilderna lagras. Kamerorna kan också riktas på ett sådant sätt att det inte kommer med några 

ansikten på bilderna. 

3.1.4.5 Vägytedetektering 

Som antyds i stycke 3.1.4.1, är den  parameter som är av stort intresse, enligt respondenterna och de 

personer som intervjuats, möjligheten att kunna direkt få data om hur vägytan på vägen ser ut. Att 

slippa göra egna antaganden över om vägbanan är torr, våt, isig, snöig eller hur mycket salt som finns 
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på vägbanan skulle förenkla arbete för alla som sköter vinterväghållningen. Om koordinatorn direkt 

får uppgifter om att ett visst vägavsnitt i ett visst område har börjat frysa utan att behöva se till 

daggpunkten eller vägbanetemperaturen skulle arbetet förenkla deras avsevärt. Den parameter av 

dessa som är mest intressant är den att kunna mäta restsaltet som finns på vägbanan. En sensor som 

kan mäta salthalten skulle möjliggöra för mer exakt saltspridning då maskinoperatörerna som sköter 

saltningen skulle kunna få data om exakt den mängd salt som krävs för en specifik vägsträcka. Detta 

skulle spara åtskilliga miljoner i minskad saltanvändning och inte minst en miljömässig vinst då 

mindre salt skulle spridas på vägarna. I detta sammanhang skulle även möjligheten till att använda 

sig av ett sensornätverk för att täcka upp hela bredden av vägbanan då salthalten skiljer sig avsevärt 

över vägbanan då det salt som finns i hjulspåren skvätts bort av bilarna som kör där. Figur 32 visar 

hur mycket salt och hur saltet har fördelats i förhållande till tiden när ett antal bilar har kört över 

mätområdet. De blåa upphöjningarna visar när det har utförts en saltningsinsats på vägbanan och 

anger hur många gram salt  (NaCl) som finns per kvadratmeter av vägen. 

 

 

Figur 32, Restsalt på en väg över tiden (27) 

Det går att se i figur 32 att ganska snabbt efter saltningen kommer saltmängden i hjulspåren att 

minska och det byggs istället upp salt vid sidan och mellan hjulspåren samt rinner av vägbanan och 

ner i diket. Detta är ett problem vilket skulle minska försurningen av vegetationen runt omkring 

vägarna om saltmängden som sprids är bättre reglerad efter det behov som finns. 

3.2. Problem med trådlös väderstation 

Då allra flesta respondenter i enkätsvaren angav att de hellre vill ha en väderstation som är enkel att 

installera och är portabel än att den kan detektera alla möjliga vädertyper. Med en väderstation som 

är portabel uppstår det dock ett antal problem som måste lösas. 

3.2.1. Uppvärmning 

Att inga av de sensorer som används till väderstationen kan vara uppvärmda för att förhindra att snö 

och is bildas på dem är det största problemet. Detta problem är störst för nederbördssensorn som 



Carl-Johan Eriksson | Framtagning av underlag för utformning av mobil väderstation 41 

 

inte går att skydda från nederbörden då denna skall detektera den samma. Även vindsensorn har 

problemet att för de mekaniska vindsensorerna kan de rörliga delarna frysa fast vilket gör att 

vindsensorn slutar att visa korrekt data.  Ultraljudssensorerna som mäter vindhastighet och riktning 

är inte fullt lika känsliga för snö och is då det går att bygga in dessa med ett skyddande tak och 

använda material som har låg friktion där snön och isen inte kan fastna lika lätt. Figur 33 visar en 

ultraljudsvindsensor som saknar uppvärmning men som har ett skyddande tak för att förhindra att 

snö och is hamnar på sensorhuvudena. Dock är det oundvikligt att det bildas is och snö på 

sensorhuvudena när det i kombination med snö eller annan typ av nederbörd blåser. Den is eller snö 

som bildas på sensorhuvudena gör att mätningarna för vindhastighet och riktning kan bli felaktiga. 

Denna typ av sensorer som kan ses i figur 33 används av det norska meteorologiska institutet där 

uppvärmning inte är möjligt. 

 

Figur 33, Ultraljudsvindsensor med skydd 

Om kravet på vindsensorn är att ingen data får gå förlorad är det inget alternativ att använda denna 

icke uppvärmda vindsensorerna. Dock är inte vindriktning en av de viktigaste parametrarna för 

vinterväghållning vilket gör att vissa data kan accepteras att de blir sämre. 

Problemet med att nederbördssensorerna inte kan skyddas från nederbörden kan lösas genom att 

placera sensorhuvudena för IR-strålen längst ut på de ”armar” som bygger upp sensorn, samma 

princip som figur 11 där armarna är smala för att minska den snö- och ismängd som kan fastna på 

sensorn. Dessa sensorhuvuden måste dock vara uppvärmda då bortfall av data inte är lika tolererat 

eftersom nederbörden är en av de viktigare parametrarna. Genom att göra huvudet mindre krävs det 

också mindre energi för att värma upp det vilket möjliggör att använda uppvärmning för 

nederbördssensorn. 

3.2.2 Trådlös kommunikation 

De sensorer som ska placeras i marken under vägytan skall kommunicera med moderenheten 

(väderstationen) genom att använda sig av det trådlösa interfacet DigiMesh som ligger på en 

frekvens runt 2.4  GHz. Att sända signaler med en frekvens på 2.4  GHz genom marken medför stora 



Carl-Johan Eriksson | Framtagning av underlag för utformning av mobil väderstation 42 

 

problem då signalen kommer att dämpas kraftigt. Det är framför allt fem parametrar som påverkar 

signalens förmåga att nå fram till moderenheten med korrekt data, vägförluster, reflektionsförluster, 

flervägsförluster, utbredningshastigheten dämpas och störningar (28).  

 Vägförluster är den dämpning som signalen utsätts för på grund av att de ämnen som finns i 

marken, framför allt vatten, absorberar signalen och dämpar den. Det är samma princip som 

nämns i kapitel 2.8.2 där det roterande dipolmomentet för vattenmolekylerna ger bidrag till 

en friktionsförlust i form av värme. Om vägytan sedan blir blöt kommer det att dämpa 

signalen ännu mer vilket kan leda till problem att skicka data från sensorerna i vägbanan till 

moderenheten vid sidan av vägen.  

 Reflektionsförluster uppstår i alla signaler då det går från ett medium till ett annat, i detta fall 

övergången mellan vägbana till luft. Vid alla övergångar kommer en del av signalen att studsa 

tillbaka ner i marken och resten av signalen att gå genom vägbanan ut i luften (28).  

 Flervägsförluster uppstår då signalen går genom ett medium som inte är homogent utan det 

förekommer olika material med olika densitet. När signalen ”krockar” med dessa olika 

material sprids signalen vilket skapar en dämpning av huvudsignalen. 

 Eftersom den dielektriska konstanten för jord och vägbanan skiljer sig från den i luft kommer 

propageringshastigheten för signalen att förändras vilket dämpar signalen. 

 Flera faktorer till störningar för signalen finns i jorden, elkablar, motorer och annat 

lågfrekvent brus kan finnas som stör signalen. 

 Den största förlusten och det största problemet för den trådlösa signalen är när det kommer finnas 

vatten på vägbanan. T.P. Weldon och A.Y. Rathore (29) visar att när vattenmängden i ett jordlager 

stiger med 13 % kommer en signal på 1  GHz dämpas 137dB för varje meter. Detta visar att vattnets 

påverkan på signalen är väldigt stor. Detta kan utgöra ett problem för att kunna skicka data trådlöst 

på 2.4  GHz. Möjligheten kan dock finnas eftersom sträckan signalen ska passera genom vattnet är 

mycket liten, några millimeter, samt att en riktad antenn kan användas då positionen dit data ska 

skickas är känd. Detta möjliggör att signalen får högre effekt i önskad riktning vilket kan få signalen 

att kunna leverera korrekt data till moderenheten.  

En annan möjlighet är att minska frekvensen för signalen eftersom lägre frekvenser ger mindre 

vägförluster (28). Dock vid en frekvens på cirka 100 MHz kommer ¼-våglängdsdipolantenn att bli 

0.75 m lång vilket är omöjligt att använda för montering i vägbanan då principen för att använda den 

trådlösa kommunikation är att minska påverkan på vägen samt att dessa frekvenser inte är öppna för 

allmänheten. 
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Signalstyrkan för den mottagna signalen kan enkelt beräknas utifrån länkbudget av signalsystemet, 

formel 21. Där Pt den skickade signalens styrka, Gt och Gr förstärkningen på sändare och mottagare. 

     (
   

 
) beskriver förlusten i freespace till moderenheten och Lm beskriver förlusterna för 

signalen i marken, eventuellt vatten på vägbanan samt reflektionsförlusterna med mera (se 

föregående sida) 

                 (
   

 
)     

Formel 21, Länkbudget för mottagen signal 

Den signal som XBee enheterna sänder ut har en effekt på 10 mW (10 dBm) och den minsta signal 

som kan tas emot ligger på -100 dBm. Beroende på vilken antenn som används för sändare och 

mottagarsida kan ett värde för maximala förluster i form av free space loss samt övriga förluster 

beräknas. Ett avstånd mellan varje sensornod är 100 m ger ett free space loss på 80 dB. Om det 

förutsätts att den enklaste typen av antenn en dipolantenn med 2 dB förstärkning användas kommer 

den totala förlusten i marken och vattnet på vägytan maximalt få uppgå till 34 dB.  

Vatten har en dämpande effekt på signalen vilket visats ovan där en ökning av vatteninnehållet i 

marken påverkar signalens styrka avsevärt. Vatten har en ungefärlig dämpning på 11.2 dB/cm (30) 

för en signal på 2.4 GHz. Signalen från vägsensorn kommer att passera genom ett antal lager på sin 

väg till moderenheten. Signalvägen kan modelleras som sensorkappsling ->mark->vägbanan och till 

sist vattenhinnan på vägytan. Då vatten har en hög dämpande effekt av signalen kan en förenklad 

modell för det värsta tänkbara scenariot utgöras av endast vatten. Då Lm får uppgå till maximalt 34 

dB innebär det att avståndet mellan antennen i vägsensorn och den fria luften ovanför vägytan 

maximalt får uppgå till cirka 3 cm. 

3.3 Utformning av väderstationen 

Väderstationen skall utformas kring en grundenhet bestående av trådlöst interface mellan 

väderstationen och en central enhet som lagrar data, vägsensorer som mäter vägbanetemperaturen 

samt vägytans förhållande, RH-sensor med tillhörande lufttemperatursensor. Till grundenheten ska 

sedan finnas möjligheten att köpa till ytterligare funktionalitet beroende på vilka olika 

väderförhållanden som kunden önskar att detektera. Respektive sensor ska sedan kunna anslutas 

direkt till grundenheten som tar hand om data från respektive sensor och paketerar data för att 

sedan skicka den vidare via GPRS till den centrala enheten.  
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3.3.1 Uppbyggnad av hårdvara 

Hårdvaran i väderstationen kommer att bestå av tre huvuddelar. En del som står för försörjningen 

och GPRS-kommunikationen, en interfacedel mot sensorerna samt alla olika sensorer, figur 34. 

Försörjnings och GPRS-delen kommer det av FYM AB redan utvecklade kortet ”PAYD” användas. 

”PAYD” har en färdig försörjningskrets som använder sig av en solcell för att ladda det batteri som 

används. GPRS-kommunikationsinterface och behandling av data finns också i ”PAYD” kortet. ”PAYD” 

kortet kommunicerar via ett UART-interface. Till interface-kortet kommer det i grundutförandet att 

anslutas RH-sensor samt DigiMesh-modernod för kommunikation med vägpuckarna. DigiMesh-

modernoden är en ”vanlig” DigiMesh nod eftersom DigiMesh-nätverk inte har en specifika nod som 

fungerar som koordinator. De övriga sensorer som ska anslutas till väderstationen ansluts till 

interfacekortet som ska vara förberett med mjukvara och hårdvara som kan ta hand om data som 

kommer från övriga sensorer. Hela systemet med GPRS, strömförsörjning och interfacekortet ska 

utgöra en ”Black Box” som placeras vid RH-sensorns strålskydd för att minimera grundenhetens 

storlek för att underlätta montering och placering.  

 

Figur 34, HW uppbyggnad av väderstation 
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3.3.2 Hårdvarukomponenter 

De komponenter som kommer att användas i ett grundutförande för väderstationen samt förslag på 

de sensorer som kan användas för att ge ytterligare väderparametrar till användaren redovisas här. 

Väderstationens ursprungliga idé, som nämnts ovan, är att den ska vara ett billigt alternativ till VViS-

stationerna för att möjliggöra en förbättring i upplösningen av väderförhållandet på vägarna. Därför 

är priset den tyngst avgörande största faktorn för val av sensor. Sensorerna som undersökts är av 

typen Original Equipment Manufacturer (OEM), vilket innebär att de är kompletta sensorer som 

utvecklas i syfte att användas i andra applikationer. 

3.3.2.1 RH-sensor 

Valet av RH-sensor föll på E+E Electronics EE08. EE08 använder sig av kapacitiv mätning för att 

beräkna RH-värdet. Den sensor som används heter HC101 vars karakteristik visas i figur 35 där 

kapacitansen för sensorn i förhållande till den relativa luftfuktigheten anges.  

 

Figur 35, kapacitans för EE08 sensor mot RH (31) 

Som kan ses i figur 35 är sensorelementet HC101 inte helt linjärt, dock kan linjärapproximation för 

sensorelementet användas vilket ger ett maximalt fel på ±1.5 % RH utöver sensorns ursprungliga 

noggrannhet. För EE08-sensorn, som använder HC101 som sensorelement, används en 

linjäriseringsalgoritm för att säkerställa noggrannheten för det uppmätta RH värdet. Den absoluta 

noggrannheten för EE08 är satt till ±2 % RH för 0-90% RH och ±3 % för 90-100 % RH vid 20 °C (32). 

Även kalibreringsdata som ska säkerställa att drift i sensorn kan minimeras följer med i den 

mikrokontroller som finns i EE08. Detta gör att EE08 är självkalibrerande. 

EE08 kan även mäta temperaturen i luften vid sensorn vilket är en av de parametrar som var 

intressanta att få till sig enligt respondenterna för enkätundersökningen. Temperaturen i EE08 mäts 

med ett Pt-1000 element som ger en noggrannhet på maximalt ±0.5 °C.  
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Det finns två olika interface som kan användas för att ta emot data om temperaturen och RH värdena 

från EE08, ett analogt och ett digitalt interface. Det ena lite mer primitiva samt mindre exakta sättet 

att få data in till mikrokontrollern i interfacekortet är att använda det analoga interfacet. Värde för 

temperatur och RH mäts genom att en analog signal för temperatur respektive RH läggs över två av 

mikrokontrollerns analog till digital omvandlare (ADC) och de analoga signalerna omvandlas till ett 

digitalt värde som lagras i mikrokontrollern. Det mer exakta interfacet mellan EE08 och 

interfacekortet är det digitala. E+E Electronics har utvecklat ett eget interface som heter E2 som 

påminner mycket om I2C-interfacet. E2 interfacet överför de uppmätta värdena från EE08 till 

mikrokontrollern helt digitalt vilket gör att data från sensorn inte får en ytterligare osäkerhet som 

kommer av ADC omvandlingen. 

Valet föll på EE08 då det är en relativt billig OEM-sensor som kan anslutas via ett interface för att 

direkt få ut data om det exakta RH-värdet samt att felet ligger på max ±3 % för RH vilket är bra för 

den prisklass som EE08 tillhör. Att driften av RH-värdet begränsas av att kalibreringsdatan för RH-

sensorn finns inprogrammerat i sensorn är ytterligare en anledning. Detta för att RH-sensorn inte 

behöver kalibreras med jämna mellanrum utan sköter detta själv. 

RH-sensorn måste placeras i ett så kallat strålningsskydd, det som omger RH-sensorn i figur 34, som 

skyddar sensorn från att påverkas av vind, nederbörd och solljus då dessa parametrar kan ge dåliga 

mätdata. Detta eftersom vinden kan ställa till problem med mätningen och temperaturen påverkas 

om solljuset ligger och värmer upp sensorn.  

3.3.2.2 Vägbanesensor 

Vägbanesensorn som ska användas ska bestå av en Pt-100 sensor för temperaturmätningen samt en 

sensor som detekterar vad som finns på vägytan. Framtagningen och utvecklingen av denna sensor 

är en del av examensarbetet och redovisas längre fram i rapporten. 

I och med att vägpuckarna kommer att vara helt trådlösa innebär det att de kommer stå för sin egen 

strömförsörjning. Detta innebär att ett batteri kommer att användas för försörjningen av enheterna. 

Att hålla alla delar i vägpucken extremt strömsnålt är av största vikt för att kunna ha en försvarbar 

livslängd på enheterna, som ska uppgå till cirka tre år. 

3.3.2.2.1 XBee 

Vägpuckarna placeras ut med ett mellanrum L, figur 34, i vägbanan. Valet av XBee-modul beror på 

avståndet L och vad tester av räckvidden för DigiMesh-nätverket visar då det ligger i marken. Alt 1 är 

XBee, räckvidd 90 m ”open range” eller Alt 2 XBee PRO, räckvidd 1600 m ”open range”. Avståndet L 
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måste i de fall de skall användas på en vägsträcka vara över 100 m, enligt respondenterna i enkäten, 

för att några signifikanta skillnader i vägbanans temperatur skall vara märkbara. Därför kommer 

troligen XBee PRO att vara det bästa alternativet.  

Problemet med att skicka elektromagnetiska vågor i marken och genom vatten har beskrivits ovan. 

Detta problem får fälttester utvisa hur stort problemet är och vilka åtgärder som får vidtas.  

3.3.2.3 Vindsensor 

Den vindsensor som ska kunna anslutas till väderstationen ska framför allt vara av typen 

ultraljudssensor. Detta för att minska behovet av underhåll på sensor vilket kostar pengar och tar tid 

samt att detta är en robust och mer kompakt teknik. Som nämnts ovan kan det inte användas 

uppvärmda enheter då väderstationen inte har tillgång till extern försörjning. Därför är det bästa 

alternativet att använda WindSonic, figur 33, från Gill instruments. Denna sensor levererar data via 

ett RS-232 interface i den billigaste versionen av WindSonic. 

WindSonic klarar att mäta vindhastighet från 0 till 60 m/s med en noggrannhet på ±2 m/s. 

Vindriktningen kan mätas mellan 0-359° med en upplösning på 1° och noggrannhet på ±3° (33) 

3.3.2.4 Nederbördssensor 

Den nederbördssensor som ska användas beror på vilket användningsområde som kunden önskar. 

Enklare varianter av nederbördssensor kan endast känna av om det faller nederbörd eller inte men 

inte vilken typ av nederbörd det rör sig om. Dessa enklare sensorer kan tillverkas genom att använda 

sig av konduktivitets- eller permittivitetsmätning av torr eller våt yta. Genom att ytan där 

nederbörden landar värms upp kan även snö detekteras i och med att det bildas vätska på sensorn 

samtidigt som temperaturen i luften understiger 0 °C. 

De mer avancerade enheterna som mäter både typ och mängd nederbörd är mycket dyrare och mer 

avancerade. OpticEye, som nämnts tidigare, används på VViS stationerna där de kan detektera regn, 

snö eller snöblandat regn med en noggrannhet på +15-+30 %. Interfacet till Optic Eye är RS-232.  

Den andra typen av nederbördssensor som använder ett piezoelektriskt element för att detektera 

nederbörd är inget alternativ för en väderstation som inte klarar att värma upp den platta som 

detekterar nederbörden, figur 9.  
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3.3.2.5 Kamera 

En kamera som skall anslutas till väderstationen behöver inte vara av den bästa sorten då den bild 

som skall lagras från kameran endast ska användas i syfte att få en överblicksbild av läget på 

trottoarer och vägar. En enkel Web-kamera som klarar temperaturer ner till -40 °C är tillräckligt. 

3.3.2.6 Snödjup 

Den enklaste metoden för att mäta snödjup är att använda sig av en mätsticka och kamera som tar 

bild på mätstickan för att avgöra vilket snödjup som råder. Annars finns mer raffinerade metoder 

som använder sig av ultraljud för att mäta hur djup snön är vid ett område. De fungerar genom att 

studera hur ultraljudsbilden ser ut och definiera olika material för att avgöra vad som är snö och vad 

som är luft. 

3.4  Beskrivning av funktionalitet av block och kommunikation mellan 

block i väderstationen 

I detta stycke behandlas hur kommunikationen mellan de olika blocken i väderstationen går till för i 

första hand en grundenhet av väderstationen bestående av RH-sensor och vägpuck. 

3.4.1 Kommunikation med interface-kort  

Beskrivning av kommunikation mellan interfacekortet och sensorerna samt en beskrivning av 

funktionen för respektive del. Interfacekortets övergripande funktion är att koordinera mätningarna, 

samla in data som genereras vid en mätning och paketera denna för vidare sändning till GPRS-

enheten. 

3.4.1.1 Interface kort – RH-sensor 

Mikrokontrollern samlar in data från RH-sensorn via E2. E2-interfacet används för digital halv duplex 

överföring mellan Master (mikrokontroller) och Slave (RH-sensor). Data skickas synkront mellan 

mikrokontroller och RH-sensorn där mikrokontrollern genererar klocksignalen. RH-sensorn kan inte 

skicka data till mikrokontrollern utan att mikrokontrollern begärt data från den. 

Försörjningen till RH sensorn skall vara avstängd fram till att en mätning skall utföras, detta för att 

minska strömförbrukningen. Genom att ”slå på” RH-sensorn inväntas mätinstruktioner från 

mikrokontrollern då uppstartstiden för RH sensorn är 650 ms.  

Genom att skicka adressen (0x71) till RH-sensorn genereras en ny mätning och en statusbyte skickas 

från RH-sensorn till mikrokontroller. Denna byte innehåller information om de mätvärden som ligger 

i sensorn. OK=’0’ eller EJ OK =’1’ för RH och temp-sensorns resp. bit i statusbyten. När 0x71 skickats 
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till RH-sensorn är det en fördröjning på ca 9.650s (9s fördröjningen på mätningen är på grund av att 

ett specialfilter på sensorn som krävs i hårda miljöer måste sitta över sensorelementet (HC101)) till 

det att en ny mätning blivit klar och data finns att hämta i RH-sensorn.  Detta innebär att om sensorn 

varit avstängd måste det skickas 0x71 till den för att den skall utföra en ny mätning. Efter detta finns 

datan för överföring till mikrokontroller i RH-sensorns minne. När data tagits emot i mikrokontrollern 

skickas 0x71 ytterligare en gång för att få verifikation på att datan som hämtats är okej eller inte. 

Mätdata i RH-sensorn finns som ett WORD (två byte), för respektive storhet. Genom att skicka 

adresserna för övre respektive undre byten till RH-sensorn skickas mätresultatet till mikrokontrollern 

för utvärdering. Hämtning av mätdata sker med en byte i taget och NACK/ACK verifikation från 

mikrokontrollern mellan byten för respektive storhet skickas tillbaka, figur 36.  

 

Figur 36, Flöde för datahämtning från EE08 

 

Data från RH-sensorn behandlas, paketeras och skickas till GPRS-modemet, varifrån det skickas 

vidare. 

3.4.1.2 Interfacekort- Vägpuckar 

Modernoden fungerar på sådant sätt att den tar emot all data som kommer från mätpuckarna i 

marken. Placeringen av modernoden skall vara vid sidan av vägen i den ”Black Box” som övrig 

elektronik placeras. Modernoden kräver att en antenn placeras på lämpligt ställe utanför ”black 

boxen” för att kunna ta emot data från vägpuckarna. Data från vägpuckarna innehåller vägbanans 

temperatur samt hur ytan på vägbanan ser ut. Denna data kommer att bestå av minst sex byte för 

varje vägpuck, två för temperatur och fyra för vägytan. Användningen av ett DigiMesh-nätverk 

möjliggör användningen av hoppteknik mellan puckarna vilket sparar mycket energi då information 

från puckarna till modernoden inte skickas direkt hela sträckan utan meddelande ”hoppar” mellan 

varje vägpuck fram till modernoden. Detta gör att energiförbrukningen för varje meddelande delas 

upp mellan noderna i vägbanan. 

XBee modulerna har ett UART interface. Detta UART interface kommer att användas på den 

modernod som används för överföring av data från det trådlösa blocket till mikrokontroller i 

interface delen.  

Data finns 

att hämta 

NACK/ACK DATA TEMP 

HIGH  BYTE 

DATA TEMP 

LOW BYTE 
NACK/ACK 
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3.4.1.3 Interfacekort- Övriga sensorer 

Övriga sensorer som ska anslutas till interfacekortet ska utvärderas och göras HW-anslutningar för. 

Den vanligaste anslutningen för dessa sensorer är RS-232. Dock får vidare studier och utvärdering av 

sensortyper som anses mest lämpliga göras innan beslut om ett specifikt interface tas.  

  



Carl-Johan Eriksson | Kapitel 4 51 

 

Kapitel 4 

Vägsensor 

Utifrån de svar som kom i enkätundersökningen framkom det att möjligheten att mäta och detektera 

vad som finns på vägytan var av stort intresse inriktade sig examensarbetet på att utveckla en sensor 

av denna typ. Denna så kallade vägpuck ska i ett första utvecklingsstadium kunna mäta vägbanans 

temperatur samt detektera om vägbanan är torr, våt eller om det finns is på den. Kommunikationen 

mellan vägpucken och moderenheten, vid sidan av vägen, ska fortfarande ske trådlöst.  

4.1 Temperaturmätning  

Temperaturmätningen i enheten använder sig av en Pt-100 sensor. Detta för att ge ett exakt och 

repeterbart värde på temperaturen i vägbanan. Pt-100 sensorn är av 4-trådsprincipen för att minska 

påverkan av ledarresistansen samt möjliggöra en Kelvinkoppling vid mätning. Mätningen av den 

resistansförändring som sker görs genom att mäta det spänningsfall som uppstår över det termiskt 

känsliga resistiva sensorelementet. För att det ska uppstå ett mätbart spänningsfall över Pt-100 

sensorn matas den med en konstant ström på 1 mA. Strömmen genom Pt-100 elementet får inte 

vara för stor för att förhindra att strömmen genom sensorn påverkar mätningen genom att värma 

sensorelementet, därav en ström på 1 mA. Då spänningsskillnaden för 0.1 °C skillnad i 

sensorelementet uppgår till cirka 38.5 µV för en ström på 1mA måste signalen från sensorn 

förstärkas för att kunna detekteras i en 12-bitars ADC.  

4.1.1 Konstantström källa 

För att generera en konstant ström på 1 mA används en operationsförstärkare (OP-förstärkare). 

Genom att koppla OP:n med negativ återkoppling, figur 37, samt ett förutbestämt värde på R1, 

inspänningen samt Pt-100 elementet som R2 kan en konstant ström genom Pt-100 elementet uppstå. 

Detta följer av att strömmen genom R1 och R2 är samma då den ström som går in till den negativa 

sidan av OP:n är mycket liten, i det ideala fallet 0 A. 

 

Figur 37, OP förstärkare med negativ återkoppling (icke inverterande) 
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Spänningen V som läggs på den positiva sidan av OP-förstärkaren har ett förhållande med R1 som 

beskrivs av formel 22. Detta kommer av att den spänning som läggs på den positiva delen av OP-

förstärkaren kommer att uppkomma även på den negativa sidan på grund av återkopplingen som 

finns. I det ideala fallet är spänningarna helt lika. 

    
 

  
            

Formel 22, Val av spänningsnivå för att generera 1 mA ström 

Spänningsnivån för att generera den konstanta strömmen på 1 mA genom Pt-100 elementet valdes 

till +0.5 V. Valet av denna spänningsnivå följde av att möjligheten att kunna driva förstärkarsteget på 

±5 V begränsas av den minsta spänningsnivå som uppstår på ena sidan av Pt-100 sensorn, förklaras 

ytterligare i nästa kapitel. Då spänningsnivån över R1 är 0.5 V innebär det att resistansen för R1 ska 

vara 500 Ω för att generera en ström på 1 mA. Noggrannheten på den referensspännings på +0.5 V 

samt R1 är det som är mest avgörande för hur noggrann strömmen på 1 mA genom Pt-100 sensorn 

blir. Även OP-förstärkarens offset spänning (34) samt common mode rejection ration (CMRR) (35) 

avgör hur exakt konstantströmkällan blir.  

4.1.2 Instrumentförstärkare 

Då spänningsfallet över PT-100 elementet kommer att vara i storleksordningen 84.271-119.397mV, 

som motsvarar -40 till +50 °C, och den minsta spänningsskillnad som skall vara detekterbart ca 

38.5 μV (0.0385 Ω*1 mA), måste signalen förstärkas. Utsignalen från instrumentförstärkaren skall gå 

till en mikrokontroller där signalen genomgår en 12-bitars ADC för att kunna lagras i 

mikrokontrollern. För att inte offset från instrumentförstärkaren, fel från konstantströmkällan, eller 

osäkerheten i ADC:n skall påverka utsignalen för mycket, har jag designat kretsen på ett sådant sätt 

att varje steg på 0.1 °C ska representera minst fyra bitar i den digitala signalen. Till exempel signalen 

från ADC:n vid en temperatur på 10.3 °C representeras signalen digitalt av =000000111111 till 

000001000010 och 10.4 °C = 000001000011 till 000001000110. Upplösningen för 12-bit ADC:n, 

spänningen som varje bit representerar, beror på de referenssignaler som används i ADC:n till 

mikrokontrollern. För en 12-bitars ADC finns det 4095 (212-1) olika nivåer för spänningen som kan 

detekteras. Upplösningen för ADC:n beräknas genom formel 23. 

                   
           

    
 

Formel 23, Beräkning av upplösning för 12-bitar ADC 
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I normalfallet är Vref+ samma som matningsspänningen för mikrokontrollern och Vref- är 

nollpotentialen. Spänningen som driver mikrokontrollern är +3.3 V. Detta gör att maximala 

upplösningen för ADC:n är 0.8 mV/bit. Eftersom varje 0.1 °C ska representeras av fyra bitar innebär 

det att ett temperatursteg på 0.1 °C i Pt-100 sensorn ska motsvara en förändring av signalen som går 

in till ADC:n på 3.2  mV. Detta innebär att signalen från Pt-100 sensorn måste förstärka 84 gånger. 

För att förstärka signalen 84 gånger används en så kallad instrumentförstärkare. Dessa kan 

konstrueras med tre stycken OP förstärkare enligt figur 38. 

 

Figur 38, Principbild av en instrumentförstärkare 

 Instrumentförstärkaren fungerar på det sätt att den spänningsskillnad som ska förstärkas kopplas 

mellan V1 och V2, i detta fall Pt-100 sensorn. Eftersom OP-förstärkarna är återkopplade strävar 

signalen på den negativa ingången att bli samma som på den positiva. Detta medför att över resistor 

Rg kommer det uppstå en lika stor spänningsskillnad som över Pt-100 sensorn. I och med 

spänningsskillnaden över Rg uppstår det en ström genom Rg samt de båda R1 resistorerna. Storleken 

på Rg avgör den ström som flyter genom resistorerna enligt Ohm’s lag. Strömmen ger upphov till en 

spänningsskillnad mellan utgångarna på OP1 och OP2 som kan beskrivas enligt formel 24. 

 

         
     
  
   |   

     
  
  |  (     )     (

     
  
) 

Formel 24, Beräkning av spänningsdifferensen mellan OP1 och OP2 

Då OP3 utgör en enkel differentialförstärkare och R2 har samma värde innebär det att signalen VDIFF 

kommer att överföras till Vut utan att förstärkas. Detta innebär att förstärkningen för en 

instrumentförstärkare kan beskrivas enligt formel 25. 
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Formel 25, Förstärkning för en instrumentförstärkare 

För att kunna sätta en biasspänning till utsignalen finns möjligheten att ansluta en spänning till Vref 

vilket gör att utsignalen från instrumentförstärkaren kan förskjutas, positivt om Vref väljs till en positiv 

spänning eller negativt om en negativ spänning läggs på Vref. 

I en instrumentförstärkare är noggrannheten på differentialförstärkarens förmåga att hålla en unity 

gain (förstärkning på ett) helt beroende på matchningen av resistorerna. Då det är svårt att med 

enskilda komponenter få dem helt matchade finns det istället färdigkonstruerade 

instrumentförstärkare som Integrated Circuit (IC) komponenter med lasertrimmade resistorer för att 

möjliggöra en så exakt mätning som möjligt. Dessa instrumentförstärkare har två anslutningar där 

resistorn Rg kan anslutas mellan dem för att göra det möjligt att själv bestämma förstärkningen. De 

flesta av dessa instrumentförstärkare som använder sig av tre OP konceptet har ett R1 värde på 25 

alt. 24.7 kΩ. 

Den instrumentförstärkaren som används i vägsensorn är AD8226. Denna instrumentförstärkare har 

ett R1 värde på 24.7 kΩ vilket innebär att för att få en förstärkning på 84ggr ska resistorn Rg väljas till 

595 Ω. Med en förstärkning på 84ggr kommer utsignalen från instrumentförstärkaren att vara för den 

maximala temperaturen på 50 °C (119.397 mV över Pt-100 sensorn och över Rg) 10.02 V. Detta värde 

är alldeles för högt för att kunna skickas in till ADC:n i mikrokontrollern som har en maximal 

inspänning på ADC:n som är +3.3 V. Därför måste denna signal ges ett negativt bias som läggs in på 

Vref. För att få en maximal inspänning till ADC:n på +3.3 V måste Vref har en negativ spänning på -

6.73V. Detta är en för stor negativ spänning för att kunna realiseras på vägsensorns kretskort då den 

maximala negativa spänning som används är -5 V. För att matcha ADC:ns maximala inspänning på 

+3.3 V samt ej behöva en negativ Vref på mer än -5 V men fortfarande kunna representera varje 0.1 °C 

steg med fyra bitar måste området som ADC:n arbetar inom minskas. Genom att minska 

arbetsområdet kan högre upplösning erhållas, formel 23, vilket leder till att förstärkningen för 

signalen kan minskas då varje bit i ADC:n representeras av en mindre spänning. Då den maximala 

negativa spänningen som finns att tillgå på kretskortet för vägsensorn är -5 V kommer den negativa 

referensspänningen sättas till -4.5 V. Detta för att säkerställa att den negativa matningsspänningen 

kan hållas stabil eftersom den spänningsinverterare som används (MAX828) har en viss 

spänningsdipp beroende på den ström som tas ut från den. Då maximala Vref är känd samt att den 

maximala inspänningen är känd innebär det att spänning som VDIFF får uppnå är 7.8 V. När maximala 

spänningsskillnaden från Pt-100 sensorn är 119.397 mV ger detta en maximal förstärkning i 
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instrumentförstärkaren på 65.33 gånger (7.8/119.397 mV). Detta ger ett resistansvärde på Rg som är 

768 Ω. Med en förstärkning på 65.33 gånger och en minsta inspännings på 84.271 mV kommer den 

minsta spänning från instrumentförstärkaren in till ADC:n att vara 1.01 V. Genom att ansluta en 

referensspänning till den undre gränsen på ADC:n som är på 1V ger det en upplösning på 0.56 mV i 

ADC:n. Eftersom den minsta spänningsskillnaden för ett steg på 0.1 °C är 38.5 µV och förstärkningen 

på 65.33 innebär att skillnaden på utsignalen från instrumentförstärkaren för 0.1 °C är cirka 2.5 mV. I 

och med att en bit i ADC:n representerar 0.56 mV innebär detta att kravet på att fyra bitar ska 

representera 0.1 °C kan uppfyllas(2.56/0.56=4.57).  

4.1.2.1 Simulering av instrumentförstärkare tillsammans med konstantströmkälla 

För att kontrollera och bedöma funktionen av instrumentförstärkaren samt konstantströmkällan. 

Simuleringen gjordes med ideala OP-förstärkare samt resistorer i PSpice där en resistor fick utgöra 

Pt-100 sensorn. Simuleringen gjordes med resistansvärde mellan 84.271 Ω och 119.397 Ω med steg 

om 0.0385 Ω. Simuleringsresultatet redovisas i figur 39 där det visar att nivåerna på utgången från 

instrumentförstärkaren ligger mellan +1 och +3.3 V. Den högra bilden visar att nivåerna mellan 

0.0385 Ω förändring i Pt-100, elementet som motsvara 0.1 °C, ger en förändring av utsignalen på 

2.5 mV. 

 

Figur 39, Simuleringsresultat för instrumentförstärkare AD8226 

 

4.2 Detektering av ytan på vägbanan 

Genom att detektera vad som finns på vägbanan kan det ges ett mycket bra verktyg åt 

koordinatorerna. Principen för den vägsensor som utvecklats ska vara att den inte ska vara i direkt 

kontakt med det som finns på vägytan. Därav går metoden att mäta konduktiviteten av materialet för 

att bestämma vad som finns på vägytan bort. Istället används den egenutvecklade metoden att mäta 
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och detektera vad som finns på vägytan genom att använda sig av den förändrade permittiviteten för 

materialet som ligger på vägytan. Genom detta kan de tre olika materialen som kan finnas på 

vägytan luft, vatten samt is detekteras. Den metod som används för denna sensortyp kommer att 

liknas vid en ”touch screen”-skärm. Anledningen och fördelarna med att använda en sensor som 

mäter kapacitansen och inte är i direkt kontakt med materialet som ska detekteras är att sensorn blir 

mer robust och tålig. Om sensorn ska använda sig av principen med konduktivitetsmätning måste 

ledande metallytor vara i kontakt med vägytan och det som finns på den. Detta är inte att föredra då 

det kommer att bildas oxid på metallytorna på grund av vattnet och det salt som sensordelarna 

kommer att utsättas för. Detta gör att mätningarna kommer att bli felaktiga med tiden. Att få ner alla 

sensordelar helt i vägbanan och använda en icke kontaktmetod har den fördelen att mätningarna 

kommer att kunna ske med oförändrad noggrannhet samt att de bilar som kommer passera ovanför 

sensorn inte kommer att skada sensorn. 

4.2.1 Sensorprincip 

Som nämnts i teoriavsnittet om permittivitetsmätning kommer kapacitansen för en plattkondensator 

att ändras beroende på det material som finns mellan kondensatorplattorna samt vilken frekvens 

som materialet utsätts för. Att använda en plattkondensator fungerar inte på en väg då det som finns 

på vägytan fungerar som dielektrikumet och det kan inte inneslutas av en kondensatorplatta på 

undersidan och en på ovansidan. Speciellt den platta som ska vara ovan materialet som ska 

detekteras kan inte finnas på en sensor för vägytan. Detta på grund av den självklara anledningen att 

bilar kommer då att köra över sensorn och förstöra den.  

I stället måste sensordelen av vägbanesensorsystemet vara helt inneslutet i vägbanan, det vill säga 

båda kondensatorplattorna måste vara inneslutna i vägbanan. I och med detta kom idén att använda 

en sensor som använder sig av samma princip som för en ”touch screen”-sensor i till exempel 

telefoner med mera. Dessa sensorer finns i många varianter men den mest intressanta för en 

vägytesensor är den som använder sig av kapacitiv mätning.  

Denna typ av sensor fungerar genom att skapa ett elektriskt fält mellan två ledande material som är 

elektriskt isolerade från varandra. Genom att lägga en isolator på det ledande materialet för att 

skydda det från direkt elektrisk kontakt kan till exempel ett fingers förändring av kapacitansen 

detekteras, figur 40. 
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Figur 40, Principskiss över touchscreen sensor på FR4 

Denna förändring i kapacitans uppstår till följd av att det mänskliga fingrets permittivitet är högre än 

den för luft. Genom att mäta denna kapacitansförändring kan en detektion av fingret göras. 

I fallet med en touch screen är det endast intressant att veta om det finns ett finger eller ej, inte ha 

flera nivåer av kapacitansen som blir fallet för en vägsensor som ska detektera flera olika typer av 

material.  

4.2.1.2 Uppbyggnad av sensor 

Sensorn som används för att realisera vägytesensorn tillverkas på ett PCB där kopparytorna, som kan 

liknas med plattorna i en plattkondensator, består av en inre kopparring samt en yttre med ett visst 

avstånd mellan dem, figur 41.  

 

Figur 41, Utseende på sensor 

Ovanför sensordelen läggs en lödmask för att skilja kopparytorna från det material som ska 

detekteras. Om lödmasken inte skiljer kopparytorna från det material som ska detekteras kommer 

sensorn att fungera som en konduktivitetssensor, vilket inte är önskvärt i detta fall.  

Det finns ingen direkt formel för kapacitansen som uppstår för en kondensator av denna typ. Detta 

innebär att simulering och tester måste göras för att få fram den mest lämpliga sensorn som möjligt.  

4.2.2 Uppbyggnad och test av vägytesensor 

Det största arbetet i detta examensarbete har gått ut på att testa olika metoder för att detektera vad 

som finns på vägytan för att ta fram ett sensorsystem som kan detektera torr, vår och isig vägbana. 
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För att kunna mäta den skillnad i permittivitet för is och vatten som finns, efter cirka 8 kHz, samt 

mäta vid ytterligare en lägre frekvens för att kunna skilja is från torr vägyta måste det system som 

används kunna mäta kapacitansen för mer än en frekvens. De två system som har testats har använt 

sig av två olika metoder. Den ena kretsen är en kapacitans till digital omvandlare (CDC), AD7153, och 

den andra kretsen som testats var en impedans till digital konverterare AD5933. Båda kretsarna är 

tillverkade av Analog Devices och har ett I2C interface till mikrokontrollern samt att de har ett 

liknande användargränssnitt där programmering av kretsen och mätning går till på liknande sätt. 

För att förenkla utvecklingsarbetet användes de av Analog Devices färdiga utvecklingskitten som 

finns att tillgå som har ett enkelt användargränssnitt till en PC för respektive utvecklingskort och 

krets. 

4.2.3 AD7153 

AD7153 mäter den kapacitans som ansluts mellan utsignalen och en Σ-Δ-modul som beräknar 

kapacitansen. Från utsignalen kommer det en fyrkantsvåg som har en frekvens på 32 kHz. Signalen 

går genom ”kondensatorn” in till Σ-Δ-modulen som processar signalen och beräknar ett värde på 

kapacitansen utifrån hur signalen in till Σ-Δ-modulen ser ut. Med utvecklingskortets tillhörande 

mjukvara kan de inställningar för offset samt m.m. göras. I och med att AD7153 endast har en 

specifik frekvens som den använder kan det enligt teorin inte gå att skilja torr yta från en isig yta. 

Trots denna nackdel gjordes det tester för att undersöka teorin om dipolmomentets relaxeringstid 

åstadkommer en förändring av kapacitansen som kan detekteras. 

Den sensor som användes i de inledande testerna bestod av enkel koppartejp som formades som en 

inre och en yttre kvadrat, figur 42. 

 

Figur 42, Sensor för de inledande tester 

Ovanpå denna sensor lades ett lager med asfalt som fästs ovanpå koppardelarna genom epoxylim. 

Denna sensor såg i princip ut som den slutgiltiga version ska se ut när det kommer till att ett lager 

med asfalt ska vara ovanpå sensorhuvudet. Anledningen till att sensorhuvudet är fyrkantigt kom av 

den enkla anledningen att det var lättast att realisera med endast den tejp som fanns att tillgå.  
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Utsignalen från AD7153 anslöts med en sladd till den inre kvadraten av koppar och insignalen till 

AD7153 anslöts till den yttre kopparytan. Inledande tester med endast sensordelen där inget annat 

material än luft omgav sensorn visade att genom att föra en hand eller annat föremål över sensorn 

gav en förändring av kapacitansen. Dock var värdet på den uppmätta kapacitansen väldigt instabil 

och visade olika värde hela tiden samt beroende på positionen av övriga delar av kroppen gav olika 

resultat på kapacitansen. Till exempel när sensorn låg på ett bord och någon del av kroppen fanns 

under bordet och sensorn gav detta ett utslag på kapacitansen. I och med detta uppkom behovet av 

att kunna rikta det elektriska fältet som uppstår mellan kopparplattorna för att få ett bättre och 

stabilare resultat av mätningen. Den bästa metoden för att ”släcka” det elektriska fältet som uppstår 

i den icke önskade riktningen är att lägga ett ledande kopparplan under sensordelen och ansluta 

signalen med fyrkantsvågen till kopparplanet men fasvrida signalen 180°. Genom att fasvrida 

signalen kommer det icke önskvärda fältet under sensorn att släckas ut. Detta är teoretiskt mycket 

enkelt men svårt att utföra i praktiken. Därför ansluts istället kopparplanet under sensorn till jord. 

Detta gör att det elektriska fältet som skapas under sensorn tas upp av jordplanet och skärmar bort 

inverkan från material som finns under sensorn. Dock har den nackdelen att fältet ovanför sensorn 

kommer att påverkas av det närliggande jordplanet och reduceras eftersom energi från det 

önskvärda elektriska fältet kommer att tas upp av jordplanet. Jordplanet placerades under 

koppartejpen, som utgör sensordelen, med ett skyddande lager av 5 mm asfalt mellan. Denna 

modifikation av sensorn gav de resultat som var önskvärda och tog bort inverkan av vad som fanns 

under sensorn.  

Den färdiga sensorn med skyddsplan testades genom att lägga vatten på asfalten som skyddade 

sensorn. Direkt när vattnet applicerades på sensorn gav det en förändring av kapacitansen. Detta 

visar att principen att när dielektrikumet ovanför sensordelen förändras kommer kapacitansen att 

förändras. Detta test visade även att sensorn inte behöver vara utformad som en plattkondensator 

för att kunna mäta kapacitansen som uppkommer när ett dielektriskt material placeras mellan de två 

ledande plattorna. Testet visar att principen att ”touch screen”-sensor fungerar och det går att göra 

en sensor på detta robusta sätt där inga sensordelar har direkt kontakt med det medium som ska 

mätas.  

Hos FYM AB finns det en klimatkammare där temperaturen i ett slutet rum kan regleras ända ner till  

-20 °C. De tester som utfördes för att kunna utvärdera hur isbildningen på sensorn detekteras gjordes 

i denna kammare. Genom att placera sensorn tillsammans med utvecklingskortet anslutet till en 

dator gav det en direkt bild av värdet på kapacitansen när en mätning utfördes. En hel mätcykel 

bestod i att först mäta kapacitansen när inget material placerats på sensorn utan den är helt torr, 

figur 43 längst till vänster. Sedan läggs det en hinna av vatten på sensorn som sedan kyls ner till cirka 
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-0.5 °C där kristalliseringsprocessen vid isbildningen får fortgå tills det att isen blivit genomfrusen. 

Även tester där vätska på sensorn snabbt kyldes ner för att direkt bilda is och sedan stabiliseras kring 

±0 °C utfördes. Att undersöka isens kapacitans vid ±0 °C samt vattnets kapacitans vid ±0 °C gjordes på 

grund av att det är den enda temperaturen som is och vatten kan existera samtidigt. Genom att mäta 

de olika kapacitanserna vid denna temperatur går det att se om det verkligen är förändring i 

permittiviteten på grund av förändrat dipolmoment som följd av förändrad relaxeringstid som ger 

skillnad i kapacitansen eller om det endast är förändring i temperaturen som ger förändring i 

kapacitansen. 

Mätningarna med utvecklingskortet AD7153 tillsammans med sensorn som har ett skyddande 

asfaltslager gav resultat enligt figur 43. Tidsaxeln som är den horisontella axeln är inte skalenlig för 

nedfrysningsintervallen till -15 °C, samplingarna har pausats då detta intervall är ointressant.  

 

Figur 43, Bild över mätning med kretsen AD7153 

Det går inte att se någon signifikant skillnad då det är vatten på sensorn eller om det har bildats is på 

sensorn när temperaturen är samma för vattnet och isen (±0 °C). En differens på knappt 200 (512 

decimalt) innebär en förändring i kapacitansen på 30 fF vilket är alldeles för lite för att kunna 

fastställa med säkerhet om det är is eller vatten på sensorn. De stora och snabba förändringar som 

finns då nedkylningen av vätskan sker snabbt, för att minska tiden för is isbildningen, kommer av att 

temperaturen minskar inte att dipolmomentet för is och vatten förändras. Detta visas tydligt då isen 

stabiliseras vid en temperatur runt 0 °C då den får i princip samma värde på kapacitansen som vatten 

har i flytande form.  

Flera tester gjordes med denna och flera olika uppsättningar av kalibreringsdata och som visade 

samma utfall att differensen mellan is och vatten var för liten för att kunna detekteras på ett säkert 

sätt. Ytterligare ett problem vara att värdet på kapacitansen inte var stabilt utan skiftade i värde vid 

liknande tester.  
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4.2.4 AD5993  

Trots de misslyckade resultaten att distinkt kunna detektera och urskilja torr, våt eller isig yta på 

sensorn visade ändå testen med AD7152 att det är möjligt att med en robust och kontaktfri sensor 

skilja på luft och vatten. Då teorin är fast att det ska gå att se en skillnad i kapacitans som följd av 

förändrad permittivitet gjordes ytterligare efterforskningar för att hitta en krets som kan skapa ett 

starkare elektriskt fält över sensorn för att kunna tränga igenom lagren med asfalt och som då 

påverkas mer av det material som finns ovanpå sensorn. Kretsen AD5933 som är en 

impedanskonverterare möjliggör för mätning av den impedans som uppstår mellan sensorns inre och 

yttre del istället för att direkt beräkna kapacitansen. Detta är en fördel då det egentligen är 

impedansen som är det mest intressanta att mäta på grund av att sensorn inte utgör en perfekt 

kondensator på grund av ”crosstalk” med mera som kan förvränga mätningen då det endast är 

kapacitansen som mäts. AD5933 har den ytterligare fördelen att det går att ställa in vid vilken 

frekvens som mätningen ska göras, från 1-100 kHz med steg om <0.1 Hz då upplösningen är på 27-

bitar för den inbyggda frekvensgeneratorn. 

AD5933 fungerar på det sättet att den okända impedans som ska mätas placeras mellan in och 

utgången på kretsen, VIN och VOUT, figur 44. Den frekvens som programmeras in i kretsen via I2C läggs 

över impedansen med ett ”peak to peak” värde på 0.2, 0.4, 1 eller 2 V för amplituden. Skillnaden mot 

AD7153 är att dess utsignal hade ett fast värde på 1 V vilket ger ett mindre elektriskt fält över 

sensorytan. 

 

Figur 44, schematisk bild av AD5933 

Signalen in till VIN förstärks via en OP direkt i AD5933 med en förstärkning som sätts av resistorn RFB. 

Det finns även möjlighet till att programmera en ytterligare förstärkning via GAIN blocket som kan 

vara 1 eller 5. Efter lågpassfiltrering går signalen genom en ADC för att kunna processas i nästa block 
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som innefattar en diskret Fourier transform (DFT). Denna DFT sköts av den digitala signalprocessorn 

(DSP) som finns inbyggd i AD5933. Ut från DFT algoritmen kommer värde på den reella och imaginära 

delen av impedansen för den okända impedans som kopplats mellan VIN och VOUT. Data om de reella 

och imaginära delarna av impedansen skickas till mikrokontrollern via I2C interfacet där den 

processas och där den absoluta impedansen beräknas externt.  

För att kunna beräkna den absoluta impedansen måste en så kallade ”gain factor” först beräknas för 

uppsättningen med ett specifikt RFB. Detta görs genom att kalibrera AD5933 mot en känd impedans 

som är lika stor som värdet för RFB. Värdet på den reella och imaginära delen som då kommer ut från 

DFT:n används för att få ett värde på ”gain factor” enligt formel 26. 
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Formel 26, beräkning av ”gain factor” 

När ett värde på ”gain factor” har beräknats används detta för att beräkna den exakta impedansen 

på det som läggs mellan VIN och VOUT genom att multiplicera absolutbeloppet av impedansvärdet från 

AD5933 med denna ”gain factor”. Detta sker externt i den mikrokontroller som sköter 

kommunikationen med AD5933. Denna multiplikation ger ett värde på impedansen mellan VIN och 

VOUT som sedan kan användas för att definiera torr, våt eller isig yta. 

4.2.4.1 Kommunikation via I2C 

Programmering av hämtning av AD5933:s parametrar för frekvens, gain, frekvenssvep samt hämtning 

av data sker via I2C interfacet. De parametrar som ska programmeras är amplitud på utspänningen, 

intern eller extern klocka, gain, startfrekvens, frekvenssteg, antal frekvenssteg samt insvängningstid. 

Insvängningstid är det antal perioder av den påförda frekvensen som ska gå mellan varje mätning för 

att stabilisera impedansen. De tre första parametrarna av de ovanstående finns i det kontrollregister 

som har hand om funktionerna i AD5933 som start av frekvenssvep, uppstegning av frekvens med 

mera. Startfrekvens, frekvenssteg, antal frekvenssteg och insvängningstid har alla egna register 

bestående av 3, 3, 2 resp. 2 byte. Den data som ska programmeras till registren beräknas utifrån 

formler som finns att tillgå i databladet för AD5933 (36). 

 I nedanstående del beskrivs mer ingående hur kommunikationen går till. Läsaren förutsätts ha en 

bild av hur I2C fungerar. S, W, A och P i bilderna betecknar I2C kommandona Start, Write, ACK samt 

Stop.  
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4.2.4.1.1 Skriva till AD5933 

Det finns två sätt att skriva till AD5933, det ena är att skriva separat till varje register och det andra är 

att göra ett så kallat ”block write”. Ett ”block write” är framför allt till för att initiera AD5933 med alla 

parametrar i ett och samma meddelande. Först måste adressen för registret där ”block write” ska 

starta skickas till AD5933. Detta görs genom att adressen för AD5933 läggs ut på datalinan vilket 

AD5933 då bekräftar (ACK) genom att lägga datalinan låg. När ett ACK kommit skickas ett så kallat 

”pointer command” till AD5933 från mikrokontrollern, vilket innebär att AD5933 ska ”peka” på den 

adress som kommer efter ”pointer command”, figur 45.  

 

 

Figur 45, Pointer command förlopp 

 

När denna adress har satts i AD5933 läggs båda I2C linorna höga vilket innebär att ny data kan 

skickas. Slave-adressen skickas återigen till AD5933 som ger ett ACK. Efter detta ACK skickas 

kommandot ”block write” samt antalet bytes som ska skrivas till AD5933. Efter detta är AD5933 

inställd på att ta emot x antal databytes med början i register y, figur 46. 

 

 

Figur 46, Block write förlopp 

Skriva till varje register separat är det enklaste men mest tidsödande sättet att programmera 

AD5933. Förfarandet för en separat skrivning går till som ”pointer command”-skrivningen, figur 45, 

men skiljer sig i att istället för ”pointer command” och ”register address to point to” skickas 

registeradressen respektive registerdatan.   

4.2.4.1.2 Läsa från AD5933  

Tillvägagångssättet för att läsa data från AD5933 skiljer sig inte markant från att skriva till AD5933. 

Skillnaden ligger framför allt i ”block read” som fungerar som ”block write” där en sekvens av x antal 

register läses från AD5933. Ett ”pointer command” måste genomföras för att AD5933 ska veta vart 

läsningen ska börja. När detta är utfört ska ett ”block read” utföras. Skillnaden mot ”block write” är 



Carl-Johan Eriksson | Vägsensor 64 

 

att ett ”repeated start condition” måste skickas via I2C. Detta sker efter det att AD5933 har tagit 

emot kommando om att ett ”block read” ska utföras samt antal byte som ska läsas, figur 47 

 

 

Figur 47, Block read förlopp 

Då endast ett register ska läsas sker endast ett slave anrop samt adressen för det register som ska 

läsas för att AD5933 ska skicka data från det registret till mikrokontrollern.  

4.2.4.2 Test med AD5933 

Innan testerna med AD5933 utfördes reviderades utformningen av den sensor som användes för test 

av AD7152. För att ta bort osäkerhetsparametrar i form av sensorns kvalitet när den endast var 

uppbyggd med koppartejp samt tjockleken på materialet ovanför sensorn tillverkades ett sensorkort 

bestående av 8 stycken olika sensormodeller för att testa dess olika egenskaper, Figur 53 i Bilaga 1.  

Kretskortet har en skyddande lödmask över sensorns kopparytor för att elektriskt skilja vattnet från 

kopparytorna. I och med detta kan mer precisa tester utföras med färre parametrar som kan påverka 

resultatet. Under sensorerna har en hel kopparyta lagts för att förhindra att det elektriska fältet ska 

påverkas av vad som finns under sensorn. Kopparytan är ansluten till utvecklingskortets jord. 

Den inre cirkeln på sensorn ansluts till VOUT och den yttre cirkeln ansluts till VIN på utvecklingskortet. 

Då permittiviteten för is skiljer sig från vatten vid frekvenser över 8 kHz samt stabiliseras vid ca 

30 kHz, figur 30, gjordes de inledande testerna med AD5933 vid en startfrekvens på 70 kHz med 100 

steg om 1 Hz. Värdet på RFB valdes till 10 kΩ då detta innebär att den minsta impedans som kan 

detekteras är 6667 Ω, formel 27. 
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Formel 27, Beräkning av minsta impedans 

Detta på grund av att när impedansen blir mindre än detta värde kommer ADC:n inte att ligga inom 

sitt linjära område och bottnar ur snabbt. Vilket innebär att impedanser som är lägre än detta värde 

kommer inte detekteras. Vid mätning med Induktans Kapacitans Resistans mätare (LCR) för den 

sensor som de flesta tester utfördes med visade kapacitansen vid 1 kHz vara 120 pF, med vatten på 

sensorn, vilket innebär en impedans på cirka 19 kΩ för en ideal kondensator vid 70 kHz. Detta 

innebär att ADC:n inte kommer att bottna ur när impedansen har sitt minsta impedansvärde, vilket 
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är för vatten på grund av att permittiviteten är högst då vilket ger den största kapacitansen vilket 

innebär den minsta impedansen, formel 28.  

  
 

     
 

Formel 28, impedans för ideal kondensator 

Uppsättningen för test, figur 54 i Bilaga 2, där utvecklingskittet för AD5933 är anslutet via USB till en 

dator utanför klimatkammaren och AD5933 är ansluten via koaxialkablar till stiftlist på sensorkortet. 

Dock är inte koaxialanslutningarna anslutna till 50 Ω SMB kontakter, som finns möjligt på 

utvecklingskortet, på grund av att tester med dessa visade att felaktiga värden uppstod när dessa 

användes. Testerna utfördes genom att hålla klimatkammaren vid en temperatur av -0.5 °C för att på 

detta sätt kyla ner vätskan och sakta bilda is. Detta för att återigen minska osäkerheten i resultaten 

då det kommer till dess temperaturberoende.  

I figur 48 visas resultatet från en av de mätningar som utfördes med utvecklingskortet för AD5933. 

 

Figur 48, Diagram över impedansmätning med AD5933 

Först är sensorn torr och vid 13.26 läggs vatten på sensorn. Vattnet fryser och det bildas iskristaller i 

vattnet vilket syns då impedansvärdet ökar. När det bildats genomfrusen is på sensorn stabiliseras 

impedansvärdet på en nivå av cirka 60000 Ω. Då höjs temperaturen i klimatkammaren till +1 °C vilket 

får isen att lossna från sensorytan och impedansen minskar hela vägen ner till nivån för endast vatten 

då all is har smält. 

Detta resultat visar att det är möjligt att skilja torr, våt samt isig yta genom att skapa ett elektrisk fält 

över sensorn som har en frekvens på 70 kHz. 
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4.3 Utveckling av komplett sensorsystem  

Ett kretsschema för det kompletta sensorsystemet finns i Bilaga 1 som med fördel studeras i 

samband med att detta kapitel läses. 

Utifrån tester och analys av de olika parametrar samt data som framkommit under tester av 

temperatursensor samt vägytesensorn ska ett helt sensorsystem utvecklas. Detta sensorsystem ska 

utgöra den vägsensor som ska tillhöra väderstationens basutförande. Systemet består av 

temperatursensor, ytsensor, trådlöst interface samt ett övergripande system i form av en 

mikrokontroller MSP430F249. Hela systemet har utgått från att vara strömsnålt för att möjliggöra ett 

helt trådlöst system som får sin matning från ett batteri. Därför är ”hjärtat” i systemet 

mikrokontrollern MSP430F294. Då den kan operera i flera olika sparlägen är den minsta 

förbrukningen i low power mode 4 (LPM4), där mikrokontrollern förbrukar <1 µA. Möjligheten till att 

låta sensorsystemet ligga sovandes under mestadels av tiden och vakna upp under cirka 1 s för att 

mäta och skicka data gör att totala strömförbrukningen minskar avsevärt. 

Kretskortet består av fem huvuddelar, försörjning (+3.3  och +5 V), PT-100 mätkrets, trådlös 

kommunikation, impedansmätning samt mikrokontrollern. Funktionen är att XBee enheten ska väcka 

MSP430 via ett pin-interrupt till mikrokontrollern. Mikrokontrollern startar temperaturmätningen 

genom att sätta utgång 4.0 ”hög”, som går till SHDN på LTC3200-5, vilket startar +5 V. När +5 V 

startas utförs en mätning av temperaturen genom PT-100 kretsen som ger ut en spänningsnivå 

utifrån temperaturen som mäts. Denna spänning konverteras i 12-bit ADC:n på µC. Referensnivåerna 

för ADC:n är +1 V och +3.3 V, dessa genereras i PT-100 mätkretsen från +0.5 V precisionsreferensen, 

REF194. När temperaturmätningen är klar skall mikrokontrollern programmera AD5933 via I2C som 

mäter impedansen som uppstår över en sensor vid den frekvens som programmerats. Denna 

mätning är till för att detektera torr, våt eller isigt vägbana. Beräkning i mikrokontrollern avgör vad 

som finns på sensorn utifrån det värde på impedansen som mäts och tänder dioder för att indikera 

detta. Datan om temperatur och vad som finns på sensorn skickas via UART från mikrokontrollern till 

XBee-enheten som trådlöst sänder vidare datan till en mottagarenhet. 

4.3.1 Uppbyggnad av kretsschema  

Kretsschemat för den totala kretsen har konstruerats i utvecklingsprogrammet OrCad där alla 

footprints och schematiska bilder har tillverkats. 

4.3.1.1 Försörjningskrets 

Huvudmatningen för vägsensorn måste komma från ett batteri då hela systemet och sensorn ska 

vara trådlöst. Det batteri som används i sensorsystemet har en spänningsnivå på 3.6 V vilket innebär 
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att en charge pump används för att öka spänningen från 3.6 V till +5 V samt en linjärregulator för att 

minska spänningen till +3.3 V. För den negativa spänningen till VEF och OP-förstärkarna används en 

spänningsinverterare. Anslutningen för batteriet är B2S i kretsschemat där en zenerdiod med 

backspänning på 6 V skyddar LTC3200-5 samt ADP122-3.3 från överspänning. En 33 μF 

tantalumkondensator finns för att upprätthålla spänningen på en korrekt nivå då kortvariga pulser av 

strömuttaget från batteriet kan förekomma. 

4.3.1.1.1 +5V matning 

Spänningsskillnaden mellan OP1 oh OP2 utgör den maximala spänningen på VDIFF, figur 38. För att 

beräkna de respektive spänningarna på utgångarna på OP1 och OP2 kan formel 24:s vänstra 

respektive högra del användas. Spänningsfallet som uppstår över de båda resistorerna R1 när den 

maximala spänningsskillnaden på 119.397 mV uppstår mellan V1 och V2 och Rg=768 Ω kan beräknas 

till 3.84 V. Detta innebär att spänningen på utgången vid OP1 kommer att vara 4.34 V och vid OP2 -

3.34 V. Det är framför allt på grund av detta som spänningarna på +5 V och -5 V behövs.  

Den charge pump som valts för att generera +5 V är LTC3200-5. Den används för matning till PT-100 

mätningen (ADR130, OP495, OP295, AD8226, MAX828 och REF194) samt för impedansmätningen där 

ADR423 genererar en exakt +3 V nivå för AD5933. Maximalt ström uttag från LTC3200-5 är100mA 

och vid avstängt läge, SHDN ligger låg, förbrukar kretsen <1 μA vilket är till fördel då 

strömförbrukningen i kretsen skall hållas minimal. Nivån för +5 V är inte känslig för nivåskillnader, då 

den endast används som matningsspänning till kretsarna, men klara ändå att hålla Voltage Drop Out 

på 100 mV. LTC-3200-5 behöver 3 stycken 1 μF kondensatorer mellan jord och VIN/Vout samt mellan 

C- och C+ för att fungera. Kondensatorn på Vout bestämmer Vrippel på utgången, ökad storlek på 

kondensatorn ger minskad rippel. Dock får kondensatorn inte överdimensioneras då uppstartstiden 

för kretsen påverkas negativt, 1 μF ger cirka 20 mV rippel på utgången vilket är acceptabelt. 

Uppstartstiden för LTC3200-5 är cirka 1 ms vilket finns inprogrammerat i MSP430:s program för att 

förhindra att mätning påbörjas innan spänningsnivån har stabiliserats. 

4.3.1.1.2 +3.3V matning 

Den andra försörjningsdelen i sensorsystemet har en spänning på +3.3 V. Denna +3.3 V spänning 

skapas av ADP133-3.3 som är en linjärregulator. Denna spänning används för matning till det trådlösa 

interfacet XBee, komparator för Receive signal strenght indicator (RSSI) LMV339 samt 

mikrokontrollern MSP430F249. Maximalt ström uttag från ADP133-3.3 är 300 mA. EN, som är enable 

signalen för kretsen, är kopplad till VIN för att kretsen hela tiden ska vara igång. Detta på grund av att 

den försörjer mikrokontrollern samt det trådlösa interfacet XBee. XBee enheten har hand om 
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tidräkningen mellan varje mätning som ska utföras med en intern klocka som räknar ner tiden. När 

XBee enheten startar från denna ”sovperiod” sätts utgången ON/SLEEP hög. Denna signal är kopplad 

till pin interruptet på mikocontrollern som får den att vakna upp ur LPM4 och utföra en mätcykel. 

Därför måste matningen på +3.3 V alltid finnas för att ge ström åt timern i XBee enheten samt till 

MSP:n.  

Kretsen är vald för sin låga Voltage Drop Out på 85 mV vid 300 mA vilket gör att ADC:n kan ha en 

referensspänning på +3.3 V och den ligger stabilt. Eftersom ADP133-3.3 driver XBee enheten som är 

den krets som drar mest ström, max 180 mA är ett lågt Voltage Drop Out bra för högre strömmar. 

Fungerar med endast två 1 μF kondensatorer på vardera in och utgång. 

4.3.1.1.3 -5V matning 

Kretsen för att generera -5 V är MAX828. MAX828 matas med +5 V som inverteras till -5 V som ger 

AD8226:s negativa matning samt OP296GSZ:s negativa matning som styr den negativa 

referensspänningen till AD8226. Två 22 μF kondensatorer med låga ESR värde på utgång samt mellan 

C+ och C- för att minska rippel på utgången och minska utresistansen för kretsen. 

4.3.1.1.4 Strömuttag för respektive matningskrets 

Tabell 4, Strömuttag för resp. krets 

Komponent Maximal 
Strömförbrukning  

LTC3200-5 (8mA) ADP122-3.3 (240uA) 

MSP430 370 μA  X 
9st LED 18 mA  X 
LMV339 200 μA  X 
XBee PRO 180 mA  X 
ADC12 MSP 1 mA  X 
I2C 1.1 mA  X 
ADR130-0.5 150 μA X  
OP495 525 μA+1 mA till Pt-

100 
X  

AD8226 425 μA X  
OP295 350 μA X  
MAX828 115 μA X  
REF194 45 μA X  
 TOTAL STRÖM 10.61mA 200.91mA 
 

Alla värden är tagna från datablad för respektive komponent där den maximala ström som vardera 

komponent förbrukar är angivna i tabell 4. Alla komponenter kommer inte att vara igång samtidigt 

eller dra den maximala strömmen vilket medför att ovanstående värden är missvisande för den 

totala strömförbrukningen över tid för den totala kretsen. Valet att beräkna utifrån dessa värden 
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kommer från ett Worst Case Scenario där strömförsörjningen måste fungera om alla komponenter är 

på samtidigt, till exempel vid utveckling och test. 

För LTC3200-5 anges den ström som vardera komponent förbrukar, inte eventuellt de strömmar som 

tas från komponenten för att driva något annat, till exempel inströmmen till referensspänningarna 

till mikrokontrollern. Men eftersom LTC3200-5 klarar att leverera 100 mA är det ingen fara att 

strömmen som övriga komponenter i LTC3200-5 kretsen kräver överstiger detta värde. För ADP122-

3.3 är den ström som anges ovan den maximala ström som används för hela kretsen som drivs av 

+3.3V, vissa extra strömmar som ej är medräknade kan förekomma men dessa uppgår inte till 100 

mA vilket är den tolerans som finns för strömuttaget. Då den negativa spänningen får sin matning 

från +5 V är strömuttaget från MAX828 medräknat i LTC3200-5. 

4.3.1.2 Referensspänningar  

På kretskortet för vägbanesensorns temperaturmätningsdel finns det fyra olika spänningsreferenser 

som genereras för att få rått nivåer samt funktionalitet på temperaturmätningen. Dessa fyra nivåer 

är +0.5 V, +3.3 V, +1 V samt -4.5 V för konstantströmkälla, ADC:ns VREF+, ADC:ns VREF- samt 

instrumentförstärkare.  

4.3.1.2.1 Referensspänning till konstantströmkällan 

Som beskrivits i kapitel 4.1.1 kommer en positiv spänning på den positiva sidan av OP-förstärkaren i 

figur 37 att generera en lika stor spänning över resistor R1. Detta innebär att en spänning på 0.5 V 

genererar de 1 mA som ska gå genom Pt-100 elementet. Denna referensspänning genereras av 

kretsen ADR130-0.5 som är en strömsnål krets som genom en inspänning på 2-18 volt skapar en 

stabil spänningsreferens som har en noggrannhet på ±0.35 %. Temperaturens påverkan på kretsen är 

mycket liten då den ger en maximal förändring för varje °C på 25 ppm. Detta är bra för vägsensorns 

totala stabilitet vid temperaturmätningen eftersom spänningsnivån på +0.5 V är helt avgörande för 

strömmen genom Pt-100 sensorn. Maximala felet för +0.5 V referensen är 1.75 mV (37). Detta 

maximala fel ger upphov till en förändring av strömmen på 3.5 µA som ger en förändring av 

spänningen in till instrumentförstärkaren på 0.35 mV vid 100 Ω (0 °C för Pt-100 sensorn). Denna 

spänning förstärks genom instrumentförstärkaren och felet på 1.75 mV vid +0.5 V referensen har 

blivit 22.9 mV in till ADC:n. Detta motsvarar i temperatur cirka 1 °C fel.  

4.3.1.2.2 Referensspänning till ADC 

De referenser på +1 V och +3.3 V som krävs för att ADC:n ska få rätt nivåer för att ge korrekt 

upplösning kommer att genereras från den +0.5 V referensspänningen som används till 
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konstantströmkällan. Genom att använda en enkel icke inverterad förstärkarkoppling, figur 37, som 

har en förstärkning på utsignalen enligt formel 29. 

    
  
  

 

Formel 29, Förstärkning av icke inverterande återkoppling 

Genom att använda en OP med låg offset spänning, hög CMRR samt resistorer med hög precision kan 

spänningarna för referenserna på +1 V samt +3.3 V genereras med i princip lika god noggrannhet 

som för den +0.5 V referensen med viss avvikelse på grund av resistorernas fel samt 

offsetspänningen i OP:n. Den OP-förstärkare som används OP495GSZ har en offset spänning på 0.3 

mV maximalt och en hög CMRR på 110 dB (38). Tillsammans med resistansvärde som har en 

noggrannhet på 0.1%, vilket leder till en noggrannhet på förstärkningen på 0.1%, blir felet för 

referensspänningarna på +1 V och +3.3 V, 7 mV respektive 15 mV. Totalt max 21 mV vilket motsvarar 

cirka 0.9 °C. 

4.3.1.2.3 Referensspänning till instrumentförstärkaren 

Den negativa referensspänningen in till Vref skapas genom att använda en positiv precisionsreferens, 

REF194, på +4.5 V tillsammans med en OP-förstärkare. Genom att använda en aktiv integrator krets 

där utsignalen från+ 4.5 V referenssignalen används som insignal till integratorn och jordanslutningen 

från REF194 utgör den negativa referensen, figur 49  (39).  

 

Figur 49, negativ spänningsreferens genom att använda en OP och REF194 

OP:n som används i kretsen är OP295GSZ. Då VREF till instrumentförstärkaren kräver en spänningsnivå 

som har låg impedans används ett buffertsteg. Eftersom OP295GSZ innehåller två OP-förstärkare 
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används den som inte är upptagen, till den negativa spänningsreferensen, till buffertsteg. Maximala 

offset för OP295 är 0.3mV och för REF194 är felet max 2mV vilket blir ett fel på ca 0.1 °C in till ADC:n.  

Felet från REF194 är maximalt ±2 mV samt offsetspänningen från OP295 är maximalt 0.3 mV. Detta 

ger ett sammanlagt fel på maximalt 2.6 mV eftersom VREF går genom ett buffertsteg som också har ett 

fel på 0.3 mV. 

4.3.1.3 Instrumentförstärkare 

Instrumentförstärkaren som används är en AD8226. Denna förstärker, utifrån resistansen på Rg, den 

spänningsskillnad som uppstår mellan +IN och –IN. Utsignalen går till 12-bitars ADC:n i 

mikrokontrollern på ingång P6.0. Innan ADC ingången finns ett lågpassfilter i form av RC-länk 

anslutet, detta för att ta bort eventuella högfrekvent brus som kan uppstå på signalen. AD8226 är av 

typen Rail-to-Rail vilket möjliggör att mata AD8226 med ±5 V då den maximala spänningen ut från 

OP1 och OP2 inuti instrumentförstärkaren är nära matningsspänningarna, +4.34 V och -3.34 V. 

Ut från AD8226 finns även en zenerdiod på +3.3 V som skyddar ingången till ADC:n om temperaturen 

skulle stiga över +50 °C vilket skulle resultera i en spänning över +3.3 V ut från AD8226. 

4.3.1.4 PT-100 anslutning 

Anslutningen till Pt-100 sensorn består av en MOLEX 2x2-kontakt där motstående ingångar på 

kontakten är ihopkopplade på kretskortet. Detta på grund av att mätningen för temperaturen görs 

med 4-trådsmätning. 

4.3.1.5 Trådlösa kommunikation 

XBee sköter den trådlösa kommunikationen med moderenhet vid sidan av vägen. Genom att skicka 

den data som samlats vid mätning av temperatur och yta via UART från mikrokontrollern till DIN på 

XBee-modulen möjliggör en trådlös överföring av datan. CTS och RTS ansluts till mikrokontrollern för 

att möjliggöra kontroll av att data sänds och att XBee-modulen är redo att ta emot data på UART. 

XBee modulerna ligger i sömnläge och vaknar upp efter ett förutbestämt tidsintervall, då sätts 

ON/SLEEP utgången hög vilket triggar ett interrupt på ingång 2.1 till mikrokontrollern. Detta interrupt 

får mikrokontrollern att vakna och utför sina mätningar. Resetsignalen ska ligga flytandes och bara 

dras låg när en reset skall göras. 
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4.3.1.5.1 RSSI indikering 

LMV339 består av flera komparatorer som jämför RSSI-signalen från XBee med tre förbestämda 

nivåer. RSSI-signalen som visar hur stark den signal som tagits emot är. Om RSSI-nivån är över 

respektive spänningsnivå sätts utgången till noll vilket får en ström att gå genom lysdioden som på 

detta sätt indikerar signalstyrkan för XBee-meddelandena. Då RSSI är starkast lyser alla tre dioder. 

Om signalen är för svag för att kunna tas emot är alla dioder släckta.  

4.3.1.6 Impedansmätning 

AD5933 kommunicerar via I2C med mikrokontrollern som programmerar och hämtar data från 

AD5933. AD5933 mäter den impedans som finns mellan VIN och Vout för olika frekvenser som 

programmeras i enheten. CON JACK från RFB är två hållare som möjliggör anslutning av olika värde på 

den resistans som skall utgöra feedbacken till OP som förstärker signalen i AD5933, se formel 27. 

Anslutningen till sensorn för ytdetektering sker med en 3-polig Molexkontakt där VIN, VOUT samt jord 

är ansluten. 

4.3.1.6.1 Försörjning till AD5933 

Försörjningen till AD5933 sker med en precisionsmätning, ADR423, på +3 V som används till både 

den digitala och analoga delen av kretsen. Anledning till att inte använda den +3.3 V försörjning som 

finns är att denna varierar för mycket för att ge en exakt nivå till ADC:n i AD5933. ADR423 är en ultra 

precisions spänning på +3 V som har ett temperaturberoende på max 10 ppm/°C samt ett initialt fel 

på max 4mV vid ett strömuttag på 10 mA. 

4.3.1.7 Mikrokontroller 

Mikrokontrollern som används är MSP430F249. Den sköter alla beräkningar och mätningar. Sköter 

ADC:n som har ingång på P6.0, kommunicerar via I2C till AD5933, UART till XBee samt pin interrupt 

som styrs via P2.0. Veref+ och Vref- utgör den spänning som ADC:n mäter inom och kommer som 

nämnts ovan från OP495GSZ. Fyra LED’s är anslutna för möjlighet till indikering av olika tillstånd 

vilket underlättar vid test.  

4.3.1.8 Övrig information om kretsschema 

De 0 Ω motstånd som finns utplacerade är till för att kunna bryta kontakten för vissa delar av kretsen 

vid test och vidare utveckling av kortet.  
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Mätpunkterna består av ett ”through hole” med ett stift för anslutning av mätprober. Alla in- och 

utgångar till mikrokontrollern har en testpoint för att möjliggöra att en extern mikrokontroller kan 

driva hela enheten om det misslyckas att löda fas mikrokontrollern på kortet vid första testkortet. 

Kortet ska delas upp i en analog del och en digital del med en anslutning mellan +3.3 V och +5 V 

respektive jordplan på undersidan av kretskortet. Detta för att förhindra att cross-talk som uppstår i 

respektive del sprids till de mer känsliga analoga delarna i +5 V matningen samt att strömmens väg i 

jordplanet är bättre kontrollerad. 
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Kapitel 5 

Resultat 

Nedan visas det slutgiltiga resultat som uppnåtts. Både för den del av examensarbetet som 

inbegriper att ta fram ett underlag för vidare utveckling av väderstationen samt de resultat som 

tester visat med det utvecklade sensorsystemet. 

5.1 Underlag till väderstation 

Att ta fram ett underlag för utveckling av en vidare väderstation visade på de svårigheter som kan 

finnas. Framför allt då enheten ska vara batteri- och solcellsdriven vilket medför problem med 

nedisning och uppbyggnad av snö på sensorer och mätutrustning. Väderstationerna gör sig bäst i att 

bestå av en grundenhet för att ge möjlighet till kund att efter egna önskemål och krav bestämma 

vilka sensorer som ska finnas med. Grundenheten av väderstationen ska bestå av en RH-sensor med 

tillhörande lufttemperatursensor samt en vägsensor som mäter vägbanetemperaturen. Detta för att 

möjliggöra mätning av daggpunktstemperatur och risk för isbildning på vägytan som anses vara den 

viktigaste parametern. Övriga sensorer som ska finnas möjlighet att anslutas till basenheten är 

nederbörd, snödjup, kamera, vindhastighet samt vindriktning. De sensorer som med fördel ska 

användas är de som icke behöver uppvärmning eller att ytan för sensorernas avkänningsområde är 

små vilket innebär mindre effekt till uppvärmning krävs. Som vindsensor används med fördel 

WindSonic från Gill Instruments som har ett skyddande tak som möjliggör mätning utan 

uppvärmning av enheten. Nederbördssensorn ska utformas utifrån det behov kunden har, om de 

endast behöver ett verktyg för att detektera att det snöar, inte mängden nederbörd, fungerar 

enklare metoder som konduktivitetsmätning istället för de dyrare metoderna som OpticEye. 

Snödjupsmätningens enklaste metod med en mätsticka kan vara ett alternativ då en budgetvariant 

efterfrågas men den säkraste och bästa metoden är att använda sig av ultaljud. 

5.2 Vägbanesensor 

Tester i klimatkammare av det kompletta sensorkortet gjordes där torr, våt samt isig yta undersöktes 

genom att hålla temperaturen konstant på -0.5 °C. Därvid mäta impedansen samt temperaturen med 

PT-100 sensorn.  

5.2.1 Temperatursensor 

Tester visade att problem med temperaturmätningen fanns. Det största problemet är att AD8226 

inte fungerar som den ska vid högre temperaturer, runt 28 °C och uppåt. Detta beror på att även om 

AD8226 är rail-to-rail på utgången är inte varje OP-förstärkare inuti AD8226 rail-to-rail vilket då 

innebär att vid större skillnad på VDIFF medför ett högre värde på utgången från OP-förstärkaren vilket 
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den inte klarar av att driva med en ±5 V matning. Tester med att öka matningsspänning visade att 

detta gav instrumentförstärkaren bättre arbetsområde. Anledningen till att instrumentförstärkaren 

inte fungerar vid högre temperaturer då den bottnar ur är att den maximala spänningen som kan 

uppstå ut från OP-förstärkarna inuti instrumentförstärkaren (OP1 Figur 38) är cirka 4.3 V. Detta på 

grund av att det finns en diodkoppling mellan utgången och insignalen och denna diodkoppling 

måste hållas öppen för att instrumentförstärkaren ska fungera. Vid 28 °C är spänningen ut från den 

OP1, figur 38, 4.18 V vilket är den maximala spänning som OP1 kan leverera då diodspänningen ska 

hållas vid 0.7 V mellan utgång och bas på den transistor som finns inuti instrumentförstärkaren. 

Dessa 0.7 V tillsammans med att en rail-to-rail OP inte kan drivas ända till matningsspänningen gör 

att en maximal utsignal nås vid cirka 28 °C. Detta löstes genom att sänka förstärkningen i 

instrumentförstärkaren till 60 vilket medför att spänningen ut från OP2 inte överstiger 4.2 V vid 

maximala temperaturen av 50 °C. Genom att ändra referensspänningarna till ADC:n till +0.5 V samt 

+2.8 V kan en upplösning på 4bitar för varje 0.1 °C steg fortfarande uppnås men med mindre 

marginal än tidigare.  

Ytterligare ett problem med temperaturmätningen var att referensspänningarna in till 

mikrokontrollern påverkade mätresultatet som gav stora variationer, över 150 bitar vilket motsvarar 

75 mV, vid mätning. Spänningsnivån visade sig vara mycket instabil när de studerades i oscilloskop. 

Både +3.3V och +1V oscillerade med två olika frekvenser, 1 resp. 2 kHz. Det visade sig att 

oscillationen berodde på att de kondensatorer som lagts vid ingången till referensspänningarna vid 

mikrokontrollern var problemet. Detta eftersom en OP-förstärkare inte kan driva större kapacitiva 

laster utan att oscillera. Med dessa kondensatorer borttagna blev mätresultatet från 

temperaturmätningen stabil. Mätningar gjordes först då enheten placerades i rumstemperatur samt 

mätproben (Pt-100 sensorn) lades i isvatten. Alla nivåer för referensspänningar samt 

konstantströmkällan lästes av och fördes in i en tabell för beräkningar av det tal som kommer från 

ADC:n hur det ska översätts i exakt temperatur. Detta första test visade att temperaturen för 

isvattnet var -0.1 °C, vilket är nästan de 0 °C som isvatten ska ha. 

Efter kalibrering av mätningen gjordes två mätningar för att kontrollera temperaturdelen av 

sensorsystemet. I det första testet placerade sensorsystemet utanför klimatkammaren med endast 

Pt-100 sensorn inuti kammaren. Vid det andra testet placerades hela sensorsystemet tillsammans 

med Pt-100 sensorn inuti klimatkammaren. Dessa två tester ska visa på sensorsystemets 

temperaturberoende. I tabell 5 ses de resultat som kom från de två mätningarna. 
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Tabell 5, Mätresultat från temperaturmätning 

Klimatkammare 
(°C) 

Sensorsystem utanför 
(°C) 

Sensorsystem i klimatkammare (°C) 

-20 -19.9 -19 

-15 -15.3 -14.3 

-10 -10.2 -9.5 

-5 -5.4 -4.1 

0 -0.1 0.5 

5 5.1 5.5 

10 10.2 10.2 

15 15.0 15.4 

20 20.2 20.5 

25 24.9 25.4 

30 30.3 30.2 

35 35.2 35.2 

40 40.3 40 

45 45.3 44.5 

50 50.2 49.6 

 

Temperaturen för de lägre temperaturerna då sensorsystemet är placerat inuti klimatkammaren har 

ett fel på cirka 0.8 °C. Detta kommer av att sensorsystemet är kalibrerat efter rumstemperatur, cirka 

25 °C. Eftersom alla kretsar i mätenheten på sensorsystemet har ett visst temperaturberoende är 

detta helt normalt. Om vi ser till de första mätningarna för de lägre temperaturerna då enheten är 

placerad utanför i rumstemperatur kan vi se att här är inte felet lika stort, detta följer av att enheten 

är kalibrerad för den temperatur som sensorsystemet befinner sig i. Felet på cirka 0.2 °C har troligen 

att göra med att temperaturen i klimatkammaren inte kan hållas helt exakt utan har en viss differens. 

När temperaturen stiger inuti klimatkammaren för den andra mätningen kommer temperaturen att 

bli mer exakt på grund av att kalibreringstemperaturen ligger runt 20-25 °C. 

 I figur 50 kan mätvärdena för de båda testerna ses tillsammans med den temperatur som 

klimatkammaren hade under testet. 

 

Figur 50, Graf över temperaturmätningen 
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5.2.2 Vägytesensor 

Data från kretsen som konstruerats, se figur 55 till figur 57 i Bilaga 1, skickar data trådlöst inifrån 

klimatkammaren innesluten i metall samt genom två väggar och 5 m genom luften till 

mottagarenheten som visar fullt utslag på RSSI indikatorn. Detta ger lovande resultat att en sensor 

nedgrävd cirka 5 cm i vägbanan ska kunna skicka data trådlöst till en moderenhet vid sidan av 

vägen. Data som har mottagits visas med dess hexadecimala impedansvärde i programmet X-CTU, 

som följer med XBee enheterna för att kunna se vad som skickas mellan XBee-enheterna. Data från 

nivåerna av torr, våt samt isig yta som tagits fram vid mätning av impedansen tillsammans med 

utvecklingskortet för AD5933 lades också in i programmet för vägsensorn. Detta för att ge direkt 

indikation via ljusdioderna om vad som finns på vägytan. En fjärde nivå har även använts där 

uppbyggnad av is ska detekteras. Tanken med denna nivå uppstod efter test med utvecklingskortet 

för AD5933 då det går tydligt att se att nivån för vatten ligger förhållandevis konstant när det endast 

är vatten på sensorn, men när det börjar bildas iskristaller förändras nivån ända tills det att isen blir 

genomfrusen och impedansvärdet stabiliseras. I figur 51 samt figur 52 kan data för två olika 

oberoende mätningar av en mätcykel ses.  

 

Figur 51, Impedansvärde för mätcykel 1 

 

Figur 52, Impedansvärde för mätcykel 2 

 

Mätcykeln har gått till på det sättet att temperaturen har legat konstant på -0.5 °C under hela 

mätcykel fram till klockan 16.15 och 13.45 för mätcykel 1 respektive mätcykel 2. Vid dessa tider har 

isens impedansvärde stabiliserats och temperaturen har höjts till +1 °C för att isen ska smälta. 

Mätningar av impedansen har gjorts var femte minut. Observationer har gjorts under mätcykeln för 

att verifiera matt mätdatan stämmer med de nivåer som satts för att ange torr, våt, isbildning samt 

is. Observationer för mätcykel 1 gjordes vid 1310 att en minimal isbildning uppstått på ytan, vilket 
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stämmer överens med att impedansvärdet klockan 13.10 har ökat från det konstanta värdet för 

impedansen när endast vatten finns på ytan. Nästa observation gjordes klockan 14.55 där vattnet på 

sensorn har frusit helt och det är isbildning över hela sensorn. Detta stämmer med att 

impedansvärdet har ökat till en nivå där den stabiliserats. Detta innebär att kapacitansen har minskat 

på grund av att permittiviteten för materialet ovanpå sensorn har förändrats i och med att vattnet 

har frusit. När temperaturen klockan 16.15 har ökat till +1 °C kommer isen direkt att släppa från 

sensorn. I och med detta kommer impedansvärdet att minska ner tills det att all is har smält och 

bildat vatten. När all is har återgått till vatten stängs klimatkammaren av och vattnet får avdunsta 

över natten och en ny mätning görs nästa morgon då sensorn är torr. Samma förfarande har gjorts 

vid mätcykel 2. Det som skiljer är att impedansvärdet då isen har blivit genomfrusen har mycket 

högre värde ett tag för att sedan stabiliseras till samma nivå som för mätcykel 1. Denna skillnad kan 

bero på att isen har frusit ”bättre” vid denna mätning.  

Dessa båda resultat visar att det sensorsystem som utvecklats kan detektera vad som finns på 

vägytan utan att vara i direkt kontakt med det som ska mätas. Sensorn kan skilja på torr, våt, isig 

samt isbildning på vägbanan. 
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Kapitel 6 

Diskussion och slutsats 

Detta kapitel innehåller en övergripande bild av väderstationen samt sensorsystemets möjligheter 

och begränsningar. 

6.1 Väderstation 

Det underlag för väderstationen som tagits fram har den största begränsningen i att de sensorer för 

vind, nederbörd samt snödjup som ansetts vara bäst lämpade tillverkas ofta av företag som redan 

har ett integrerat system för väderstationer där vind, nederbörd och nederbördsmängd mäts. Om 

produkterna säljs var för sig som OEM sensorer blir de därför mycket dyra för att inte skapa 

konkurrens med tillverkarens eget integrerade system. Dock kan nederbördssensorn i sin enklaste 

form tillverkas genom att använda samma princip som för vägytesensorn där det vatten eller snö 

som landar på sensorn kan detekteras i och med förändrad permittivitet.  

Problemet med att ha ett helt trådlöst system kvarstår när det gäller uppvärmning av sensorerna. 

Även problemet att snö som faller kommer att täcka solcellerna som ska förse väderstationen med 

energi måste lösas genom någon form av ”vindrutetorkare” som tar bort snön eller liknande måste 

finnas på solcellerna. 

Det finns dock möjlighet att konstruera en väderstation utifrån basenheten bestående av en RH-

sensor med tillhörande lufttemperatursensor tillsammans med vägsensorn som utvecklas utan att 

problemet med uppvärmning finns. Ingen av dessa sensorer behöver någon form av uppvärmning. En 

lösning kan vara att endast placera väderstationer som har vind samt nederbördssensorer på ställen 

där det finns tillgång till extern matning för uppvärmningen. Där det inte finns extern matning kan 

väderstationen i så fall bestå av endast basenheten. Detta kräver ytterligare undersökning och 

utvärdering av sensorerna. 

6.2 Vägbanesensor 

Ett komplett sensorsystem som kan mäta temperatur samt vad som finns på vägytan har med 

framgång tagits fram. Detta ger ett nytt verktyg som kan användas i utdirigeringen av insatser för 

vinterväghållningen i Sverige. 

6.2.1. Temperaturmätning  

Framtagningen av temperaturmätningen har lett till att en bra och exakt metod för att mäta 

temperaturen vid ett kalibrerat läge, mätningen i isvatten visade -0.1 °C. Detta är det mest exakta 

sättet att mäta temperaturen på. Det är annars svårt att veta exakt vilken temperatur som luften 
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eller ett material har där temperaturen ska mätas. Den klimatkammare som användes har en 

variation på ±0.3 °C vilket visas i att resultatet inte är helt exakt vid tester.  

Problemet att alla kretsar som utgör mätkretsen har en variation i sina utspänningsnivåer som följd 

av temperaturskillnad är ett problem då det gäller att få ett system som ger bra värde över hela 

temperaturspannet -40 °C till +50 °C. Referensspänningen på +0.5 V som används för alla nivåer och 

konstantströmkällan bör bytas ut för att ge plats åt en +0.5 V referensspänning som har bättre 

karakteristik över temperaturintervallet samt har ett mindre initialt fel, 1.75 mV för ADR130-0.5. 

Detta fel bör understiga 0.5 mV för att ge en säkrare nivå på alla referenser och konstantströmkällan. 

Som det är nu är det maximala initiala felet cirka 47.5 mV vilket motsvarar 2.1 °C fel om inte 

sensorsystemet kalibreras innan användning. Av dessa 2.1 °C fel är det cirka 1.9 °C som härrör från 

att felet i +0.5 V referensen har ett maximalt fel på 1.75 mV. Detta initiala fel är inget problem när 

möjlighet att kalibrera enheten finns.  Dock vid en massproduktion av enheter, där kalibrering ej är 

möjlig, är ett fel som beror på det initiala felet från mät kretsen cirka ±0.5 °C acceptabelt. Vilket kan 

uppnås med en +0.5 V referensspänning som har lägre initialt fel. 

För att få bort temperaturberoendet på mät kretsen kan enheten kalibreras vid 0 °C som är den mest 

intressanta temperaturen eller en algoritm användas för att få bort beroendet. Tester har visat att 

temperaturen vid 0 °C kan mätas med ett maximalt fel på 0.1 °C om sensorsystemet har kalibrerats. 

Ett fel på cirka 0.5 °C för övriga temperaturer är acceptabelt eftersom det är temperaturen vid 0 °C 

som är mest intressant att kunna mäta exakt. 

6.2.2 Vägytedetektering 

Att mäta vägytan har endast skett i en kontrollerad miljö med helt rent kranvatten. Detta kan bli ett 

problem när vattnet som hamnar på vägen är mer förorenat av smutts och olja med mera. Att 

undersöka om permittiviteten har liknande karakteristik för ”vägvatten” måste göras innan en sensor 

kan tas ut för tester. Då miljön varit extremt kontrollerad i klimatkammaren och inga andra material 

har kommit i kontakt med vätskan måste ytterligare tester för hur ett bildäck påverkar mätningen 

göras. När t.ex. isbildningen på senorna har börjat och något rör vid vätskan på sensorn vilket får 

iskristallerna att separeras kommer impedansvärdet för sensormätningen att ändras och nivån på 

impedansen går från isbildning till endast vatten. Detta är ett gör att isbildningen kan bli ett problem 

att detektera.  

Enligt teorin ska impedansvärdet för is bli samma som för torr yta vid höga frekvenser. Men 

resultatet från tester både med utvecklingskortet för AD5933 samt det egentillverkade sensorkortet 

visade att impedansen inte alls går upp till de nivåer som är för torr yta. En anledning till detta 

resultat kan vara att när is fryser finns det alltid en mikroskopisk hinna med vatten runt isen, oavsett 
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temperaturen i omgivningen. Denna vattenhinna gör att permittiviteten för isen inte blir lika låg som 

den teoretiskt sett skulle kunna bli. Tester som inte redovisats i rapporten visar på att när 

temperaturen sänks under -0.5 °C ner mot -15 °C kommer impedansen att öka kraftigt till en 

impedansnivå som är hälften av den för torr vägyta. Detta beror på att vattenhinnan på isen blir 

tunnare ju kallare luften i omgivningen är. 

En ytterligare aspekt som måste tas i beaktning är hur fort isen fryser. När isen fryser snabbt blir isen 

inte helt homogen utan det finns luft som innesluts i isen som gör att permittiviteten förändras för 

isen. När isen fryser saktare kommer isen att bli mer homogen vilket ger ett mer tillförlitligt värde 

permittiviteten och därmed impedansvärdet. 

En del av utvecklingen av sensorsystemet som skulle gjorts annorlunda var att istället för att göra en 

förenklad sensor för de inledande testerna skulle det sensorkort som tillverkades för tester med 

AD5933 gjorts direkt. Detta kort hade också kanske visat att resultatet som kom av AD5933 skulle 

visats med AD7153 istället och då det inte behövs en krets som kan generera två frekvenser skulle 

det kanske fungera med AD7153. AD7153 är dessutom billigare än AD5933 vilket minskar 

produktionskostnaden för enheterna. 

Problem att nivåerna för vatten och is är relativt tätt kan ställa till ett problem då det kommer att 

placeras ett asfaltslager på 5-10 mm ovanpå sensorn. Detta kan innebära att nivåerna för is och 

vatten går ihop på grund av att det elektriska fältet som påverkar det som finns ovanpå sensorn inte 

klarar att tränga igenom asfalten lika bra. Om det elektriska fältet inte tränger igenom asfalten gör 

det att materialet på sensorytan inte gör lika stor skillnad på den totala permittiviteten som när 

endast en fotomask på ett antal mikrometer skiljer sensordelen och det som finns på ytan. 
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Kapitel 7 

Vidare utveckling och tester 

Av det underlag som tagits fram för en trådlös väderstation ska väderstationen utvecklas och måste 

testas i vintermiljö för att se hur effekten av att ingen uppvärmning är möjlig påverkar mätningarna. 

 Möjligheten till att mäta salthalt har utvärderats i tester men har inte kunnat ge något enhetligt 

resultat eller gett möjligheten till att utvärdera resultatet ytterligare då tiden för examensarbete varit 

begränsat. Då denna parameter är mycket intressant är ett vidare arbete med att få fram ett 

sensorsystem som kan mäta salthalten mycket eftertraktat. Information om att det ska vara möjligt 

att mäta en förändrad permittivitet då salt finns i vatten har inhämtats från studier där salthalt i 

oceanerna har mätts med plattkondensatorer som använder saltvattnet som dielektrikum. 

Att få fram ett sensorhuvud som genererar det största elektriska fältet ovanför vägytan är ett arbete 

som måste göras. Endast tester med olika sensorer där ett ”trial and error” koncept används är inte 

acceptabelt då det tar för mycket tid och är svårt att få fram korrekt data för. Därför bör någon form 

av simuleringar göras för att få fram en sensor som kan tränga igenom asfaltslagret.  

De tester som föreligger är att placera asfalt ovanför sensorhuvudet för att utvärdera om det är 

möjligt att detektera torr, våt samt isig yta. Att det går att detektera torr och våt vägyta med ett 

asfaltslager har tester visat men inte isig yta.  

Att placera enheten i en vägbana måste också göras för att kunna mäta vilken sträcka som det 

trådlösa interfacet klarar.  
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Bilaga 1 

 

Figur 53, Sensorer för utveckling och test 

 

Figur 54, utvecklingskort för AD5933 tillsammans med sensorkort i klimatkammare 
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Figur 55, Översidan av PCB för sensorsystemet 

 
Figur 56, Undersidan av PCB för sensorsystemet 
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Figur 57, Bild av kretskort för det kompletta sensorsystemet 
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Bilaga 2  
Komplett kretsschema för sensorsystemet 
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