
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 

 

Elektroteknik 

Electrical Engineering 

 

Smarta parkeringsplatser 

MultiTech mDot-baserade parkeringsplatser utan extern strömförsörjning 

 

Oskar Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smarta parkeringsplatser – 

MultiTech mDot-baserade 

parkeringsplatser utan extern 

strömförsörjning 

Oskar Svensson 

  

2017-06-18 

 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för elektronikkonstruktion 
Examinator: Benny Thörnberg, benny.thornberg@miun.se 

Handledare: Sebastian Bader, sebastian.bader@miun.se 

Författare: Oskar Svensson, ossv1400@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 

Huvudområde: Elektroteknik 

Termin, år: VT, 2017 



Smarta parkeringsplatser – 

MultiTech mDot-baserade 

parkeringsplatser utan extern 

strömförsörjning 

Oskar Svensson 

 Sammanfattning 

2017-06-18 

 

iv 

Sammanfattning 
Internet of Things är ett begrepp som innebär att alla tänkbara enheter 

kan kommunicera med varandra. Utvecklingen är snabb och antalet upp-

kopplade enheter ökar enormt. Detta medför bland annat att samhället 

blir effektivare vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga förde-

lar. Genom att göra parkeringsplatser smarta kan de lediga platserna 

snabbare lokaliseras vilket minskar både miljöpåverkan och bränslekost-

nad. Eftersom strömförsörjning kan vara ett problem vid en del parke-

ringsplatser undersöks huruvida det är möjligt att åstadkomma smarta 

parkeringsplatser baserat på en enhet utan extern strömförsörjning. 

Undersökningen görs genom att konstruera en prototyp och på den ut-

värdera ström- och effektförbrukning samt batteritid. Dessutom analyse-

ras om en annan design på prototypen skulle prestera bättre genom att 

uppskatta strömförbrukningen för en sådan design och därefter beräkna 

effektförbrukning och batteritid. Prototypens konstruktion bestod av en 

ultraljudsgivare inklusive styrenhet, en mikrokontroller kallad mDot, ett 

9 V-batteri och en strömbrytare. Med mDot:en kunde data sändas till en 

server via LoRaWAN. De utförda mätningarna och beräkningarna visade 

att prototypen drar mycket ström. En enhet med tillräcklig prestanda är 

dock möjlig att konstruera genom att utföra beräkningar i mDot:en istäl-

let för i ultraljudsgivarens styrenhet. Detta skulle minska strömförbruk-

ningen vilket förlänger batteritiden. Uppskattningar visade även att bat-

teritiden för en sådan enhet ökar exponentiellt mot tiden i viloläge. Slut-

satsen är att batteritiden varierar beroende på hur enheten är designad 

samt hur länge enheten är i viloläge. Det är dock möjligt att konstruera 

en enhet utan extern strömförsörjning som har tillräckligt bra prestanda 

för att åstadkomma smarta parkeringsplatser. 

Nyckelord: IoT, LoRa, mDot, ultraljudsgivare, smarta parkeringsplatser. 
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Abstract 
Internet of Things is a term for describing that every imaginable device 

can communicate with each other. The development in the field is fast 

and the amount of connected devices increases at an enormous rate. This 

means that the society becomes more efficient and some part of this is 

economic as well as environmental benefits. By making parking lots 

smart, the vacant lots can be located more quickly thus reducing environ-

mental impact and fuel cost. At some parking lots there is no power sup-

ply. This report investigates whether or not it is possible to achieve smart 

parking lots based on a device without external power supply. The inves-

tigation is done by constructing a prototype and evaluate its current and 

power consumption as well as its battery life. Furthermore, an investiga-

tion is done to find out if another design can perform better than the pro-

totype. This is done by making assumptions of how another design might 

look and from that estimate its current consumption and then calculating 

power consumption and battery life. The prototype constructed existed 

of an ultrasonic sensor including control unit, a microcontroller called 

mDot, a 9 V battery and a power switch. The mDot was able to send data 

to a server via LoRaWAN. The performed measurements and calculations 

showed that the prototype used to much current. However, a device with 

sufficient performance is possible to construct by doing the computation 

in the mDot instead of in the ultrasonic sensors control unit. This would 

increase the battery life of the device. Estimations showed that the battery 

life of such a device increases exponentially to the sleep time. The conclu-

sion is that the battery life will vary depending on the design and the 

sleep time of the device. It is however possible to design a device without 

external power supply that has sufficiently good performance to enable 

smart parking lots. 

Keywords: IoT, LoRa, mDot, ultrasonic sensor, smart parking lots. 
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Terminologi  
IoT Internet of Things 

LoRa Allians med syfte att utveckla LoRaWAN [1] 

LoRaWAN Lågeffektsnätverk framtaget för IoT 

LPWAN Low Power Wide Area Network 

ADR Adaptive Data Rate 

Korskorrelation Ett mått på korrelationen mellan två signaler 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras projektets bakgrund, syfte, avgränsningar och 

konkreta mål. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Internet of Things (IoT) innebär att enheter av olika slag kan kommuni-

cera. Detta medför att samhället blir effektivare. Idag är IoT ett område 

som växer snabbt och Cisco spår att omkring 50 miljarder enheter kom-

mer att vara uppkopplade redan år 2020 [2]. Ett område inom IoT som 

kan öka effektiviteten i samhället är smarta parkeringsplatser. Detta kan 

innebära ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar.  

På många parkeringsplatser saknas dock strömförsörjning, exempelvis i 

form av motorvärmarplatser. För att ändå skapa smarta parkeringsplat-

ser kan strömförsörjningen ske genom att enheten använder ett batteri, 

eventuellt kombinerat med en solcell. Om enheten ska vara batteridriven 

är dess effektförbrukning och batteritid kritisk. Projektet kommer därför 

att utreda huruvida en batteritidriven enhet för smarta parkeringsplatser 

är möjlig genom att uppskatta dess effektförbrukning och batteritid. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om det är möjligt att åstadkomma 

smarta parkeringsplatser baserat på en enhet utan extern strömförsörj-

ning. Dessutom ska enheten baseras på en billig men ändå robust sensor 

och en LoRa-nod. Prototypen ska kunna sända information till molnet via 

LoRaWAN. Med hjälp av informationen ska det från molnet gå att avgöra 

huruvida en bil står parkerad på den smarta parkeringsplatsen eller inte.  

För att avgöra om en sådan enhet kan användas för smarta parkerings-

platser utvärderas dess effektförbrukning och batteritid. Dels genom mät-

ningar och beräkningar och dels genom uppskattningar och beräkningar. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer i huvudsak att fokusera på noden och inte på webb-

tjänsten och kommunikationen med servern. Mer djupgående analys och 

tester avgränsas till att fokusera på batteritid och effektförbrukning för 
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dels prototypen och dels för en fullbordad mer optimal enhet. Detta för 

att andra egenskaper hos prototypen såsom enhetens robusthet inte är 

vidare relevant på grund av att projektet mynnar ut i en prototyp och inte 

i en fullbordad produkt. 

Eftersom Mittuniversitetet huvudsakligen använder sig av LoRa-teknik 

avgränsas undersökningen ytterligare till att använda IoT-nätverket 

LoRaWAN. Detta trots att det förekommer andra standarder och nätverk 

på marknaden. 

1.4 Konkreta verifierbara mål 

Målen för den teoretiska delen av projektet är att följande tekniker och 

forskning är analyserade: 

 Beskriva hur en ultraljudsgivare fungerar genom att förklara 

dels den piezoelektriska transduktorns funktion och dels styren-

hetens funktion. 

 Grundläggande information om LoRaWAN. 

 Analysera teoretisk batteritid och effektförbrukning för en full-

bordad enhet. 

 Pågående forskning inom smarta parkeringsplatser. 

Målen för den praktiska delen av projektet är att följande är uppfyllt: 

 Konstruera en fungerande prototyp för detektering av en parke-

rad bil baserad på en LoRa-nod och en billig men ändå robust 

sensor. Prototypen ska kunna skicka data till molnet gällande 

om en bil är parkerad eller inte via nätverket LoRaWAN.   

 Analysera prototypens batteritid och effektförbrukning. 

1.5 Översikt 

Rapporten inleds med en grundläggande bakgrund till projektet och fast-

ställer även syftet med projektet. I kapitel två beskrivs teorin som arbetet 

grundar sig på och därefter i kapitel tre beskrivs de metoder som använts 
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för att uppnå projektets syfte. I kapitel fyra beskrivs överskådligt hur pro-

totypen är konstruerad. I kapitel fem presenteras de resultat som upp-

nåtts för att sedan i kapitel sex diskuteras. Slutligen i kapitel sju present-

eras de viktigaste slutsatserna såväl som metodval samt att förslag till 

fortsatt forskning ges. 



Smarta parkeringsplatser – 

MultiTech mDot-baserade 

parkeringsplatser utan extern 

strömförsörjning 

Oskar Svensson 

2 Teori 

2017-06-18 

 

7 

2 Teori 
För att implementera en smart parkeringsplats krävs först och främst en 

enhet som kan användas för att hantera data från någon typ av sensor. 

Sensorn används för att detektera om en bil står parkerad eller inte. In-

formationen som enheten erhåller behöver sändas till en server för att 

göra informationen tillgänglig för andra. Det behövs således någon typ 

av nätverk för kommunikationen mellan servern och enheten eller noden. 

En övergripande systembild visas nedan i figur 2.1. 

LoRa-gateway

mDot

Sensor

 

Figur 2.1: Övergripande bild av en smart parkeringsplats 

Det finns en mängd sensorer att välja mellan. Bland annat givare baserade 

på induktion, kapacitivitet, ljud och ljus. Alla har sina för- och nackdelar 

men de viktigaste egenskaperna för smarta parkeringsplatser är att sen-

sorn ska klara detektera bilen i olika väderförhållanden och att priset är 

förhållandevis lågt. Både induktiva och kapacitiva givare klarar inte till-

räckligt långa avstånd till ett rimligt pris. Kvar återstår givare baserade 

på ljud och ljus. Det finns fotoceller som klarar tillräckligt långa avstånd 
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men till ett högt pris. Väderförhållanden kan dessutom göra att ljuset för-

vrängs. Det mest prisvärda alternativet är ultraljudsgivare tillverkade för 

bilar. Dessa är både billiga och klarar av tuffa väderförhållanden. 

Om noden inte använder extern strömförsörjning är enhetens batteriför-

brukning kritisk. Därför krävs både en styrenhet och ett nätverk med låg 

effektförbrukning. Vanliga nätverk som GSM, 3G och 4G med mera upp-

fyller inte detta krav tillräckligt väl. Ett alternativ är LoRaWAN som är 

ett nätverk ämnat för Internet of Things. Det är ett så kallat LPWAN som 

är designat för låg effektförbrukning. En styrenhet som stödjer LoRa-

WAN är MultiConnect mDot, som till skillnad från andra mikrokontroll-

lers förbrukar lite ström. En server används för att ta emot data från no-

den. Om ett LoRaWAN-nätverk används måste dessutom en dedikerad 

LoRa-gateway användas. Från servern kan information om parkerings-

platsernas tillgänglighet läsas. 

2.1 Internet of Things 

IoT är ett begrepp som innebär att hushållsapparater, kläder, maskiner, 

byggnader, gods, fordon och andra saker samt varelser förses med in-

byggd elektronik. Detta innebär att enheterna kan samla information om 

sin omvärld och kommunicera den till andra. Detta medverkar i sin tur 

till att skapa smarta miljöer, varor och tjänster som kan hjälpa till att lösa 

stora samhällsutmaningar samt stärka den svenska ekonomin [3]. Ett om-

råde som kan utvecklas inom IoT är smarta parkeringsplatser. 

2.1.1 Smarta parkeringsplatser 

En smart parkeringsplats består, som beskrivits, av flera delar. I denna 

rapport utreds mestadels nodens del i systemet. En annan studie [4] upp-

skattade hur mycket smarta parkeringsplatser kan spara i form av tid och 

koldioxidutsläpp. Detta gjordes dels genom en händelsestyrd simulering 

och dels genom mätningar på en verklig parkeringsplats. Resultatet av 

studien var att på en parkeringsplats med över 200 parkeringar kan sök-

tiden efter en parkering minskas med i snitt 11 s under en period om 10 

dagar. Koldioxidutsläppen skulle minska med 64.3 kg under 19 veckor. 

Slutsatsen var att systemets kostnad översteg dess fördelar men att en 

större parkeringsplats troligen skulle dra större nytta av systemet. 
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En annan studie [5] fokuserar på en guidningsalgoritm för att på snabb-

aste sätt kunna lokalisera en ledig parkeringsplats. Algoritmens effektivi-

tet utvärderas genom simulering. Simuleringen baseras på data från Lux-

emburg. Resultatet var att tiden att finna en parkeringsplats kunde för-

kortas med den förslagna algoritmen.  

2.2 LoRaWAN 

LoRaWAN är ett Low Power Wide Area Network (LPWAN) designat för 

kommunikation över långa avstånd med låg effektförbrukning. LoRa-

WAN riktar sig specifikt mot kraven för IoT.  

Nätverksarkitekturen för LoRaWAN är typiskt ett stjärnnätverk där en 

LoRa-gateway utgör mittpunkten med omkringliggande IoT-noder. 

Gatewayen är uppkopplad till ett vanligt TCP/IP-nätverk och hanterar 

därigenom kommunikationen mellan gatewayen och en bakomliggande 

server. IoT-noden däremot kommunicerar via trådlös single-hop-kom-

munikation direkt till en eller flera gateways. Nedan i figur 2.2.1 visas 

överskådligt kommunikationen mellan en IoT-nod och en server. 

 

Figur 2.2.1: LoRaWAN-kommunikation mellan en LoRa-nod och en server [6] 

Observera att figuren endast visar en nod. Vanligtvis är flera noder kopp-

lade till en gateway.  
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Kommunikationen mellan noderna och gatewayen är utspridd över flera 

olika frekvensband och datahastigheter. LoRaWAN stödjer överförings-

hastigheter från 0,3 kb/s till 50 kb/s. För att maximera både nodens batte-

ritid och överlag nätverkets kapacitet så hanterar servern datahastigheten 

för varje enskild nod individuellt genom en algoritm för adaptiv datahas-

tighet (ADR). [6] 

LoRaWAN-modemet SX127/73 används på mDot:en. I sändarläge förbru-

kar modemet omkring 125 mA och i mottagarläge omkring 11 mA [7]. 

2.3 Ultraljudsgivare 

En ultraljudsgivare kan konstrueras på olika sätt. Bland annat genom att 

använda en piezoelektrisk transduktor för att skicka och ta emot ult-

raljudspulser [8]. Nedan i figur 2.3.1 visas en övergripande bild på prin-

cipen för en ultraljudsgivare. 

 

Figur 2.3.1: Princip för ultraljudsgivare 

Ultraljudspulserna bearbetas av en styrenhet som beräknar avståndet till 

objektet. Avståndet kan beräknas genom att göra mätningar för att be-

stämma signalens Time of Flight (ToF). För att skatta ToF:en kan korskor-

relationsberäkningar implementeras i en styrenhet. Därefter kan avstån-

det 𝑟 till objektet beräknas genom: 
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 𝑟 =
𝑣 ∙ 𝑡

2
 (2.5.1) 

Där 𝑣 är ljudets hastighet och 𝑡 är skattad ToF. [9] 

2.3.1 Piezoelektrisk transduktor 

En piezoelektrisk transduktor omvandlar mekaniskt arbete till en spän-

ning som står i proportion mot det tillförda arbetet på transduktorn. Även 

det omvända gäller. En tillförd spänning medför att transduktorn utför 

ett mekaniskt arbete proportionerligt mot den tillförda spänningen. [8] 

2.3.2 Styrenhet 

Styrenheten agerar först som sändare och skickar en signal till den piezo-

elektriska transduktorn. Signalen omvandlas till mekaniskt arbete eller 

ultraljudvågor och färdas mot objektet. Vågen reflekteras av objektet och 

färdas tillbaka mot styrenheten, som ställts om till mottagare. Styrenheten 

avläser den reflekterade vågen och utför en korskorrelationsberäkning av 

den utskickade och den mottagna signalen. Genom korskorrelationsbe-

räkningar kan tidsfördröjningen eller ToF:en mellan de två vågorna skatt-

tas och därigenom avståndet beräknas. [9] 

Korskorrelationen mellan den utskickade signalen 𝑥(𝑛) och den mot-

tagna signalen 𝑦(𝑛) kan skattas genom ekvation 2.3.2.1 [10]. 

 �̂�𝑌𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑦(𝑛 + 𝑘)𝑥(𝑛)

𝑁−𝑘

𝑛=1

 (2.3.2.1) 

För positiva 𝑘-värden. Den högsta korrelationen mellan signalerna fås för 

det 𝑘 som ger det största värdet på �̂�𝑌𝑋. En skattning av signalens ToF fås 

genom 𝑘-värdet vid det högsta värdet på �̂�𝑌𝑋. Om detta 𝑘-värde multipli-

ceras med samplingstiden fås ToF:en. 
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3 Metod 
För att kunna uppskatta batteritiden för en enhet ämnad för smarta par-

keringar konstruerades en prototyp. Prototypen baseras på en ultraljuds-

givare inklusive styrenhet och en mikrokontroller kallad mDot. Först och 

främst karakteriseras ultraljudsgivaren tillsammans med styrenheten för 

att kunna utläsa en signal till mDot:en. Därefter programmeras mDot:en 

och slutligen kan prototypens batteritid uppskattas genom mätningar och 

beräkningar. 

3.1 Uppmätning och inläsning av givarsignal 

Första steget i projektet var att utläsa en signal från ultraljudsgivarens 

styrenhet för att i mDot:en kunna avgöra om en bil stod parkerad eller 

inte. Detta gjordes genom att metodiskt mäta på styrenhetens ben en åt 

gången för olika avstånd och notera hur signalen till respektive ben änd-

rades. Mätningarna gjordes med en multimeter inställd på att mäta dels 

spänning och dels frekvens. 

Ett av benen på styrenheten ändrade spänningsnivå vid olika avstånd till 

givaren. Denna spänning avlästes i mDot:en via en analog ingång. Värdet 

kunde därefter användas för att avgöra om en bil befann sig på parke-

ringsplatsen eller inte. 

3.2 Programmering 

Företaget MultiTech har utvecklat en billig mikrokontroller med stöd för 

LoRaWAN för att förenkla IoT-tillämpningar. Mikrokontroller kallas 

mDot och stödjer tvåvägskommunikation över avstånd på upp till sexton 

kilometer. På modulen sitter processorn ARM Cortex-M4 som använder 

sig operativsystemet mbed OS. [11] 

Programmeringsspråket som användes för att programmera mDot:en var 

C++. Programmeringen underlättades av bibliotek med öppen källkod 

publicerade på mbed-plattformen. Programmering av mDot:en kan göras 

genom utvecklingsmiljön mbed Compiler som är en del av mbed-platt-

formen. 
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3.3 Uppskattning av batteritid och effektförbrukning 

För att uppskatta prototypens batteritid gjordes en strömmätning konti-

nuerligt under tio minuter med en multimeter. Från multimetern kunde 

den genomsnittliga strömförbrukningen avläsas och därefter den upp-

skattade effektförbrukningen beräknas. Med den uppmätta strömför-

brukningen i A fås den totala batteritiden i timmar enligt ekvation 3.3.1. 

 𝑇 =
𝐶

𝐼
 (3.3.1) 

Där 𝑇 är batteritiden i timmar, 𝐶 är batteriets kapacitet i Ah och 𝐼 är pro-

totypens strömförbrukning i A. Eftersom batteriets spänning är känd kan 

även prototypens effektförbrukning beräknas genom ekvation 3.3.2. 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 (3.3.2) 

Där 𝑃 är effekten i W, 𝑈 är spänningen i V och 𝐼 är strömmen i A. Eftersom 

enheten kan konstrueras annorlunda kan strömförbrukningen variera be-

roende på design. Formlerna gäller oavsett design och kan användas för 

att uppskatta batteritid och effektförbrukning såväl som för att jämföra 

olika enheter. 
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4 Konstruktion 
Prototypen byggdes in i en förhållandevis liten inbyggnadslåda med 

längden 123 mm och bredden 72 mm samt djupet 39 mm. I denna låda 

placerades en ultraljudsgivare, en styrenhet till ultraljudsgivaren, ett bat-

teri, en mDot och en knapp för att bryta strömmen.  

Prototypen designades för att vara smidig att visa upp. Två faktorer som 

ansågs betydande var dels prototypens storlek och dels att den måste 

vara trådlös. Såldes valdes ett batteri och inte strömförsörjning på annat 

sätt, vilket är en del av syftet med rapporten.  

4.1 Sensorlösning 

Både prototypen och den fullbordade enheten ställer krav på sensorlös-

ningen. Bland annat måste sensorn vara robust, vattentålig och klarar att 

mäta på rimliga avstånd under varierande väderförhållanden. Utöver 

dessa krav så måste sensorn vara förhållandevis billig.  

 

Figur 4.1.1: Parkeringssensor 

Parkeringssensorer avsedda för bilar uppfyller samtliga krav samtidigt 

som de är lättillgängliga och har ett lågt pris. Figur 4.1.1 ovan visar en 

typisk parkeringssensor baserad på ultraljud. De som användes till pro-

totypen hade en resonansfrekvens på 40 kHz och krävde en matnings-

spänning på omkring 12 V. Lägre matningsspänning är dock testat och 

verifierat vilket gjort att matningsspänningen till prototypen är 9 V. 
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Ett annat alternativ var att använda en fotocell men denna lösning valdes 

bort på grund av dess högre pris samt att dess detekteringsförmåga på-

verkas mycket av tuffa väderförhållanden. 

4.2 Prototypens kopplingsschema 

Innan prototypen byggdes ritades ett simpelt kopplingsschema för att un-

derlätta vid konstruktion samt för att dokumentera arbetet. Nedan i figur 

4.2.1 visas kopplingsschemat. 

Styrenhet
5 V

mDot
3.3 V

Batteri, 9 V

Strömbrytare

Piezoelektrisk 
transduktor, 9 V

+  -

+  -

LP-filter

Spänningsdelare  

Figur 4.2.1: Simpelt kopplingsschema för prototypen 

Strömbrytaren används för att bryta strömmen och gör att prototypen 

inte förbrukar ström när den inte används för demonstration. Detta gör 

att batteriet inte behöver laddas lika ofta. Den piezoelektriska transduk-

torn och styrenheten utgör tillsammans ultraljudsgivaren. Styrenheten 

används för att skatta ToF:en och därigenom beräkna avståndet till objek-

tet. På styrenheten sitter elektronik för att mata transduktorn med spän-

ningspulser på omkring 9 V. På styrenheten sitter även elektronik för att 

omvandla från matningsspänningen på 9 V till omkring 5 V för den digi-

tala elektroniken. För att kunna skicka mätdata till molnet används en 
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mDot som skickar denna data via LoRaWAN till en webbserver där in-

formationen enkelt kan utläsas. 

Spänningen från utgången på styrenheten är 5 V medan ingången på 

mDot:en klarar mellan 0 V och 3,3 V. För att lösa detta används en spän-

ningsdelare. Utöver detta filtreras signalen med ett lågpassfilter för att 

minska störningar från omgivningen. 

4.3 Prototypens strömförsörjning 

Eftersom prototypen tagits fram i demonstreringssyfte och inte i syfte att 

vara en fullbordad produkt så valdes en liten och smidig inbyggnadslåda 

med batteriförsörjning. Styrenheten till ultraljudsgivaren upptar en hel 

del plats och tillsammans med alla andra komponenter är det trångt. 

Platsbegränsningen gjorde att endast ett vanligt 9 V-batteri rymdes. Ge-

nom att med ett spänningsaggregat variera spänningen verifierades att 

lägre spänning än styrenhetens och transduktorns specificerade mat-

ningsspänning kunde användas. Vid omkring 7 volt slutade styrenheten 

och transduktorn att fungera. Ett 9 V-batteri kunde därför användas med 

marginal. 

Prototypens batteritid är begränsad men det kan åtgärdas genom att byta 

till ett eller flera batterier med högre kapacitet. Detta kräver även att in-

byggnadslådan ersätts med en låda av större storlek. Batteritiden är dock 

tillräckligt lång för att på ett dugligt sätt visa upp prototypen och påvisa 

fördelarna med smarta parkeringsplatser.  

4.4 Programmering  

Programmeringen kan delas upp i två separata delar. Dels att skicka data 

till molnet och dels att läsa in data från ultraljudsgivaren till mDot:en. 

Signalen som avläses av mDot:en är en spänning mellan 0 V och 3,3 V. 

Detta är den ursprungliga signalen från styrenheten efter en spännings-

delare som skalar om till ett lämpligt spänningsvärde. Funktionen read() 

från AnalogIn-klassen returnerar ett värde mellan noll och ett som mots-

varar spänningsnivån på ingången. Detta värde används för att avgöra 

huruvida en bil är parkerad eller inte. 
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För att skicka denna information till molnet används funktionen send() 

som ingår i klassen LoRa. Detta är en del i det större biblioteket Smar-

tApp_Miun. Tillsammans utgör de grunden för kommunikationen med 

en webbserver. För att reducera strömförbrukningen försätts mDot:en 

emellanåt i viloläge. Detta utförs med funktionen setSleepTime() som 

även den ingår i biblioteket SmartApp_Miun [12]. 
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5 Resultat 

5.1 Prototypens funktionalitet 

Prototypen använder en ultraljudsgivare designad för bilar som består 

dels av en piezoelektrisk transduktor och dels av en styrenhet. Styren-

heten skickar ut en spänningssignal som omvandlas av transduktorn till 

en ultraljudsignal. Om ett objekt befinner sig framför sensorn reflekteras 

ultraljudsignalen mot objektet och färdas tillbaka mot transduktorn som 

är omställd till att vara mottagare. Styrenheten kan utifrån detta beräkna 

avståndet till objektet.  

Ett av benen på styrenheten ändrar spänningsnivå vid avståndsänd-

ringar. Detta ben är kopplat till ett lågpassfilter och därefter till en spän-

ningsdelare för att slutligen anslutas till en analog ingång på mDot:en. I 

mDot:en avgörs om ett objekt är närvarande eller inte genom att utvär-

dera spänningsnivån på den analoga ingången. 

Den slutgiltiga informationen gällande om en bil är parkerad eller inte 

skickas via LoRaWAN från mDot:en till en webbserver. Informationen 

kan därefter utläsas på en webbsida. Den färdiga prototypen visas nedan 

i figur 5.1.1. 
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Figur 5.1.1: Utsida respektive insida av prototypen 

Längst upp i prototypen sitter batteriet och nedanför den sitter ultraljuds-

givarens styrenhet. Det gröna kretskortet ovanpå styrenheten är 

mDot:en. Längst ned på prototypen sitter en strömbrytare. 

5.2 Batteritid och effektförbrukning 

Med multimetern uppmättes prototypens maximala, minimala och ge-

nomsnittliga strömförbrukning. På multimetern användes en funktion 

för att lagra de samplade värdena. Under tio minuter varierades avstån-

det mellan objektet och sensorn. Vid avståndet noll noterades den högsta 

strömförbrukningen medan den lägsta strömförbrukningen noterades 

utan något närvarande objekt framför sensorn.  

Mätningen gjordes i serie med strömbrytaren, således med 9 V spänning. 

Från alla de lagrade värdena kunde den genomsnittliga strömförbruk-

ningen beräknas genom ekvation 5.2.1. 

 𝐼𝑎𝑣𝑔 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 (5.2.1) 
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Där 𝑁 är antalet sampelvärden och 𝑥 är ett sampelvärde. Från alla sam-

pelvärden kunde även den minimala och maximal strömförbrukningen 

utläsas. Resultatet från mätningarna visas nedan i tabell 5.2.1. 

Tabell 5.2.1: Prototypens uppmätta strömförbrukning 

Strömförbrukning 𝑰𝒎𝒂𝒙 (𝒎𝑨) 𝑰𝒎𝒊𝒏 (𝒎𝑨) 𝑰𝒂𝒗𝒈 (𝒎𝑨) 

 155 30 49 

 

Prototypen använder ett 9 V-batteri med en kapacitet på 1,2 Ah. Batteri-

tiden för prototypen kan skattas genom ekvation 3.3.1 med den genom-

snittliga strömförbrukningen,  𝐼𝑎𝑣𝑔. Se ekvation 5.2.1. 

 𝑇 =
𝐶

𝐼𝑎𝑣𝑔
=

1,2

49 ∙ 10−3
≈ 24 𝑡𝑖𝑚 (5.2.1) 

Med vetskap om att prototypen använder ett 9 V-batteri och med upp-

mätt strömförbrukning kan även maximal, minimal och genomsnittlig ef-

fektförbrukning beräknas med ekvation 3.3.2. De beräknade effektvär-

dena visas nedan i tabell 5.2.2. 

Tabell 5.2.2: Prototypens beräknade effektförbrukning 

Effektförbrukning 𝑷𝒎𝒂𝒙 (𝒎𝑾) 𝑷𝒎𝒊𝒏 (𝒎𝑾) 𝑷𝒂𝒗𝒈 (𝒎𝑾) 

 1395 270 441 

 

Att ström- och effektvärdena varierar mycket beror på att styrenheten 

förbrukar mer ström när ett objekt är framför transduktorn än när ingen-

ting täcker transduktorn. Detta beror till största del på att fler och fler 

lysdioder tänds desto närmre ett objekt är transduktorn. 

För ultraljudsgivaren specificeras en strömförbrukning på 120 mA med 

matningsspänningen på omkring 12 V [13] och för mDot:en specificeras 

en strömförbrukning på 18 mA i aktivt läge och 50 𝜇A i viloläge med mat-

ningsspänningen 3,3 V [11]. Detta ger en effektförbrukning på 1400 mW 



Smarta parkeringsplatser – 

MultiTech mDot-baserade 

parkeringsplatser utan extern 

strömförsörjning 

Oskar Svensson 

5 Resultat 

2017-06-18 

 

21 

för ultraljudsgivaren och för mDot:en 60 mW i aktivt läge och 0,2 mW i 

viloläge.  

 

Figur 5.2.1: Effektförbrukning för mDot:en i aktivt läge och för ultraljudsgivaren 

inklusive styrenhet 

Som figur 5.2.1 visar är ultraljudsgivaren inklusive styrenhet den mest 

betydande effektförbrukaren. För att reducera effektförbrukningen kan 

mDot:en emellanåt försättas i viloläge. Detta ger dock ingen större effekt 

med den nuvarande designen eftersom ultraljudsgivarens styrenhet ger 

ström åt mDot:en och inte tvärtom. Ultraljudsgivaren inklusive styrenhet 

försätts alltså inte i viloläge men har den betydligt högsta effektförbruk-

ningen, vilket gör att effektförbrukningen blir i stort sätt densamma. 

Om mDot:en skulle utföra ToF-beräkningarna istället för ultraljudsgiva-

rens styrenhet skulle effektförbrukningen gå ned markant eftersom ult-

raljudsgivarens styrenhet inte skulle behöva användas. Den totala effekt-

förbrukningen skulle vara i samma storleksordning som för bara 

mDot:en. Detta skulle dessutom ge stöd för att försätta hela enheten i vi-

loläge vilket drastiskt reducerar effektförbrukningen. Batteritiden för om 

mDot:en alltid skulle vara i aktivt läge beräknas nedan i ekvation 5.2.2. 

 𝑇 =
𝐶

𝐼𝑎𝑣𝑔
=

1,2

18 ∙ 10−3
≈ 67 𝑡𝑖𝑚 (5.2.2) 

1400

60

Försäljning

Ultraljudsgivare inklusive styrenhet (mW) mDot i aktivt läge (mW)
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Om däremot mDot:en försätts i viloläge emellanåt och är aktiv exempel-

vis en sekund per minut fås batteritiden som beräknas i ekvation 5.2.3. 

 
𝑇 =

𝐶

𝐼𝑎𝑣𝑔
=

𝐶

𝐼𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣

60
+

59
60

∙ 𝐼𝑣𝑖𝑙𝑜𝑙ä𝑔𝑒

=
1,2

18 ∙ 10−3

60 +
59
60 ∙ 50 ∙ 10−6

≈ 143 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

(5.2.3) 

Med en batteritid på 143 dagar skulle enheten vara klart mer användbar. 

Om mDot:en är i viloläge längre tid fås ännu längre batteritid. Dessa be-

räkningar baseras på en del förenklingar. Bland annat att mDot:ens spe-

cificerade effektförbrukning inkluderar transduktorns och annan nöd-

vändig hårdvaras, exempelvis förstärkares, effektförbrukning. Dessutom 

antas att LoRaWAN-modemets förbrukning är inräknat i denna specifi-

kation. Att använda mDot:ens specificerade förbrukning bör dock vara 

tillräckligt för att göra en någorlunda bra uppskattning av batteritiden. 

Som tidigare nämnts varierar mDot:ens effektförbrukningen beroende på 

om den är i aktivt läge eller i viloläge. Beroende på hur lång tid som kan 

accepteras mellan mätningarna fås olika lång batteritid. Nedan i figur 

5.2.1 visas strömförbrukningen som en funktion av mDot:ens aktiva tid i 

sekunder per timme. 
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Figur 5.2.1: Batteritid i förhållande till aktiv tid per timme 

Eftersom batteritiden minskar exponentiellt mot mDot:ens aktiva tid är 

det fördelaktigt att låta mDot:en vara i viloläge så länge som möjligt. Med 

en aktiv tid på en sekund per timme blev batteritiden ungefär 143 dagar. 

Detta baseras dock på ett antagande att det tar en sekund för mDot:en att 

avläsa sensordata och skicka den informationen till servern. Denna tid 

kan vara kortare och om operationerna skulle utföras exempelvis fyra 

gånger så snabbt skulle batteritiden vara över ett år. 
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6 Diskussion 
För att kunna konstruera prototypen behövdes kunskaper om dels 

mDot:en och dels ultraljudsgivaren. Först gjordes försök att använda end-

ast den piezoelektriska transduktorn och mDot:en. Detta ställde krav på 

ytterligare hårdvara i form av åtminstone två förstärkare. På grund av 

tidsbrist användes istället styrenheten till ultraljudsgivaren för att han-

tera transduktorn. Genom att mäta respektive ben på styrenheten upp-

täcktes ett ben som ändrade spänning proportionerligt mot avståndet till 

objektet. Detta ben kopplades till mDot:en som i sin tur avgjorde om en 

bil stod parkerad eller inte. Information skickades sedan till molnet via 

LoRaWAN.  

Prototypens batteritid är duglig i demonstrationssyfte men för en slutgil-

tig produkt behöver den förbruka mindre ström eventuellt strömförsörjas 

externt. Det förstnämnda är dock att föredra. Prototypen fungerar dugligt 

och strömförbrukning, effektförbrukning samt batteritid är analyserat. 

Dessutom har det visat sig att enheten kan konstrueras bättre vilket ger 

tillräckligt lång batteritid för att kunna åstadkomma smarta parkerings-

platser utan extern strömförsörjning. Sammantaget anses projektets syfte 

uppnått. 

För det metodval som gjordes där styrenheten till ultraljudsgivaren an-

vändes för att hantera transduktorn och för att utföra ToF-beräkningarna 

är det väntat med hög strömförbrukning. Den valda metoden gav alltså 

ett förväntat resultat. På grund av prototypens höga strömförbrukning är 

den använda metoden mindre bra och andra tillvägagångssätt kan vara 

bättre. Den valda metoden är dock lämplig för att konstruera en prototyp 

i demonstreringssyfte. 

Eftersom resultatet visade att strömförbrukningen var hög och därmed 

batteritiden kort ställs frågan om prototypen kan förbättras. Om projektet 

utvecklas ytterligare skulle istället avståndet till objektet bestämmas i 

mDot:en genom att skatta ToF:en med en korskorrelationsberäkning. Ult-

raljudsgivarens styrenhet skulle då inte behöva användas vilket kraftigt 

skulle reducera strömförbrukningen. Dessutom skulle mDot:en kunna 

försättas i viloläge vilket reducerar strömförbrukningen avsevärt. Längre 

tid i viloläge ger, som visats i resultatet, exponentiellt längre batteritid. 

En överordnad molntjänst skulle kunna ändra mDot:ens aktiva tid med 
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avseende på de krav som ställs vid en viss tidpunkt på dygnet. På detta 

sätt, med hjälp av historik om parkeringstider, kan strömförbrukningen 

reduceras utan försämrad prestanda. Utöver detta skulle en solcell kunna 

användas för att ytterligare förlänga batteritiden. För att dessutom redu-

cera kostnaderna om flera enheter skulle installeras kan exempelvis två 

sensorer istället för en kopplas till mDot:en. Detta skulle närmast halvera 

priset eftersom hälften så många mDot:s skulle användas, dock till be-

kostnad av något sämre flexibilitet vid installation.  

För att kunna utföra korskorrelationsberäkningen mellan den utsända 

och den mottagna signalen behövs förstärkare som klarar att driva trans-

duktorn med cirka 9 V. Förstärkarna måste dessutom klara att ändra ut-

spänningen tillräckligt snabbt för att transduktorn ska kunna användas 

kring 40 kHz. Om samma transduktor ska användas för att både skicka 

och ta emot signalen måste en förstärkare användas i sändarläge och en 

annan förstärkare i mottagarläge. Växlingen mellan förstärkarna skulle 

kunna göras med hjälp av en tvålägesbrytare. Brytaren skulle kunna slå 

om från den sändande förstärkaren till den mottagande förstärkaren näst-

intill direkt efter att den utskickade signalen sänts iväg. I figur 6.1 visas 

ett exempel på hur en förbättrad enhet skulle kunna se ut. 

mDot

Sensor

TX

RX

 

Figur 6.1: Schematisk bild över en förbättrad enhet 

Transduktorn behöver en matningsspänning på omkring 9 V för att fun-

gera medan mDot:en behöver omkring 3,3 V. Ett alternativ är att använda 

ett 9 V-batteri för spänningsmatning av förstärkarna. Spänningsmat-

ningen av mDot:en kan då göras med exempelvis en enkel spänningsde-

lare. Ett annat alternativ kan vara att använda exempelvis ett litiumbatteri 
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på 3,6 V för spänningsmatning av mDot:en och utöver det använda en 

DC-DC-omvandlare för spänningsmatning av förstärkarna.  

Enheten kan förstås konstrueras på många olika sätt. Exempelvis ett filter 

skulle kunna förbättra den mottagna signalen. I stora drag borde dock en 

enhet lik den i figuren vara tillfredsställande. 
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7 Slutsats  
Projektet har visat att prototypen fungerar bra i demonstreringssamman-

hang men drar för mycket ström för att fungera tillfredställande som fär-

dig produkt. Att prototypen drar för mycket ström beror framför allt på 

att en extern styrenhet används för att bestämma avståndet till den par-

kerade bilen. Genom att istället beräkna avståndet i mDot:en skulle 

strömförbrukningen minskas markant vilket innebär att batteritiden 

skulle öka. Projektet har därmed visat att det är möjligt att konstruera en 

enhet med tillräcklig prestanda som inte har extern strömförsörjning som 

ändå kan användas för att åstadkomma smarta parkeringsplatser. 

Projektet grundar sig på befintliga tekniker och principer och bidrar där-

med inte med mycket nytt material till forskning inom området. Däremot 

används befintlig teknik och framför allt billiga och robusta parkerings-

sensorer vilket visar att dessa kan användas för andra tillämpningar än 

till bilar. Detta kan vara viktigt vid storskalig användning, exempelvis för 

smarta parkeringar. Projektet har således bidragit till att påskynda den 

tekniska utvecklingen genom att verifiera att parkeringssensorer avsedda 

för bilar kan användas till att skapa billiga och smarta parkeringsplatser. 

Projektet har även visat att det är möjligt att åstadkomma smarta parke-

ringsplatser med tillräcklig prestanda utan extern strömförsörjning. 

7.1 Etiska och sociala aspekter 

En mängd fördelar uppstår genom smarta parkeringsplatser och IoT. Låt 

säga att bilen och den smarta parkeringsplatsen kan kommunicera. Föra-

ren kan då istället för att åka en onödigt lång sträcka i letandet efter en 

parkeringsplats åka direkt till en ledig. Detta blir betydande speciellt på 

stora parkeringsplatser och i parkeringshus. Att snabbare hitta en parke-

ringsplats ger föraren mer tid för annat samtidigt som bilen inte behöver 

vara igång lika länge vilket minskar både bränslekostnad och miljöpåver-

kan. 

Utöver en mängd fördelar så finns även mindre betydande nackdelar. Ge-

nom ett mer uppkopplat samhälle och i synnerhet uppkopplade parke-

ringsplatser fås bättre koll på hur länge bilar stått parkerade, vanliga par-

keringsrutiner och liknande. Detta kan i viss mån ses som intrång mot 

den personliga integriteten, även om problemet är klart mer betydande 
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med annan övervakning så som övervakningskameror. Om sådan in-

formation hamnar i fel händer kan det dessutom leda till ökad risk för 

inbrott. Exempelvis bilar som stått parkerade under lång tid skulle kunna 

vara av extra intresse för tjuvar.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Projektet har visat att dels enheten och dels molntjänsten kan förbättras. 

Förbättringarna skulle göra systemet mer användbart och ett stort steg 

närmre en kommersiell produkt. 

 

Utöver att förbättra enheten så kan mer avancerade tjänster utvecklas 

för att hantera parkeringsdata i molnet. Bland annat skulle trender 

kunna skapas för att se när parkeringsplatserna används mest. Denna 

data skulle i sin tur kunna användas till att styra mDot:ens aktiva tid i 

syfte att uppnå så låg effektförbrukning som möjligt samtidigt som 

enhetens prestanda är tillräcklig. Även molntjänstens gränssnitt med 

antingen föraren eller direkt med den parkerade bilen skulle kunna 

utvecklas. Enhetens robusthet är kritisk och skulle behöva utvärderas 

under olika väderförhållanden.
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