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Sammanfattning 
Holmen paper I Norrköping har ett stort vedupplag där det varje år pas-
serar över 400 000 ton ved. För att den lagrade veden ska hålla rätt fukt-
halt under sommarhalvåret behöver den bevattnas. Dagens manuella 
system behöver byggas om på ett modernt gränssnitt för signalhante-
ringen. Denna rapport behandlar komponentval samt kommunikations-
protokoll för det framtagna konceptet vilket även är dess övergripande 
syfte. Målet med undersökningen har varit att besvara tre följeställ-
ningar: vilken typ av kommunikationsplattform samt ingående kompo-
nenter är lämpligast att använda med avseende på ställda krav, samt om 
det är möjligt att överföra signalerna trådlöst för vedgårdsbevattningen. 
Organisationens befintliga vattenreningsverk är i dagsläget överbelastat 
och behovet av att spara vatten är stort. Enligt traditionella bevattnings 
rekommendationer sägs veden behöva 65–70 mm/m2 över 24 timmar för 
att behålla sin fukthalt. K.Liukko och T. Elowsson visade i sin studie att 
med klimatstyd bevattning går det att minska vattenförbrukningen jäm-
fört med traditionell bevattning. Rapporten presenterar olika störningar 
vilka anses vara en nyckelfaktor vid planering av trådlösa nätverk. En 
Fresnel zon med fri sikt erhålls genom att beräkna den nödvändiga an-
tennhöjden. Enligt post- och telestyrelsens författning PTSFS 2015:4 §148 
är den högst tillåtna EIRP satt till 100 mW. Arbetet fokuserar på en litte-
raturstudie av vetenskaplig karaktär, baserat på tryckt material samt 
webbaserade källor. Det framtagna konceptet i förstudien har testats ge-
nom beräkning samt simulering i datorprogrammet Wireless Network 
Planner från Phoenix Contact. Studien visar att enligt beräkning och si-
muleringar är det möjligt att överföra trådlösa I/O för vedgårdsbevatt-
ningen med avstånd upp emot 718 meter mellan sändare och mottagare 
utan att samtidigt överskrida restriktioner om maximalt tillåten utstrå-
lad effekt.   
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Abstract 
In Holmen paper Norrköping, there is a large wood store where it 
passes over 400,000 tones each year. In order for the stored wood to 
maintain the correct moisture during the summer, it needs sprinkling. 
Today's manual system needs to be rebuilt on a modern interface for 
signal transfer. This report deals with component selection and commu-
nication protocols for the developed concept, which is also its overall 
purpose. The main purpose of the survey has been to answer three ques-
tions: what kind of communication platform and components are most 
suitable for use with regard to set requirements, and whether it is possi-
ble to transmit the signals wirelessly for the wood yard. The organiza-
tion's existing water treatment plants are currently overloaded and the 
need to save water is high. According to traditional irrigation recom-
mendations, the wood needs 65-70 mm/m2 water over 24 hours to main-
tain its moisture. K.Liukko and T. Elowsson showed in their study that 
with climatic irrigation it is possible to reduce water consumption com-
pared to traditional irrigation. The report presents various disorders 
that are considered to be a key factor when planning wireless networks. 
A Fresnel zone with a clear view is obtained by calculating the required 
antenna height. According to the Swedish National Post and Telecom 
Agency's PTSFS 2015: 4 §148, the maximum permissible EIRP is set at 
100 mW. The work focuses on a scientific study of a scientific nature, 
based on printed materials and web-based sources. The developed con-
cept in the preliminary study has been tested by calculation and simula-
tion in the computer program Wireless Network Planner from Phoenix 
Contact. The study shows that, according to calculations and simula-
tions, it is possible to wirelessly transfer I/O for the wood yard irrigation 
with distance up to 718 meters between transmitter and receiver with-
out exceeding restrictions on maximum permitted radiated power. 
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Förord 
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Terminologi 
PLC Programmable logic controller (industridator). 

SCADA Supervisory Controll And Data Acqusision, ett 
system för övervakning och styrning av proces-
ser.  

IEEE 802.11 Samling av standarder för WLAN, även känt 
som wireless Ethernet, framtagen av standardi-
seringsorganisationen IEEE. 

IEEE 802.15.1 Standard för WPA nätverk baserat på Bluetooth. 

I/O Input/Output (ingång/utgång hos till exempel 
en PLC).  

AI Analog ingång. 

AO Analog utgång. 

DI Digital ingång. 

DO Digital utgång. 

DCS Distributed Control System, distribuerat 
kontrollsystem. 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power, Effektiv 
isotropisk utstrålad effekt.  

Matematisk notation 
Symbol  Beskrivning 

c Ljusets hastighet I vacuum. 
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1 Introduktion 
Holmen paper i Braviken, Norrköping har ett stort vedupplag där det 
varje år passerar över 400 000 ton ved. Under sommarhalvåret är det 
viktigt att veden håller en tillräcklig fukthalt för att garantera rätt ljushet 
på pappersmassan samt möjliggöra en effektiv barkning. Som följd av 
detta behöver bevattningen av vedgården automatiseras och vara upp-
byggt på ett modernare gränssnitt för signalöverföring mellan regler-
ventiler, givare och styrsystem. Holmen paper Braviken, benämns fort-
sättningsvis organisationen alternativt beställaren. Figur [1] illustrerar 
en satellitbild över vedupplaget. 

 

Figur 1 - Satellitbild över vedupplaget 

Denna rapport behandlar komponentval samt kommunikation för det 
kommande konceptet för automatiserad vedgårdsbevattning. Målsätt-
ningen är att skapa en grund för automatiserad reglering av bevatt-
ningen med hög tillförlitlighet. Rapporten jämför olika kommunikat-
ionsplattformar och utifrån detta utförs komponentval. 
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1.1 Bakgrund och problemformulering 
Inom organisationen finns ett problem där reningsverket i dagens läge 
är hårt belastat med stora vattenvolymer vilket kräver olika grad av 
rening beroende på vart i processen vattnet är avsett att användas. För 
att minska belastningen på reningsverket finns ett krav att minska 
mängden vatten till bevattningen.  
En lösning på detta problem är att automatisera bevattningen genom att 
bevattna veden under gynnsamma förhållanden, baserat på mätdata 
från en väderstation. Automatiseringen leder till en betydande 
besparing av vatten vilket gynnar både organisationens ekonomi samt 
spar på jordens resurser. Slutligen bidrar den automatiserade 
vedgårdsbevattningen till ett förbättrat arbetsklimat för operatörerna 
där styrningen idag utförs manuellt istället kan kontrolleras genom ett 
övervakat styrsystem från kontrollrummet. 
 
[20] visar i sin tidskrift från 2009 hur trådlösa givare och sensorer 
effektivt kan implementeras i befintliga Profibus-DP nätverk. [20] 
använder IEEE 802.15.1 (Bluetooth) protokoll för signalöverföring där 
överföringseffekten är begränsad till 0 dBm, (1 mW) vilket medför att 
givare och sensorer måste vara placerade intill varandra inom ett nära 
område för att möjliggöra kommunikation mellan dessa. Detta arbete 
skiljer sig i avseende på avståndet mellan komponenter för 
vedgårdsbevattningen vilket medför att IEEE 802.15.1 ej var av intresse 
att studera.  
 
[22] presenterar i sin avhandling att, genom användande av industriella 
trådlösa nät för sensorer och ställdon kan kostnadsbesparingar upp 
emot 90% uppnås [21], vilket var av intresse att studera. Vidare 
konstaterar [20] samt [22] att störningar är en nyckelfaktor vid 
implementering av trådlösa nätverk och därav har detta arbete 
fokuserat på störningar inom det licensfria 2,4 GHz frekvensbandet.   

1.2 Övergripande syfte 
Rapportens övergripande syfte är att skapa en 
kommunikationsplattform för signalöverföring över långa avstånd där 
komponenterna ska vara tillförlitliga med hög säkerhet. 
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1.3 Avgränsningar 
Jämförelsen av kommunikationsplattformar har avgränsats till Profibus-
DP, Modbus, IEEE 802.11 samt As-interface. Komponentvalet har utförts 
med avseende på krav från beställare, det överordnade styrsystemet, 
samt kostnad (vilket inte kommer att presenteras i denna rapport efter 
begäran från organisationen).  

1.4 Detaljerad problemformulering 
Målet med undersökningen har varit att besvara följande frågor:  
 

• Vilken typ av kommunikationsplattform är lämpligast att an-
vända med avseende på: avstånd, tillförlitlighet, säkerhet, överfö-
ringshastighet samt flexibilitet? 
 

• Beroende på val av kommunikationsplattform, vilka komponen-
ter är bäst lämpande med avseende på avstånd, tillförlitlighet 
samt flexibilitet? 
 

• Går det att överföra analoga-/digitala I/O trådlöst för att styra 
vedgårdsbevattningen? 

1.5 Källkritik 
Gällande teoriavsnittet Wireless I/O finns det anledning att tolka in-
formationen med viss återhållsamhet. Teknologin Wireless I/O är kopp-
lat till flera leverantörer och informationen är hämtad från tillverkares 
hemsida där det eventuellt kan föreligga syfte att marknadsföra dessa 
produkter.  

1.6 Översikt 
Kapitel två inleds med nödvändig information för att förstå innehållet i 
arbetet. Avsnittet inleds med att beskriva varför timmer lagras och där-
vid kräver bevattning. Vidare presenteras ett urval av kommunikations-
plattformer vilka var av intresse att studera. Kapitlet avslutas med att 
beskriva begreppet Fresnel zon samt maximalt tillåten överföringseffekt 
vid trådlös kommunikation.  

Kapitel tre innehåller de metoder vilka har följts för att uppnå presente-
rat resultat. Avsnittet är uppdelat i fem underkapitel, litteraturstudie, 
förstudie, studiebesök, simulering samt experiment.  
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Kapitel fyra beskriver konstruktion av systemet, inleds med en nuläges-
beskrivning och avslutas med en beskrivning av det framtagna förslaget 
till det kommande bevattningssystemet.  

Kapitel fem presenterar resultatet av arbetet. Inleds med resultatet av in-
tervjun utförd vid Holmen Timber, därefter följer beräkningar av 
freznelzonen, simuleringar av trådlösa kommunikationen samt ett expe-
riment och avslutas med en presentation av valda komponenter i syste-
met. 

Kapitel sex innehåller diskussion av arbetet. Presentation av de val som 
gjorts under arbetet och varför, resonemang kring svårigheter kopplat 
till arbetets frågeställning och avslutas med en genomgång av samhälls- 
och etiska aspekter.  

Kapitel sju innehåller slutsatser som går att göra utifrån arbetet samt 
förslag på framtida arbete inom ämnet samt nästa steg för beställaren.  

1.7 Författarens bidrag 
Jag fick ett uppdrag från Holmen Paper att skapa underlag för 
signalöverföring och komponentval till projekt inom 
vedgårdsbevattning. Underlaget omfattar signalöverföring, 
komponentval, projektering, elkonstruktion och målet var att presentera 
en rapport med ett fungerande koncept.  
 

• Undersökning för att välja lämplig metod att överföra I/O över 
långa avstånd. 

• Skapa kontakt med leverantörer för inköp av komponenter. 
• Utfört en intervju med bevattningsansvarig på Holmen Timber.  
• Konstruerat apparatlistor samt I/O listor för framtida inkoppling 

av systemet.  
• Utfört simuleringar samt planerat testmätningar där det 

presenterade konceptet utvärderats.  
 
Arbetet har genomförts med gemensam bas mot systerprojektet 
”Vedgårdsbevattning – Styrsystem och styrdon” vilket är genomfört av 
Thomas Nylander, arbetet behandlas i en separat rapport.  
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2 Teori 
Kapitlet inleds med att beskriva varför timmer lagras och därav kräver 
bevattning. Vidare presenteras ett urval av kommunikationsplattformar, 
vilka var av intresse att utreda samt jämföra.  

2.1 Varför lagras och bevattnas timmer? 
Virkeslagring är nödvändigt eftersom pappersbruket kräver ett konstant 
materialflöde, flödet stämmer inte alltid överens med timmerleveranser 
samt den naturliga variansen i avverkningssäsong. På grund av dessa 
variationer kräver lagrat virke bevattning för att behålla sin fuktighets-
grad. Fukthalten i virket är avgörande för att erhålla önskad kvalitet vid 
tillverkning av pappersmassa. Sjunker fukthalten under 50% ökar risken 
för angrepp av blånads- och rötsvampar, vid 40% blir veden svårare att 
barka (en nödvändighet vid framställning av pappersmassa), vid 23% 
når virket fibermättnadspunkten, skulle detta ske märks en tydlig för-
ändring av de mekaniska egenskaperna. [1]   

Den rekommenderade bevattningen är fastställd till 65 – 70 mm/m2, 24h 
för att behålla sin fukthalt, överbevattningen detta medför har konstate-
rats att vara för hög med avseende på miljöaspekter. Ett sätt att möta 
ställda krav är klimatstyrd bevattning med avseende på avdunstning, 
vindhastighet samt nederbörd. Kari Liukko och Torbjörn Elowsson vi-
sade i sin studie genom användning av klimatstyd bevattning kan be-
vattningsintensiteten istället varieras mellan 0 och 49 mm/m2 24h, bero-
ende av rådande väderförhållanden. [2]  

2.2 Kommunikationsplattormar  
Följande underkapitel redogör skillnader mellan ett urval av hårdtrå-
dade signalförbindelser respektive trådlösa medier, avsedda att över-
föra I/O signaler mellan exempelvis givare-/sensorer till signalhanterare, 
i detta fall PLC. Datorkommunikation i sin enklaste form, överföring 
mellan två eller flera stationer, till exempel datorer och terminaler. [3] 

2.2.1 Profibus-DP 
Profibus är en öppen, hårdtrådad fältbuss vilken uppfyller kraven för 
den europeiska standarden EN50170 (1998). Det finns tre olika versioner 
av kommunikationsprotokoll, FMS, DP samt PA där DP är konstruerat 
för överföring mellan PLC:er och input-/outputmoduler med hög baud-
rate. Enheterna anslutna via Profibus-DP kan antingen vara master eller 
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slav, där mastern kontrollerar kommunikationen på fältbussen och sla-
ven endast har rätt att skicka meddelande efter krav från mastern. Van-
ligt förekommande överföringsmedia är baserat på EIA RS-485 standar-
den. Baudraten konfigureras av användaren och den höst tillåtna baud-
raten är styrt av längden på datasegmentet vilket ska skickas.  
Profibus använder sig av två olika tillvägagångsätt för att kommunicera 
på fältbussen, token ring samt master-slavkommunikation. När en mas-
ter kontrollerar kommunikationen på fältbussen körs en slavförfrågan 
om någon berörd har ett meddelande att sända på bussen. I fallet då 
flera masters existerar inom samma nät formar dessa en ringstruktur 
där rätten att kontrollera fältbussen skickas omkring i prioriterad ord-
ning. Turordningen samt hur lång tid respektive master kontrollerar 
fältbussen är parameterstyrt. När en master får rätten att kontrollera 
bussen skickas att meddelande till tillhörande slavar vilka i sin tur sva-
rar till sin master. [4] 
 

2.2.2 Modbus 
Modbus är en utav de vanligaste fältbussarna när det handlar om kom-
munikation mellan PLC och ett SCADA system. Refererat till OSI-mo-
dellen befinner sig Modbus i det sjunde lagret, applikationslagret. På 
den nivån är protokollet ett så kallat klient-serverprotokoll, likt HTTP, 
där mastern är en klient och slaven är en server. [5] 
 
Minnet i en PLC med Modbus kommunikation tillåter registeråtkomst 
med 16-bitars element samt spole (diskret utsignal) med en-bits element. 
Varje register är tilldelat ett referensnummer, likaså gäller spolen. Refe-
rensnumren tilldelas av PLC tillverkaren alternativt programmeraren 
samt vilka register och spolar som används. [6] 
 
Likt Profibus är Modbus uppbyggt på ett master-slavprotokoll. Mastern, 
till exempel SCADA/HMI initierar kommunikationen genom att sända 
ett meddelande till sina slavar, i detta fall en eller flera PLC:er. Slavarna 
ger endast svar och har ej möjlighet att initiera kommunikation med sin 
master. [6] 
 
Modbus tillåter en implementering för asynkron, seriell nätverkskom-
munikation. Applikationslagret arbetar ovanför ett seriellt interface och 
seriell kommunikationsstandard. RS-232 och RS-422 används för punkt-
till-punktkommunikation, RS-485 används för multipunktkommunikat-
ion. [6] 
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Figur [2] illustrerar skillnaden mellan punkt-till-punkt- samt multi-
punktkommunikation. 

 

Figur 2 – Illustrerar skillnaden mellan punkt- till punkt kommunikation samt 
punkt- till multipunkt kommunikation.  
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2.2.3 As-interface 
Actor sensor interface, allmänt känt som as-i, är en integrerad del av 
modern industri vilket representerar ett öppet och tillverkaroberoende 
bussystem. Systemet fokuserar på det lägre segmentet vilket innefattar 
sensorer och aktorer där binära bitar översätts samt skickas via en 
gateway till en överordnad dator. [7]  
Topologin är illustrerad i figur [3]. 
 

 

Figur 3 – AS-interface verkar i det lägre segmentet och skickar data via fältbuss till 
huvuddatorn [7].  

Givare och sensorer ansluts samt strömmatas via en tvåledad plankabel. 
Systemet kopplas med så kallad ”click-and-Go” teknologi och 
eliminerar därmed nödvändiga elbehörigheter samt resulterar i en 
kraftig prisreduktion för installation. Teknologin bygger på 
användningen av en speciellt utformad plankabel, en mekaniskt 
omvänd polaritetsskyddad tvåledarkabel. Vid installation tränger 
genomgående nålar genom kabelns ledare vilket resulterar i en säker 
elektrisk anslutning. [7] 
 
As-interface försäkrar att systemet är expanderbart och konfigureras likt 
en vanlig elinstallation. Varje slav konfigureras individuellt med en 
unik adress samt ansluts på kommunikationsbussen. Varje 
gränssnittsmeddelande genomgår en paritetskontroll där fel detekteras 
vilket medför säker användning även i brusiga miljöer, (till exempel i 
installationer med frekvensomriktare). [7] 



Vedgårdsbevattning – Kommunikat-
ion- & komponentval 
Simon Palm 

2 Teori 
2018-06-11 

 

9 

2.2.4 IEEE 802.11 
IEEE 802.11, en samling av standarder, mer känt som Wireless Ethernet, 
framtagen av standardiseringsorganet IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Trådlöst Ethernet finns i ett antal olika versioner 
av 802.11 vilka skiljer sig gällande säkerhetskryptering samt hastighet.  
WPA2 Personal (Wi-Fi protected access) är avsett för privat användning 
medans WPA2 Enterprise riktar sig mot större företag med en högre sä-
kerhet tack vare separata servrar. I dagsläget är 802.11ac den standard 
vilken levererar högst överföringshastighet omkring 1Gbps och skickar 
signaler över 5 GHz frekvensbandet. [3] 
Alternativet till 802.11ac, 802.11n sänder signaler över både 2,4- samt 5 
GHz frekvensbandet och överföringshastigheten ligger omkring 600 
Mbps. [3] 
 
Transportmediet för Wi-Fi är luft, för att beräkna våglängden vid olika 
frekvenser nyttjas sambanden i ekvation (2.1) samt (2.2) där lfree » 1,0 för 
samtliga våglängder när överföringsmediet är luft. [8] 

 𝑣 = 𝑓 ∗ l (2.1) 

 𝑣 =
𝑐

l&'((
 (2.2) 

 l =
𝑐
𝑓 (2.3) 

Med lägre frekvens följer längre våglängd och större räckvidd, till kost-
nad av en lägre överföringshastighet. 2,4 GHz frekvensbandet används 
inte enbart till Wi-Fi vilket medför att andra enheter (inom samma fre-
kvensband) kan ge upphov till störningar. [9] 

Dämpning är en grundläggande egenskap hos radiovågor och det finns 
ett flertal faktorer vilka påverkar signalens dämpning. Några exempel 
på uppenbara faktorerna när det gäller trådlös överföring är väggar, te-
gel eller betong, dämpning sker även genom luften. I ett perfekt va-
kuum erhålls inga dämpningsförluster eftersom vågorna rör sig obe-
hindrat. [10] 
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2.3 Wireless I/O 
Wireless I/O är en metod, (uppbyggt enligt IEEE 802.11) avsedd att 
överföra information mellan trådlösa knytpunkter. Signalöverföringen 
sker via 2 400- respektive 900 MHz frekvens, beroende på avstånd mel-
lan radioenheterna. Likt tidigare nämnda protokoll används master-slav 
teknik där en master kommunicerar med sina slavar via IP-baserad 
adressering. Överföring från master till PLC sker antingen hårdtrådat al-
ternativt med Modbus. [11] [12] [13] 

2.4 Fresnel zon 
En Fresnel zon är ett cigarrformat område i tre dimensioner, centrerat 
kring en horisontell axel, figur [4] illustrerar detta område. Fresnelzonen 
avgör hur högt antennerna behöver placeras för att åstadkomma fri sikt 
mellan sändare och mottagare.    

 

Figur 4 - Illustration av Frensel zon [14] 

Kommunikationen mellan två antenner fungerar bäst med fri sikt mellan 
sändare och mottagare samt om Frenselzonen är ostörd. Strukturer som 
placeras i zonen har potential att störa, alternativt blockera den sända sig-
nalen. [14] 
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Med ekvation (2.4) beräknas radien på Fresnelzonen. 

 𝑟 = 0,5 ∗ √l ∗ 𝑑 (2.4) 

Där l = våglängd i m och d = avståndet mellan antennerna i m. Fresnel-
zonens radie motsvarar den önskade antennhöjden. [15] 

2.5 Maximalt tillåten överföringseffekt 
Enligt post- och telestyrelsens författning (PTSFS 2015:4), föreskrifter om 
undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 
§148, radiosändare för dataöverföring, är högst tillåtna effekt 100 mW 
EIRP.  
 
EIRP, Equivalent isotropically radiated power, är ett mätvärde för sig-
nalstyrkan som en enhet sänder, även benämnt uteffekt. [16] 
 
Med ekvation (2.5) beräknas storleken av EIRP, där Pt är utstrålad effekt 
i dBm, Lc är kabel- / anslutningsförluster i dB och Ga är antennens för-
stärkning i dBi (antennförlusterna är inkluderade i antennens förstärk-
ning). [17] 

 𝐸𝐼𝑅𝑃 = 𝑃3 − 𝐿6 + 𝐺9 (2.5) 

För att relatera EIRP värdet till post- och telestyrelsens bestämmelser be-
höver dBm värdet omvandlas till mW genom användning av ekvation 
(2.6), där P är effekten i mW. [17] 

 𝑃 = 1 ∗ 10;<=/?@ (2.6) 

2.5.1 FHSS – Frequency-hopping spread spectrum 
Överföring med upprepad växling av frekvenser under radiosändning 
för att minska störningar samt undvika avlyssning. Detta uppnås vanli-
gen med en pseudo-slumpmässig sekvens som är känd både för sända-
ren och mottagaren. Det nyttjas därför i syfte att motverka avlyssning el-
ler för att hindra störning av telekommunikation men det kan även mi-
nimera effekterna av oavsiktlig störning. [18] 
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2.6 Relaterade arbeten 
Kostnad relaterat till kabeldragning mellan sensor, givare och PLC ökar 
kraftigt inom dagens industrier. Nätverken har tidigare förbundits med 
kablar, men nu går utvecklingen mot mer trådlös kommunikation. För-
delarna är minskade kostnader och ökad flexibilitet. [19] 

2.6.1 Integrering av trådlösa gränssnitt 
[20] presenterar i tidskriften ”Integration of a Wireless I/O Interface for 
PROFIBUS and PROFINET for Factory Automation” från oktober 2009 
hur WISA konceptet effektivt kan implementeras i hårdtrådade nätverk 
för fabriksautomatisering. WISA, trådlös kommunikation ansluter upp 
till 120 enskilda ingångar (slavar) alternativt upp till 60 kombinerade 
I/O slavar till WISA mastern, normalt sätt en PLC. Protokollet erbjuder 
32 bitar binärt datautbyte i båda riktningar. Kommunikationsmodellen 
på WISA slavarna är uppbyggt på IEEE 802.15.1 (Bluetooth) och överfö-
ringseffekten är begränsad till 0 dBm (1 mW). Överföringseffekten med-
för att slavarna måste vara placerande intill varandra inom ett område 
av 5–10 meter för att etablera kommunikation. Vidare nämner de även 
störning i trådlös kommunikation, en nyckelfaktor vid planering vid 
nya trådlösa nätverk. Störningar kan uppstå när olika nätverk arbetar på 
samma frekvens, vid samma tidpunkt eller inom varandras radioområ-
den. [20] 

”A wireless communication system should limit its interference to other 
systems by minimizing channel usage and transmission power.” 

Slutsatsen av studien visar att WISA är ett passande koncept att inte-
grera i existerande Profibus DP nätverk för att tillåta trådlös kommuni-
kation mellan sensorer och givare. Nätverk där överföringseffekten är 
begränsad till 0 dBm och avstånden mellan komponenterna är place-
rande inom räckvidden för IEEE 802.15.1. [20] 
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2.6.2 Förbättrad trådlös kommunikation 
Kan Yu redogör i sin doktorsavhandling från 2014, ”On Reliable and 
Deadline-Constrained Communication in Wireless Industrial Networks” 
för de lösningar som används idag och varför de är otillräckliga. Syftet 
med forskningen var att förbättra kommunikationen genom att be-
gränsa fördröjningar, inom så kallade IWSAN (industriella trådlösa nät 
för sensorer och ställdon). Kan presenterar i sin avhandling, att enligt 
Emerson Process Management kan kostnadsbesparingar upp emot 90% 
uppnås genom att tillämpa IWSAN i industriella automationssystem. 
[21] Bortsätt från kostnadsbesparingen medför även trådlösa tekniken 
en flexibel installation.  
 
”In order to successfully deploy IWSANs in industrial automation sys-
tems for mission-critical applications in harsh industrial environments, 
it is critical to provide reliable and deadline-constrained communica-
tion, which is the main goal of the thesis.” [22] 
   
Kan konstaterar att nyckelfaktorn för en lyckad implementering av 
IWSAN i industriella automationssystem är att minimera återsändning 
av misslyckade paket. Trådlös teknik har uppvisat ett antal tydliga för-
delar gentemot sina trådbundna motsvarigheter medan problemet med 
IWSAN handlar om hur man tillhandahåller tillförlitlig och tidsbegrän-
sad kommunikation över trådlösa kanaler. Till skillnad emot trådbun-
den överföring är trådlösa signaler mer benägna att attrahera störning 
vilket i sin tur kan leda till paketförluster. [22] 
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3 Metod 
Arbetet bygger på en informationsinsamling uppdelad i flera steg. För 
att etablera en bild av problemet har en förstudie av dagens situation av 
vedgårdsbevattningen utförts. Studiebesök vid liknande anläggning har 
kompletterats med en djupgående litteraturstudie av vetenskaplig 
karaktär, baserat på tryckt material samt webbaserade källor. 
Litteraturstudien resulterade i en bred kunskapsbas där alternativa 
kommunikationsplattformar och komponenter har jämförts med 
avseende på ställda kriterier, dessa har utvärderats i samråd med 
beställarens förväntningar på önskad funktionalitet. 
 
Konceptet testas genom simulering i datorprogrammet ”Wireless 
network planner” från Phonenix Contact. [23] Beräknade värden och 
simuleringar var tänkt att verifieras mot ett småskaligt experiment i den 
tänkta miljön.  
 

3.1 Litteraturstudie 
Arbetet grundar sig i en litteraturstudie för att etablera en förkunskap 
inom berörda områden samt att skapa en förståelse för problemställ-
ningen.  

Litteraturstudien består av både tryckt material i form av manualer från 
leverantörer samt internettbaserade källor. Information via webbaserade 
källor har införskaffats via Mittuniversitetet bibliotek, vetenskapliga ar-
tiklar samt vedertagna organisationer inom berörda områden. Källorna 
har granskats samt validerats för att säkerställa dess trovärdighet.  

Den insamlade informationen har bearbetats till ett resultat, mestadels 
presenterat i form av bakomliggande teori inom berörda ämnet.  

Litteraturstudien av relaterade arbeten [20] [22] visar att det finns stu-
dier utförda inom området där det kan konstateras att trådlös teknik 
medför en kostnadsbesparing [21] jämfört med traditionell, hårdtrådad 
installation. Litteraturstudien visar även att störningar är en nyckelfak-
tor vid implementering av trådlösa nätverk.  
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3.2 Förstudie 
Förstudie av beställarens nuvarande anläggning utfördes i samråd med 
vedmästaren i form av en rundvandring i befintlig anläggning med för-
klaring av flöden samt funktionalitet. 
 

3.3 Studiebesök 
Studiebesöket utfördes vid Holmen Timber, en separat division inom 
Holmen gruppen vilka levererar restprodukter till pappersbruket. 
Restprodukter i from av spån och flis nyttjas i processavsnitt i syfte att 
tillverka ånga. Holmen Timber, geografiskt placerat i Braviken 
Norrköping är ett av Skandinaviens största och modernaste sågverk. 
[24] 
 
Sågverket har ett liknande behov av att bevattna vedgården och 
anläggningen är utrustat med ett automatiserat bevattningssystem 
vilket var av intresse att studera. Studiebesöket försedde 
undersökningen med en relevant jämförelse av ett befintligt 
bevattningssystem. Frågeställningarna samt svar på dessa framgår av 
tabell [1]. 
 
Tabell 1 - Frågeställning till vedmästare på Holmen Timber 

Fråga: Vilken typ av spridare samt antal nyttjas i anläggningen? 
Svar: Turbinspridare, 19 stycken. [25] 
Fråga: Hur ser regleringen ut? Vilka parametrar regleras efter? 
Svar: Tidsstyrd bevattning, har testat med klimatstyrning, fungerande inte på grund 
av omväxlande omständigheter.  
Fråga: Vid klimatstyrning, vilken väderstation används? 
Svar: Färdigt koncept från utomstående leverantör, väderstationen heter 
”weatherhawk”. [26] 
Fråga: Vilka reglermöjligheter finns? 
Svar: Frekvensstyrning av huvudpump mot vattentryck i huvudledning.  
Fråga: Hur sker signalöverföringen? 
Svar: Samtlig kommunikation sker hårdtrådat. 
Fråga: Hur fungerar flödesmätare utomhus? 
Svar: Anläggningen innefattar inga flödesmätare, enbart tryckgivare och dessa är 
placerade inomhus.  
Fråga: Hur sker sektioneringen av spridarna? 
Svar: On-/offstyrning efter tidsschema.  
Fråga: Är bevattningen integrerad i överordnat styrsystem, (DCS)? 
Svar: Nej, separat styrning av bevattningen.  
Fråga: Vilka vattentryck och flöden finns i anläggningen? 
Svar: Reglering av tryck mellan 6–8 bar och ett flöde på cirka 120 m3/h. 
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Sågverkets vedupplag mäter enligt vedmästaren cirka 31 500 m2. 
Anläggningen är uppdelad i två delsystem, det ena med 10 spridare och 
det andra med nio spridare. Delsystemen är försedda med varsin 
frekvensstyrd vattenpump. Sektioneringen av spridarna sker med on-
/offreglerade ventiler rullande i ett tidsschema där tidsluckorna för 
närvarande består av cirka tre minuter per spridare. 
Bevattningssystemet är levererat av ett externt företag vilka specififerar 
sig på bevattningslösningar till vedupplag. Vedupplaget är illustrerat i 
figur [5].  
 

 
Figur 5 - Vedupplag, Holmen Timber 

 

3.4 Simulering av wireless I/O 
Simulering av den trådlösa kommunikationen har utförts i datorpro-
grammet ”Wireless network planner” från Phoenix Contact. Program-
met simulerar kommunikationen vid aktuella avstånd och presenterar 
kvalitén av den trådlösa signalen i en tregradig skala. Programmet tillät 
att ett flertal experiment kunde utföras där olika överföringseffekter 
samt antenner kunde testas. [23] 

Simuleringen resulterade i att nödvändig överföringseffekt samt antenn-
styrka kunde fastställas för att erhålla acceptabel signalkvalitet. 



Vedgårdsbevattning – Kommunikat-
ion- & komponentval 
Simon Palm 

3 Metod 
2018-06-11 

 

17 

3.5 Experiment 
För att verifiera beräkningar och simuleringar beställdes ett småskaligt 
system bestående av en mastermodul, en slav samt en analog expans-
ionsmodul med tillhörande antenner (baserat på information från simu-
lering). Figur [6] illustrerar en skiss över det planerade testet.  

 

Figur 6 - Signalöverföring mellan slav, master och PLC 

Radiomodulerna levereras förprogrammerade från leverantören där 
modulerna är tänkt att användas för I/O spegling, tråd in och tråd ut. 
För att möjliggöra seriell kommunikation behöver modulerna konfigu-
reras via ett USB interface med hjälp av en wizard från leverantören. Via 
wizarden specificeras nätverket, (punkt till punkt, stjärna eller mesh) in-
gående komponenter, överföringsstyrka, datatakt samt kryptering. När 
filen skapats via wizarden laddas den i modulerna via USB interfacet. 
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När modulerna är anslutna till 24 VDC och kommunikation mellan 
dessa är etablerad testas signalstyrkan genom att med en multimeter 
mäta plint 2.1 och 2.2, värdet går från 0–3 VDC. Tabell [2] visar hur 
spänningen representerar signalstyrkan mellan de trådlösa modulerna.  

Tabell 2 - Spänningsvärden för mottagen signalstyrka 

Signalstyrka RSSI1 [V] 

Anslutning med maximal signalstyrka 2,5…3,0 

Anslutning med väldigt god signalstyrka 2,0…2,5 

Anslutning med god signalstyrka 1,5…2,0 

Anslutning med låg signalstyrka 1,0…1,5 

Ingen anslutning 0 

Efter etablerad anslutning mellan trådlösa radioenheterna skickas en 
analog signal (hårdtrådat) till den analoga expansionsmodulen ansluten 
till slaven. Mastern mottager denna signal och via protokollöversättaren 
skickas signalen med Profibus-DP till styrsystemet PCS7. PCS7 konfigu-
reras med en GSD fil från Phoenix Contact för att möjliggöra översätt-
ning av signaler i styrsystemet.  

På grund av ledtider i projektet samt leveranstid från leverantör var det 
inte möjligt att inom projektets tidsram utföra ett test av systemet.  

                                                
1 Received signal strength indication, mottagen signalstyrka. 



Vedgårdsbevattning – Kommunikat-
ion- & komponentval 
Simon Palm 

4 Konstruktion 
2018-06-11 

 

19 

4 Konstruktion 
Konstruktionsavsnittet inleder med att beskriva nuvarande bevattnings-
system, vilket styrs manuellt med start/stop av operatör vid morgon och 
kväll. Vidare specificeras ställda krav på anläggningen, antal digitala-
/analoga I/O, beställarens krav på funktionalitet samt reglersystemets 
krav. Därefter presenteras ett förslag på kommande uppsättning med 
beslutat kommunikationsprotokoll samt ingående komponenter i syste-
met.   

4.1 Nulägesbeskrivning 
Inkommande vatten hämtas från Motala ström och lagras i en cistern 
med självtryck på 1 bar. inflödet till bevattningen öppnas och stängas 
via en huvudventil, efter ventilen finns en huvudpump placerad. 

Huvudpumpen är placerad i ett separat hus placerat ute på flisplanen. 
Huvudpumpen pumpar vattnet från Motala ström via en huvudledning 
förlagd under mark fram till vedupplagets början. Vid vedupplagets 
sektioneras huvudflödet upp i två delflöden. Huvudpumpen startas och 
stoppas manuellt via ett vred placerat i pumphuset. Inkommande mat-
ning och dess frekvens beror endast på nätets frekvens, pumpen är inte 
reglerbar. Huvudpumpen har ingen kommunikation med omkringlig-
gande system. 

Sektioneringsventilerna manövreras elektroniskt, alternativt mekaniskt. 
Den elektroniska styrningen utförs via vred alternativt en timer, vilka är 
placerade vid masten på vedupplagets västra sida. Den mekaniska styr-
ningen regleras via ett mekaniskt vred för respektive ventil. 

Det finns sex spridare, tre för varje delflöde. Spridarna är jämnt förde-
lade över vedupplaget. Arbetsområdet begränsas av vattentryck via 
ventilerna, samt ändlägesstopp på spridarna för att reglera spridarsek-
torn. 

Det överflödiga vattnet återsamlas via diken och pumpas tillbaka ge-
nom en returledning. Returpumpen pumpar tillbaka vatten till renings-
verket. Returpumpen matas med 500 Volt från en lokal kraftstation. 
Pumpen kan vara i två lägen, på eller av. Manövreringen görs via ett 
vred placerad vid den lokala kraftstationen. Under drift styrs pumpen 
av en flottör, när nivån blir hög sluts kontakten och drar ett relä. 
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En illustration (skapad med satellitbild från Google maps) av nuläget vi-
sas i figur [7].  

 
Figur 7 - Nulägesbeskrivning av bevattningssystem 

  

4.2 Kravspecifikation 
För att styra bevattningen behövs ett antal analoga-/digitala signaler. Ta-
bell [3] visar en samanställning av parametrar för att automatiskt reglera 
bevattningen efter klimatstyrt behov. Bilaga A visar en fullständig 
samanställning av samtliga parametrar samt vad som är anslutet till re-
spektive in-/utgång.  

Tabell 3 - Samanställning av I/O 

 AI AO DI DO I/O 

Summa: 14 1 5 9 29 
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4.3 Förslag på nytt koncept 
Nedan presenteras ett förslag på nytt koncept för den automatiserade 
vedgårdsbevattningen. Konceptet är framtaget i samråd med beställaren 
samt deltagare i projektgruppen. 

Inkommande vatten hämtas från Motala ström, huvudventilen komplet-
teras med en sekundär ventil vilken är tänkt att styras via överordnat 
styrsystem för att möjliggöra automatisk reglering. Ventilerna, place-
rade i ett rum vid namn ”VMF”, VMF-rummet kompletteras med en 
trådlös modul (slav) samt en expansionsmodul för överföring av signa-
ler mellan master och slav. VMF-rummet benämns kommunikations-
mässigt radio 3.   

Huvudpumpen, tidigare placerad på flisplan flyttas till ny placering ef-
ter önskemål av vedmästaren. Anledningen är att pumphuset i dagslä-
get har en dålig placering och är utsatt för överkörning av vedtruckarna 
vilka arbetar på flisplan. Den nya placeringen blir vid ”Sigurds brunn” 
där returpumpen i dagsläget är placerad. Den nya placeringen medför 
en säkrare placering av huvudpumpen samt att kommunikationen krä-
ver färre slavar.  

Vid Sigurds brunn placeras en trådlös modul (slav) samt ett antal (fram-
går av bilaga B) expansionsmoduler för att överföra analoga-/digitala 
I/O. Sigurds brunn benämns kommunikationsmässigt radio 2. Radio 2 
agerar sändare och mottagare för huvudpump samt returpump.  
Huvudpumpen frekvensregleras mot önskat vattentryck i huvudled-
ningen. Returpumpen är även fortsättningsvis on-/offreglerad och styrd 
med flottör efter mängden vatten som återsamlas via dräneringsdiken.  

Vid radiomasten (placerad på västra änden av flisplan) skapas en tredje 
slav, benämnd radio 1. Här placeras väderstation samt styrning av sekt-
ioneringsventilerna till bevattningen.  
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Mastern, placerad på taket vid ”TMP” med anledning av närheten till 
PLC. Mastern benämns fortsättningsvis radio 0. Mastern kommunicerar 
med PLC via Modbus RTU översatt till Profibus-DP. Styrningen imple-
menteras i beställarens befintliga styrsystem. Figur [8] visar en skiss 
över den trådlösa kommunikationen.  

 

Figur 8 - Översikt trådlös kommunikation 

Figur [9] visar ett blockschema över kommunikationen mellan master 
och slav samt vilka in-/utgångar är anslutna till respektive slav. 

 

Figur 9 - Blockschema radiokommunikation 
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5 Resultat 
Nedan presenteras erhållna resultat från beräkningar samt simuleringar.  

5.1 Beräkning av Fresnel zon 
För att beräkna Freznelzonen, och därmed antennhöjden används ekvat-
ion (2.3) & (2.4), avstånden mellan sändare och mottagare uppskattas 
med satellitbild och avståndsmätning i Google maps.  

• Avstånd radio 0 och radio 1: 718m. 

 lA,BCDE =
𝑐

2,4 ∗ 10H 
(2.3) 

 𝑟 = 0,5 ∗ √l ∗ 718	»	4,7𝑚 (2.4) 

 

• Avstånd radio 0 och radio 2: 538m. 

 lA,BCDE =
𝑐

2,4 ∗ 10H 
(2.3) 

 𝑟 = 0,5 ∗ √l ∗ 538	»	4,1𝑚 (2.4) 

 

• Avstånd radio 0 och radio 3: 270m. 

 lA,BCDE =
𝑐

2,4 ∗ 10H 
(2.3) 

 𝑟 = 0,5 ∗ √l ∗ 270	»	2,9𝑚 (2.4) 

Utförda beräkningar ger att antennhöjden inte bör understiga 4,7-, 4,1- 
respektive 2,9 meter.  
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5.2 Simulering av trådlös överföring  
Programmet “Wireless network planner” tillät simulering av signalkva-
litén på den trådlösa kommunikationen. I programmet placeras respek-
tive master samt slavar ut i fält för den tänkta placeringen. Sträckan för 
signalöverföringen är uppskattad med hjälp av satellitbild i Google 
maps. Efter att önskad master, slavar, expansionsmoduler samt anten-
ner är inplacerade i programmet går det att simulera signalkvalitén. Sig-
nalkvalitén presenteras i programmet på en tregradig skala, dålig-, me-
dium- och god- kvalitet.  
Simuleringen, utförd i 10 omgångar, med olika värden på överföringsef-
fekt, datatakt samt olika antenner presenteras i bilaga B. Tabell [4] visar 
ett urval av värden från utförda simuleringar.  

Tabell 4 - Simulering av trådlöskommunikation 

Simulering/ 
Radio 

Överförings-
effekt [dBm] 

Antenn 
[dBi] 

Signalkvalitet Datatakt 
[kbps] 

1/0 10 6  125 

1/1 10 9 Dålig 125 

1/2 10 9 Medel 125 

1/3 10 9 Medel 125 

10/0 17 6  16 

10/1 14 9 God 16 

10/2 14 9 God 16 

10/3 7 9 God 16 
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Figur [10] visar resultatet av simulering ett respektive 10. 

 

Figur 10 – Stapeldiagram, datatakt respektive antennförstärkning 

Figur [11] visar överföringseffekten vid simulering ett respektive 10. 

 

Figur 11 – Överföringseffekt för respektive radiomodul i dBm 
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Resultatet av simuleringen i det tionde försöket illustreras i figur [12]. 
Resterande simuleringar presenteras i bilaga B.  

 

Figur 12 - Signalöverföring Wireless network planner 

Figur [12] är skalenlig över området, (805 m på x-axeln och 455 m på y-
axeln) de gröna anslutningarna indikerar en god anslutning vid aktuella 
avstånd, utstrålad effekt, antennförstärkning samt datatakt.  

Komponentlista från wireless network planner presenteras i bilaga C.  
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5.3 Beräkning av EIRP 
För att beräkna utstrålad effekt krävs värden på signalförluster från in-
gående komponenter, dessa erhålls ur leverantörens specifikationer [27] 
och nyttjas i beräkningar. Tabell [5] visar en sammanställning av signal-
förluster i ingående komponenter.  

Tabell 5 - signalförluster 

Komponent Artikelnummer Förlust [dB] 

Överspänningsskydd 2838490 0,05 

Antennkabel  
(i kopplingsskåp) 

2903263 0,5 

Antennkabel 5m 
(modul->antenn) 

2867652 2,9 

Antennkabel 3m 
(modul->antenn) 

2867649 1,8 

Genom användning av ekvation (2.5) & (2.6) beräknas utstrålad radio-
signaleffekt för samtliga simuleringar. Tabell [6] & [7] visar ett urval2 av 
beräknade värden av EIRP i dBm och mW. Fullständig tabell återfinns i 
bilaga D.   

Tabell 6 - Beräknade EIRP värden 

Simulering Radio Datatakt 
[kbps] 

EIRP [dBm/mW] 

6 0 125 12,55/17,99 

6 1 125 25,55/358,92 

6 2 125 25,55/358,92 

6 3 125 15,55/35,89 

                                                
2 Simulering sex och 10 var av intresse att presentera då dessa alternativ uppnår god 
signalöverföring, simulering sex överstiger post- och telestyrelsens författning och 
simulering 10 klarar restriktionerna. 
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Tabell 7 - Beräknade EIRP värden 

Simulering Radio Datatakt 
[kbps] 

EIRP [dBm/mW] 

10 0 16 19,55/90,2 

10 1 16 19,55/90,2 

10 2 16 19,55/90,2 

10 3 16 12,55/18 

Den trådlösa I/O modulen RAD 2400 (huvudenheten) sänder radiosig-
naler med FHSS, enligt post- och telestyrelsens författning (PTSFS 
2015:4) samt ETSI (europeisk standard) avsnitt 4.3.1.1.2 [28] 
är den tillåtna, utstrålade effekten satt till 20 dBm.   
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6 Diskussion 
Målsättningen med arbetet, att presentera ett underlag till Holmen med 
ett grundligt utfört förprojekt inom vedgårdsbevattning anses vara upp-
nått. Nästa logiska steg i projektet blir naturligt vis att testa det presen-
terade konceptet, för att kontrollera att simuleringar stämmer överens 
med verkligheten.  

Under arbetets gång har det visat sig att den trådlösa överföringen fun-
gerar i teorin, beräkningar av EIRP värden samt storlek av Fresnel zon 
och datorsimuleringar. Det hade bidragit med värdefull information till 
problemställningen om tester hade varit möjliga att utföra för att sedan 
jämföras mot beräkningar och simuleringar.   

Beräkningen av Fresnelzonen gav att antennhöjden för respektive mo-
dul ej bör understiga 4,7-, 4,1- respektive 2,9 meter för att åstadkomma 
fri sikt mellan sändare och mottagare. Denna beräkning påverkade valet 
av antenner till systemet. Utöver beräknade antennhöjder behöver det 
även tas hänsyn till objekt placerade mellan sändare och mottagare för 
att erhålla fri sikt mellan dessa. Det teoretiska värdet bör kontrolleras 
under tester av systemet genom att mäta RSSI värdet på radiomodu-
lerna.   

Med beräknade EIRP värden, inom post- och telestyrelsens författning 
och resultatet från simuleringen ter det sig möjligt att överföra trådlösa 
signaler vid långa avstånd, i detta fall 718 meter utan att tappa signal-
styrka. Visar det sig vid senare tester att det ej är möjligt att erhålla god 
signalstyrka inom gränsvärden för EIRP ligger det hos beställaren att 
ansöka om tillstånd att överskrida dessa gränsvärden. Resultatet avvi-
ker inte från förväntningarna då leverantören specificerar att radiomo-
dulerna kan skicka signaler inom 1 km vid fri sikt och ostörd Fresnel 
zon. Detta behöver givetvis verifieras genom test av systemet. Med 
tanke på att avståndsmätningarna är utförda genom satellitbild i Google 
maps är simuleringen är uppskattning vilken kanske inte stämmer helt 
överens med verkliga mått men förser ändå undersökningen med en re-
levant uppskattning.  

Valet av kommunikationsplattform gjordes under studien med avse-
ende på beställarens önskemål att signalöverföringen skulle vara upp-
byggt på ett modernt gränssnitt. Inom industrin övergår idag signalö-
verföringen mot trådlös kommunikation eftersom det reducerar 
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kostnader vid installation tack vare minskad kabeldragning [19]. 
Beställarens överordnade styrsystem kommunicerar med Profibus-DP 
och därav var det, om möjligt av intresse att använda samma buss för 
kommunikation även till vedgårdsbevattningen. De beslutade kompo-
nenterna skickar signaler via Modbus RTU, därav används en protokoll-
översättare samt tillhörande GSD fil till PCS7 för att ta in signalen vid 
Profibus-DP. Den trådlösa kommunikationen tillåter även en stor flexi-
bilitet i systemet och gör det enkelt att expandera genom addering av yt-
terligare slavar i nätverket. 

Valet av trådlösa I/O moduler från Phoenix Contact gjordes med avse-
ende på antal I/O. Andra, konkurrerande leverantörers lösningar 
uppnår ej de antal I/O som behövs för att möjliggöra den tänkta regle-
ringen av vedgården. Aspekten på flexibilitet var en viktig parameter 
om systemet i framtiden behöver expanderas. De trådlösa radiomodu-
lerna kompletteras enkelt med upp till 32 expansionsmoduler vilket där-
med ger hög flexibilitet.  

J. Kjellson, A.E Vallestad, R. Steigmann och D. Dzungs koncept för att 
implementera WISA i ett redan befintligt Profibus nätverk har visat sig 
vara ett fungerande koncept. Relaterat till detta arbete är skillnaden att 
vedgården sträcker sig över större avstånd och kräver därmed en högre 
utstrålad effekt 0 dBm respektive 20 dBm. Sätt till kommunikationen 
uppbyggd på IEEE 802.15.1 (Bluetooth) blir det begränsat till ett mindre 
arbetsområde, 5–10 meter. Det kan konstateras att störningar i trådlösa 
nätverk anses vara generellt vid olika IEEE standarder. Störningar kan 
uppstå när olika nätverk arbetar på samma frekvens, vid samma tid-
punkt eller inom varandras radioområden och det anses vara en nyckel-
faktor vid planering vid trådlösa nätverk.  

Även Kan Yu konstaterar i sin doktorsavhandling att störningar är en 
nyckelfaktor vid planering av nätverken, störningar ger upphov till en 
ökning i misslyckat sända paket.   
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6.1 Samhälsaspekter 
Stora delar av landet har grundvattennivåer under det normala [29], 
kommuner inom dessa områden kan komma att erfara problem under 
kommande år om inte vattenförbrukningen minskas. De låga vattenni-
våerna beror inte på en ökad konsumtion utan snarare geologisk eller 
rättare sagt metrologisk orsak, det har regnat och snöat mindre än det 
gjort historiskt sätt. [30] Beställaren ligger i dagsläget i överkant för vad 
vattenreningen på området klarar av att rena. Med avseende på rådande 
grundvattennivåer samt vattenreningens kapacitet är det ur ekonomiska 
och miljöaspekter aktuellt att minska vattenförbrukningen på vedgår-
den genom klimatstyrd bevattning. K Liukko och T Elowsson visade i 
sin studie att klimatstyd bevattning med beräknad avdunstning mins-
kade vattenförbrukningen jämfört med rekommenderade värden för 
traditionell bevattning. [2]  

Kommunikationen till vedgårdsbevattningen ställs under höga krav att 
tillförlitligt sända och mottaga signaler mellan komponenter och styrsy-
stem. Skulle kommunikationen fallera under en längre tidsperiod blir 
vedupplaget utsatt för torka med konsekvensen att stor mängd ved kan 
behöva skrotas. Detta medför stora ekonomiska förluster och i förlä-
ningen onödig användning av skogens resurser.  

Post- och telestyrelsens författning (PTSFS 2015:4) dikterar maximalt till-
låten överföringseffekt för trådlös datorkommunikation inom 2,4 GHz 
frekvensbandet. Genom att följa dessa föreskrifter bidrar konceptet till 
att inte störa kringliggande utrustningar och tillåter en öppen plattform 
där flera aktörer kan verka inom samma frekvensband utan att störa 
andra.   

Genom användning av trådlös kommunikation behöver inte kilometer-
lång kabel grävas ned i backen. Det undviker störning av de befintliga 
dräneringsdikena samt motverkar slöseri med kopparkabel. Tungmetal-
len koppar binds till det organiska materialet i markens ytskikt, vid hög 
koncentration kan mikroorganismer och smådjur i marken ta skada. [31] 

Den automatiserade vedgårdsbevattningen bidrar till minskad interakt-
ion från personal ute på flisplan där bevattningen är förlagd. Det bidrar 
till högre säkerhet samt minskad risk för påkörning av vedtrucken vil-
ket med största sannolikhet enligt vedmästaren leder till dödsfall.  



Vedgårdsbevattning – Kommunikat-
ion- & komponentval 
Simon Palm 

6 Diskussion 
2018-06-11 

 

32 

6.2 Etiska aspekter 
Försätter grundvattennivåerna att minska [30] kan det i förlängningen 
bidra till att delar av samhället förlorar sin rätt till rent dricksvatten. Ge-
nom att beställaren bidrar till minskad vattenanvändning med klimat-
styrd bevattning anses det vara etiskt korrekt att bidra till att grundvat-
tennivåerna inte urholkas mer än nödvändigt.  

Modern teknik bidrar möjligen att samtliga anställda inte kan delta på 
lika villkor. Vid generalisering kan det sägas att den äldre generationen 
är mindre mottaglig för ny teknik jämfört med den yngre generationen 
vilken är mer eller mindre uppväxt med modern teknik. Här blir utbild-
ningen av den nya tekniken en viktig del för att säkerställa deltagande 
på lika villkor.  

Trådlös kommunikation inom ett öppet frekvensband, i detta fall 2,4 
GHz medför att det finns en väg in till det överordnade styrsystemet. 
Skulle den ingången användas i syfte att sabotera kan det orsaka alvar-
liga konsekvenser för till exempel produktion hos beställaren. Med 
tanke på att kemikalier används i processer för bland annat blekning 
kan det även medföra miljökonsekvenser. Med hänsyn till detta var det 
naturligt att välja I/O moduler med vad som kan anses i detta fall vara 
hög säkerhet, 128 bitas kryptering.   
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7 Slutsatser 
Undersökningen har vid en detaljerad förstudie konstaterat, genom si-
mulering och beräkning att signalöverföringen för automatiserad ved-
gårdsbevattning är möjligt att utföra. Beställarens eftersträvan att bygga 
signalöverföringen på ett modernt gränssnitt med avseende på ekono-
min med minskad kabeldragning har präglat valet av komponenter 
samt överföringsprotokoll. 

Slutsatsen av den genomförda litteraturstudien av trådlösa nätverk samt 
jämförelser av tidigare genomförd forskning [20] [22] visar att stör-
ningar är en nyckelfaktor att ta hänsyn till vid planering av dessa. Efter 
en djupgående förstudie av vedgårdsbevattningen har beställaren goda 
förutsättningar att genomföra projektet med gott utfall.  

Om beräkningar och simuleringar av nätverket stämmer överens med 
verkligheten går det dess värre inte att svara på inom ramen för detta 
arbete. Då tester och (troligtvis) korrigering av inställningar återstår in-
nan systemet är fullt fungerande går det endast att besvara frågeställ-
ningen ut ett teoretiskt perspektiv.  

Vilken typ av kommunikationsplattform är lämpligast att använda? 
Tidigare arbeten inom området [21] har konstaterat att det är kostnads-
effektivt att övergå till trådlös signalöverföring sätt till priset på mins-
kad kabeldragning. Beställarens önskemål att övergå till ett modernare 
gränssnitt samt att systemet behöver vara expanderbart i framtiden be-
stämde valet av I/O moduler. Slutsatsen av frågeställningen är att IEEE 
802.11, trådlös signalöverföring är bäst lämpat att använda i detta fall.  
 
Beroende på val av kommunikationsplattform, vilka komponenter är bäst läm-
pande? 
Efter beslut om trådlöst överföringsmedium återstod kravet på antal 
analoga-/digitala- I/O. Av studerade moduler var Radioline från Phoe-
nix Contact [13] [15] det systemet vilket erbjuder störst flexibilitet samt 
att hög säkerhet med 128 bitars kryptering. Slutsatsen av frågeställ-
ningen är att vald produkt är bäst lämpade att använda med avseende 
på ställda krav från system, säkerhet, expanderbarhet samt från beställa-
ren.  
 
  



Vedgårdsbevattning – Kommunikat-
ion- & komponentval 
Simon Palm 

7 Slutsatser 
2018-06-11 

 

34 

Går det att överföra analoga-/digitala I/O trådlöst för att styra vedgårdsbevatt-
ningen? 
Det är inte helt bevisat (eller motbevisat) att det går att utföra den efter-
strävade signalöverföringen. Beräkningar och simuleringar [23] antyder 
att det är möjligt att överföra berörda signaler. Slutsatsen av frågeställ-
ningen är att det krävs ytterligare arbete innan frågan helt kan bekräftas 
alternativt avfärdas.  

7.1 Framtida arbete 
Till att börja med skulle det vara intressant om Holmen väljer att gå vi-
dare med det presenterade konceptet. 
 
Det första logiska steget i projektet är att utföra ett småskaligt test av de 
föreslagna radiokomponenterna. Det skulle ge svar på frågan om simu-
leringarna stämmer samt om den trådlösa kommunikationen klarar av 
att sända I/O över vedupplaget till styrsystemet. Tyvärr var det inte 
inom tidsramen för detta examensarbete möjligt att utföra tester av sy-
stemet då problem uppstod med ledtider hos leverantör.  
 
När konceptet är testat och verifierat kan projektet övergå till installat-
ionsfasen. Därefter återstår riskanalys, test, eventuell CE märkning samt 
dokumentation av systemet. 
 
Denna rapport har enbart haft syftet att överföra trådlösa I/O mellan 
sändare och mottagare. Ett intressant ämne att beröra är hur det skulle 
fungera att implementera trådlösa styrdon och givare. Kanske skulle det 
inte behöva hårdtrådas mellan I/O och sensor?  
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Bilaga A: Samanställning av I/O 
  

Funktion Parameter AI AO DI DO 

Väderstation Lufttemperatur 1    

 Luftfuktighet 1    

 Vindhastighet 1    

 Vindriktning 1    

 Nederbörd 1    

 Ljusintensitet 1    

Sektioneringsventiler På/Av    6 

Förgrening  Flödesgivare 1    

 Tryckgivare 1    

Dräneringsventil    1  

Huvudpump Reglerfrigivning    1 

 Frekvens   1  

 Driftsvar   1  

 Flöde 1    

 Tryck 1    

 Strömförbrukning 1    

 Varvtal 1    

Returpump På/Av    1 

 Driftsvar   1  
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 Flöde 1    

Huvudventil Flödesgivare 1    

 Driftsvar   1  

Sekundärventil Driftsvar   1  

 Ventilläge    1 

Summa  AI AO DI DO 

  14 1 5 9 
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Bilaga B: Simulering av trådlös 
kommunikation  
 

Simulering/ 
Radio 

Överförings 
-effekt 
[dBm] 

Antenn/Längd 
[dBi/m] 

Signal-
kvalitet 

Datatakt 
[kbps] 

1/0 10 6 / 5  125 

1/1 10 9 / 5 Dålig 125 

1/2 10 9 / 5 Medel 125 

1/3 10 9 / 5 Medel 125 

2/0 15 6 / 5  125 

2/1 15 9 / 5 Medel 125 

2/2 15 9 / 5 Medel 125 

2/3 15 9 / 5 God 125 

3/0 20 6 / 5  125 

3/1 20 9 / 5 God 125 

3/2 20 9 / 5 God 125 

3/3 20 9 / 5 God 125 

4/0 20 6 / 5   125 

4/1 10 19 / 5 God 125 

4/2 20 9 / 5 God 125 

4/3 10 9 / 5 God 125 

5/0 20 6 / 5  125 

5/1 20 9 / 5 God 125 
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5/2 20 9 / 5 God 125 

5/3 10 9 / 5 God 125 

6/0 10 6 / 5  125 

6/1 10 19 / 5 God 125 

6/2 10 19 / 5 God 125 

6/3 10 9 / 5 God 125 

7/0 17 6 / 3  125 

7/1 14 9 / 3 God 125 

7/2 14 9 / 5 God 125 

7/3 7 9 / 5 God 125 

8/0 17 6 / 5   125 

8/1 15 9 / 5 God 125 

8/2 14 9 / 5 God 125 

8/3 7 9 / 5 God 125 

9/0 17 6 / 5  125 

9/1 14 9 / 5  Medel 125 

9/2 14 9 / 5 God 125 

9/3 7 9 / 5 God 125 

10/0 17 6 / 5  16 

10/1 14 9 / 5  God 16 

10/2 14 9 / 5 God 16 

10/3 7 9 / 5 God 16 
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Simulering 1 

 

Simulering 2 
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Simulering 3 

 

Simulering 4 
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Simulering 5 

 

Simulering 6 
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Simulering 7 

 

Simulering 8 



Vedgårdsbevattning – Kommunikation- 
& komponentval 
Simon Palm 

Bilaga B: Simulering av trådlös 
kommunikation  

 
2018-06-11 

 

47 

 

Simulering 9 

 

Simulering 10 
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Bilaga C: Wireless Network Planning 
Report 

 

Wireless Network

For

Holmen kommande uppsättning

Date: 25 Apr 2018

Planning Report

This tool is not a substitute for a field site survey. It does not take path obstructions into account and only displays coverage based on 
free space path loss. It is intended to be used as a guideline in choosing preliminary equipment for a field test. There are no claims or 
guarantees implied.
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1. Bill of Materials

Sr. No. Device Type Order Code Quantity

1 RAD-2400-IFS 2901541 4

2 RAD-PIG-RSMA/N-0.5 2903263 4

3 RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 2885919 1

4 RAD-CAB-EF393-5M 2867652 4

5 CN-LAMBDA/4-5,9-BB 2838490 4

6 ANT-DIR-2459-01 2701186 1

7 RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 2867885 2

8 RAD-DAIO6-IFS 2901533 3

9 RAD-AI4-IFS 2901537 3

10 RAD-DOR4-IFS 2901536 2

3
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2. Device Placement

Sr. No. Device Label X Position* Y Position*

1 Radio 0 (TMP) 757.2689 199.6878

2 Radio 3 (VMF) 587.8102 420.3372

3 Radio 2 (Sigurds Brunn) 212.7061 220.4288

4 Radio 1 (Mast, Vedgård) 55.6037 99.0716

       *X & Y Position are in Meters

4
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3. Network Connectivity

Sr. No. Network Id Link Link 
Quality

1 Radio 0 Radio 0 (TMP), Radio 1 (Mast, Vedgård) Good

2 Radio 0 Radio 0 (TMP), Radio 2 (Sigurds Brunn) Good

3 Radio 0 Radio 0 (TMP), Radio 3 (VMF) Good

5
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Good link Medium Link Poor Link

4. Network Map
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Bilaga D: Sammanställning av EIRP 
       EIRP 

Si
m

ul
er

in
g 

Ra
di

oe
nh

et
 

Ö
ve

rfö
rin

gs
ef

fe
kt

 [d
Bm

] 

Datatakt [kbps] Antenn [dBi] 
Kabellängd 

[m] Signalkvalitet [dBm] [mW] 
1 0 10 125 6 5  12,55 17,99 
1 1 10 125 9 5 Dålig 15,55 35,89 
1 2 10 125 9 5 Medel 15,55 35,89 
1 3 10 125 9 5 Medel 15,55 35,89 

          
2 0 15 125 6 5  17,55 56,89 
2 1 15 125 9 5 Medel 20,55 113,50 
2 2 15 125 9 5 Medel 20,55 113,50 
2 3 15 125 9 5 God 20,55 113,50 

          
3 0 20 125 6 5  22,55 179,89 
3 1 20 125 9 5 God 25,55 358,92 
3 2 20 125 9 5 God 25,55 358,92 
3 3 20 125 9 5 God 25,55 358,92 

          
4 0 20 125 6 5  22,55 179,89 
4 1 10 125 19 5 God 25,55 358,92 
4 2 20 125 9 5 God 25,55 358,92 
4 3 10 125 9 5 God 15,55 35,89 

          
5 0 20 125 6 5  22,55 179,89 
5 1 20 125 9 5 God 25,55 358,92 
5 2 20 125 9 5 God 25,55 358,92 
5 3 10 125 9 5 God 15,55 35,89 

          
6 0 10 125 6 5  12,55 17,99 
6 1 10 125 19 5 God 25,55 358,92 
6 2 10 125 19 5 God 25,55 358,92 
6 3 10 125 9 5 God 15,55 35,89 
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7 0 17 125 6 3  20,65 116,14 
7 1 14 125 9 3 God 20,65 116,14 
7 2 14 125 9 5 God 19,55 90,16 
7 3 7 125 9 5 God 12,55 17,99 

          
8 0 17 125 6 5  19,55 90,16 
8 1 15 125 9 5 God 20,55 113,50 
8 2 14 125 9 5 God 19,55 90,16 
8 3 7 125 9 5 God 12,55 17,99 

          
9 0 17 125 6 5  19,55 90,16 
9 1 14 125 9 5 Medel 19,55 90,16 
9 2 14 125 9 5 God 19,55 90,16 
9 3 7 125 9 3 God 13,65 23,17 

          
10 0 17 16 6 5  19,55 90,16 
10 1 14 16 9 5 God 19,55 90,16 
10 2 14 16 9 5 God 19,55 90,16 
10 3 7 16 9 3 God 13,65 23,17 

 


