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Abstract

Swedish city Gävle and the University of Gävle want for scientific research

and statistic research put out a measuring system for the city that would contain

of 80 whether stations. The wheatear stations would be sateen up at the lamp

post that exists in Gävle. Do to the usage of lamp posts it is reasonable to use

them as energy source for the weather stations.  There are two problems to find

out what communications solution that is best suited and how to solve the

power supply to weather stations. Through investigation the answers we got

was that GPRS communication is the most appropriate communications

solution for reasons of price, installation difficulties and obstacles through the

ether.

Power supply depends on to gavle energy there are two ways to solve the

power supply at either by using the power from lampposts as weather stations

would be set at or by using solar panels. For the project the manufacture

Vaisala is chosen a finish company in Vantaa. The company have over 1000

employs and an turnover of 242,5 million EUR. It is planned to use Vaisalas

weather station WXT 520 that can measure 6 different parameters. The

parameters are wind speed and direction, precipitation, atmospheric pressure,

temperature and relative humidity.

The purpose of the project is to find most suitable communications solutions

but also to investigate maintains life time and price for this kind of system.

Through collection of information from Vaisala and technical  information

from curse literature and contact with Vaisala employs make a ground work for

mapping of whether station system.



Sammanfattning

Gävle stad och Högskolan i Gävle vill av forskningssyfte och

statistikföringssyfte sätta upp ett mätsystem för Gävle stad som skulle bestå av

80st väderstationer. Väderstationerna skulle sättas upp på lyktstolpar som finns

i Gävle. I och med användningen av lyktstolpar är det lämpligt att använda

dessa som strömkällan för drivandet av väderstationerna.

Man vill veta vilken kommunikations lösning som lämpar sig bäst samt hur

man ska lösa strömtillförsel till väderstationerna. Genom utredning har man

kommit fram till att GPRS kommunikationen är den lämpligaste

kommunikationslösningen av skäl som pris, monterings svårighet och hinder

genom etern.

Strömtillförseln beror på gavleenergi det finns två sätt att lösa strömtillförsel på

antingen genom att använda sig av strömmen från lyktstolparna som

väderstationerna skulle vara uppsatta på eller genom att använda solceller.

För projektet väljer man väderstationerna från tillverkaren Vaisala ett finskt

företag i Vantaa. Företaget har över 1000 anställda och har en omsättning på

242,5 miljoner Euro.  Det är tänkt att man ska använda Vaisala väderstationer

WXT 520 som kan mäta 6 olika parametrar, nämligen vindhastigheten,

vindriktningen, nederbördsmängden lufttrycket, luftfuktighet och temperaturen.

Syftet med arbetet är att kartlägga kommunikationslösningar för detta projekt

samt ta reda på underhållet, livslängden och priset för ett sådant system.

Genom insamling av data från Vaisala samt teknisk information från

kurslitteraturen och kontakten med Vaisalas personal gav det grunden för

kartläggningen av väderstation systemet.
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1      Introduktion

1.1    Bakgrund

Institutionen för teknik och byggd miljö på Högskolan i Gävle bedriver

forskning bland annat inom klimatpåverkan. Ett av forskningsprojekten har

behov av att placera ut enheter för att samla in klimatdata såsom temperatur,

luftfuktighet, vindförhållande, etc. Man har valt att använda Vaisalas

väderstationer av typen WXT 520. Det är en väderstation som kan mäta sex

väderparametrar så som vindhastighet och riktning, nederbörds mängd,

luftfuktighet, lufttryck och temperatur. Allt detta i ett enda kompakt

väderstations chassi. Väderstationen avger inget buller vilket gör det lämpligt

att använda i statsmiljö. Därför har den blivit vald av uppdragsgivaren.

Bild 1:  Gävles statskärna med 80st väderstationer givarna på bilden är

provisoriskt placerade.

Det är tänkt att man skal placera 80st väderstationer vilket skulle bilda värdens

tätaste väderdatasystem i och med att Gävles statskärna har en yta på ca

16 .
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1.1.1     Väderdata System

Vad menas då med väderdata system?  System är ett antal komponenter delar

av systemet som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. I Vaisalas fall

är det väderstationerna WXT 520 som samlar in data och genom

datainsamlingsregister samt en kommunikationslänk som t.ex. GPRS skickar

data informationen till central enhet där den analyseras och processas. Från

central enheten kan man styra väderstationerna genom kommunikations länk.

Liknande väderdata system finns i London där har man också 80st

väderstationer fast mer utspritt i och med Londons storlek.

Vägverket har också väderdata system som de kallar Väg Väder Informations

System – VViS med hela 760st väder stationer placerade över hela landet.

1.2   Syfte

Examensarbetet syftar till att utreda olika kommunikationslösningar för att

sända mätdata till någon central enhet. Kommunikationen skall använda sig av

någon form av beprövad teknik som kan tänkas bli en permanent lösning som

kan användas i flera år framöver. Möjligheter finns för både trådlösa och

trådbundna system. Aspekter som pris (inköp och drift), driftsäkerhet och

flexibilitet skall beaktas, möjlighet att bygga ut systemet med flera enheter

skall finnas.
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1.3    Frågeställningar

Hur är kommunikationen hos andra väderdata system vilka fördelar och

nackdelar finns det i jämförelse med dessa?

Vilka andra kommunikationslösningar finns det och varför man väljer den man

väljer? Hur kommunikationen skal lösas i det här fallet?

Spänningsmatningen hur ska den lösas?

Varför vill man ha ett högupplöst väderdata system?

Hur fungerar väder statinerna WXT 520?

1.4       Metoder

Insamling av information om hur väderdatastationerna fungerar samt vilka

möjligheter och begränsningar de har. Kontakt med försäljaren angående pris

hållbarhet och underhåll.
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2      Teori

2.1   Mönster för väderdata system

Väderdata system kan erhålla väderdataparametrarna på olika sätt t.ex. lagra

den i register som i sin tur lagrar informationen på ett minneskort, så kallat off-

line mättning. Vid en sådan teknik måste användaren få tillgång till

lagringsmedian fysiskt. Ett annat sätt att erhålla data är on-line mätning vilket

är det vanligare av de två.

Vid on-line mättning erhålls data antingen trådlöst eller genom trådbunden

teknik. On-line tekniken gör det också möjligt att kontrollera och styra data

informationen i realtid. Mönster för väderdata system kan se ut på följande sätt,

de uppmätta parametrarna omvandlas till elektriska signaler därefter förstärks,

lineariseras och filtreras signalerna. Sedan kan det vara aktuellt att omvandla

signalerna till digital form, detta gör man med multiplexering och ADC.

Multiplexer är en teknik som används för att låta flera användare eller

processer dela på samma resurs. ADC betyder Analog till digital omvandlare.

Sen följer data behandlingen som utförs av en dator system. En del av detta kan

vara visualisering av resultatet d.v.s. presenteras på t.ex. en dator skärm. För

bearbetning av snabba processer som väderdata insamling, ett typiskt

datorsystem kan vara för långsam, för den uppgiften som krävs. Bearbetning av

signaler måste ske praktiskt taget direkt efter mätningen och beslutsfattning

skall göras med minimal fördröjning. I operativsystem som MS Windows har

användaren begränsade möjlighet att kontrollera timing av dataflöde.

Realtidssystem använder särskilda typer av hårdvara med mycket snabba

processorer och särskilda typer av operativsystem. Operativsystem som MS

Windows med otillräckligt snabba input/output kretsar,

minneshanteringssystem och signaler sådana operativsystem är olämpliga för

realtidssystem. Därför har särskilda datorsystem för beräkningar och

databehandling, i realtid utvecklas som t.ex. QNX eller iRMX. Datorsystem är

system bestående av hårdvara och mjukvara som processar data på ett korrekt

sätt.  [6]
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Ihopkopplingen sker i ett gränssnitt som kan vara standardiserat av
internationella organisationer som t.ex. IEEE.

2.2   Intelligenta Sensorer

Utvecklingen av mikroteknik har gett oss möjlighet att införa elektroniska

kretsar till sensorn på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt .

Mikrotekniken innebär att ändra något i skala från en mikrometer (10  ).

Dessa sensorer är ofta kallade smarta sensorer eller intelligenta sensorer.

Sådana sensorer kan inkludera lineariserings system, felkorrigering system,

seriellt gränssnitt och även trådlösnätverk gränssnittet. För att uppnå sådana

resultat är mikrokontrollkoppling inkluderat i sensor därav namnet intelligenta

sensorer. För närvarande beskrivs den intelligenta sensorer av standarden IEEE

1415. Intelligenta sensorer är billigare att tillverka än att separat tillverka

sensor och mikrokontroller ”processor” för sig.

Bild 2: Ex på metoder för kommunikationen mellan sensorer och presentations
enheter.(Bildkälla: Dataq http://www.dataq.com/data-
logger/features/methods.html 2010-02-20)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%E4nssnitt
http://www.dataq.com/data-logger/features/methods.html
http://www.dataq.com/data-logger/features/methods.html
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Samarbetet med sensorerna kan vara att registrera uppgifterna från sensorerna

till minneselement eller internminne som t.ex. Secure Digital. Enheter kallas

dataregistreringsutrustning och kopplas till dator för att överföra

datainformationen i tidsintervaller. Men kan också fungera utan dator genom

lagring av datainformationen på minnet d.v.s. fristående

dataregistreringsutrustning. I de intelligenta sensorerna är allt oftare

kommunikationsgränssnittet inbyggt (se kapitel 2.5 om

kommunikationsgränssnittet). Figur 3 presenterar intelligent typ av

temperatursensor med inbyggt gränssnitt. [6]

Bild 3. Temperaturgivaren i Button (Bildkälla: Dallas Semiconductor
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/thermochron.cfm 2009-09-
17)

2.3   Väderstationer

Väderstationer är de enheter som mäter väderparametrarna och skickar vidare

till dataregistreringsutrustning. Väderstationerna består av sensorer som skickar

informationen via sändare till en datainsamlingskrets dessa kretsar använder

olika former av dataöverföring oftast seriella gränssnittet RS232, USB

anslutning, Ethernet anslutning eller strömslingan via ADC. Det sistnämnda

fallet kallas två lednings sändare. Data sändare är viktiga delar av mätsystemet

för undersökningar av väderförhållandena. På bilden 4 presenteras exempel på

Multisensor Väder sändare utvecklats av Vaisala Group.

http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/thermochron.cfm
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Bild 4:  Vaisala Väder sändare WXT520  1 - vind, 2 - nederbörd sensor, 3 -
tryckgivare, 4 - fukt och temperaturgivare (Bildkälla:
http://www.vaisala.se/matinstrument/produkter/vadertransmitter.html 2009-09-
20)

Väder sändare som presenteras ovan möjliggör mätningar av vind hastighet,

vindriktning, nederbörd (inklusive regn intensitet och regn varaktighet)

barometertryck, luftens temperatur och fuktighet med hjälp av sensorer.

Resultatet signalen sänds med seriell anslutning (RS - 232, RS-485, RS-422

eller SDI-12 standard). Intressant förlängning av väder sändaren är samarbetet

med GPS. Den gör att vi inte bara exakt kan fastställa tid och plats för sändare

men också genom att mäta förseningar i GPS signaler mellan flera GPS

satelliter och flera GPS mät områden är det möjligt att uppskatta relativ

vattenånga i atmosfären [1]

http://www.vaisala.se/matinstrument/produkter/vadertransmitter.html
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2.4  Dataregistreringsutrustning

Dataregistreringsutrustning kan arbeta i två lägen som fristående

dataregistreringsutrustning och registrering av data i realtid. I fristående

dataregisterutrustning samlas data i minnes kretsar oftast registreras data på

minnes kort. I realtids läge fungerar dataregisterutrustning som data sändare.

Blockschema för ett datainsamlingsregister presenteras i figur 1. [9]

Figur 1. Funktionsdiagrammet på en dataregisterutrustning (Bildkälla: Park J.
2003 Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems)
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2.5    Kommunikationsgränssnitt

ISDN står för Integrated Services Digital Network och är en telefonistandard

som togs i bruk under 1980 talet. Den består av två kanaler, en för tal och en

för kontrollsignalering. Man uppnår 64kbit/s per kanal. Modemet t.ex. kommer

upp i maxhastighet endast vid gynnsamma förhållanden. Möjlighet till ännu

högre kapacitet finns då tekniken kan hantera flera kanaler. Man kopplar up sig

snabbt med ISDN. Telias statistik visar att det inte tar mer än 2 sekunder att

komma ut på internet. Jämfört med modem som sällan tar under en halv minut

för uppringning och inloggning. Fördelen med ISDN är att man får lågt pris i

förhållande till kapaciteten, betydligt högre kapacitet än via modem

uppkoppling, mycket korta upp och ner kopplingstider, ISDN uppkoppling sker

via router. [7]

GPRS står för General Packet Radio Service och som namnet antyder skickar

den datapaket med radiovågor via GSM nätet. Det fungerar som så att data

delas upp i delar som sedan skickas via GSM nätet för att sedan sättas ihop

igen till den ursprungliga informationshelheten. När man t.ex. ringer med

mobiltelefon reserveras en kanal på GSM nätet det gör att ingen annan kan

använda samma kanal. Med GPRS kan man vara ansluten permanent men man

använder kanalen endast då man skickar data. Kanalen kan delas av många

personer. Därför betalar man bara för data som man använder och inte tiden

man är ansluten. GPRS är snabbare än GSM. Hastigheten är mellan ca 30 till

114 kilobit/s beroende på vilken GPRS klass man använder. [10]
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Radiolänk är en teknik som består av sändare och mottagare med en riktantenn

eller Rundstrålande antenn i vardera ändan. Det bildas fast förbindelse mellan

två punkter vid användning av radiolänkar. Mellan antennerna får det inte

finnas så mycket hinder som t.ex. berg, stora byggnader eller annat som hindrar

radiovågorna. Antennerna ska vara riktade mot varandra. Radiolänks antenn

sätter man oftast upp på en mast, torn eller hustak. Fördelarna med radiolänk är

att de är lätta att flytta och billiga att installera för att det inte krävs någon

kabeldragning. De har också den fördelen att de kan tas snabbt i drift.

Nackdelar med radiolänk är att överföringen kan störas vid dåligt väder. För

varje radiolänksändare behövs ett tillstånd. Statliga PTS fastställer utgående

från en störningskontroll de tekniska användningskraven.  Vaisalas MAWS kan

utrustas med Satelline 3AS UHF radiomodem, det är en half-duplex radio

modem lämpligt för en mängd olika data överförings applikationer. Den

erbjuder maximal överföringskapacitet av 19.2 kbps [3]

LAN Local Area Network är som namnet antyder ett lokalt nätverk. LAN

nätverket är begränsat till ett lokalt område t.ex. en byggnad eller ett få tal

byggnader. Fördelar med LAN är att det går snabbt att överföra data samt att

det är lätt att ansluta och skapa ett LAN nätvärk. Nackdelarna är att det är

begränsat antal anslutningar man kan ha i ett nätverk men också att man måste

dra ledningarna. Vaisalas dataregistreringsutrustning MAWS HydroMet kan

kopplas direkt med hjälp av DXE421 ComServer modulen. [3]
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3    Utredning

3.1    Väder Sändaren WXT520

Vaisalas väder sändare WXT 520 är en lätt och liten sändare som kan mäta sex

olika väderparametrar. Den kan mätta vindhastigheten och riktning, nederbörd,

luft tryck, temperatur och fuktighet.

WXT 520 drivs av 5 till 32V likström via en 8 pinnes M12 kontakt via

kontakten skickas och tas emot data också.

Man kan också välja olika tillbehör för WXT 520 så som:

v Uppvärmning för nederbörd och vind sensor.

v Windows baserat Vaisala konfigurerings verktyg

mjukvara med USB kabel (1,4m)

v USB RS-232/RS-485 kabel(1,4m)

v Spikar mot fåglar

v Överspännings skydd

v Monteringskit

v Backup batteri och 230V drifts kablar

v GPRS Sändare/Mottagare
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Bild 5. Genomskärnings bild av WXT520 [1] sid 20

1) Vindsensorer 3st (Ultraljudsvindsensorer som mäter vind hastighet och vind

riktningen)

2) Nederbördssensor (Känner av volymen på dropparna som faller på plåt ytan

och beräknar nederbördsmängden)

3) Tryckgivare (Barometer sensor)

4) Fuktighets och temperaturgivare
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3.1.1    Uppvärmning för nederbörd och vind sensor

För att WXT 520 ska fungera så bra så möjligt vill man att den ska vara fri från

is och snö. Därför har man uppvärmningstillbehör under regnsensor och

vindsensor. Uppvärmningen kontrolleras av en intern sensor.

Värme sensor (Th) under regn sensor kontrollerar uppvärmningen av WXT520.

Notera att (Th) mäter temperaturen inuti WXT 520 där temperaturen är högre

än utomhustemperaturen(Ta).  Där (Th) står för ENG Temperature heating och

(Ta) för Temperature ambient.

Bild 6.    Grafen visar hur temperaturen regleras. [1] sid 29

3.1.2    Mjukvaran för enklare Inställningar

Vaisala Windowsbaserade Konfigurations verktyg är en användarvänlig

inställnings mjukvara för WXT 520. Med denna kan inställningar av

sensorer enkelt ändras i en Windows baserad miljö.

Se listan av val och kommandon på sidan 143 i WXT520_User_Guide för mer

information!
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3.1.3    Monteringskit

Vid montering på lyktstolpar finns en monteringskit som tillbehör för att

underlätta monteringen.

Bild 7. Monteringskit för stolpar (Bildkälla: WXT520_User_Guide)

3.1.4    Överspänningsskydd

Vaisalas överspänningsskydd WSP 150 är ett kompakt överspänningsskydd byggt

för utomhusbruk. Den kan användas med samtliga Vaisalas vind och

väderinstrument. Den bör installeras nära det skyddande MAWS instrumentet

max 3m.

Överspänningsskyddet rekommenderas när WXT 520 är högst up på en

byggnad eller mast och vid öppen mark, där det finns risk för blixtnedslag.
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3.2    Kommunikationen av WXT 520

För att föra över data till/från datainsamlingsregistren kan USB kabeln

RS-232/RS-485 med 8-pinnar M12 användas. Kabeln har på ena änden USB

kontakt och på den andra änden RS-232/RS-485 med 8-pinnar.  Det finns

också en USB kabel för service av WXT 520 det är en 4-pinnar M8 kabel.

Bild 9. WXT 520 underifrån (Bildkälla: WXT520_User_Guide)

1) Uppsättnings riktning

2) 4 pinnars M8 kontakt för Service Port

3) 8 pinnars M12 kontakt för matning/datakommunikation kabel
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Varje WXT 520 måste vara kopplad till en dataregisterutrustning  som MAWS

100 den skickar information via GPRS eller sms till datorsystemet där det

presenteras visuellt på skärmen , MAWS 100 matas från stalpen eller solceller

den i sin tur matar väderstationerna WXT 520 genom USB till 8 pinnar M12

kabel. Datamottagningsintervallet specificeras av användaren. Vid allt för täta

intervaller kan datorsystemet överbelastas och krascha. GSMTC35T och GSM-

MC35I är en dual band GSM terminaler som kan kopplas till MAWS 100.

Modemen är små i storlek och har en låg energiförbrukning. Det är särskilt

lämplig för miljöövervaknings applikationer med sitt utvidgade operativa

temperaturintervallet -20 ° C till +70 ° C. GSM-paketet levereras komplett med

alla nödvändiga RF och data kablar och installation tillbehör för både terminal

och antennen.

Figur 10. GSMTC35T / GSM-MC35I GSM Data Terminal (Bildkälla:
http://www.mobiledata.com.au/SiemensMC35.html  2009-09-21)

Det finns flera alternativa sätt att överföra data via GSM-nät:

v Datasamtalet inletts av MAWS systemet av användaren angivna

tidsintervall.

v SMS dataöverföring inleddes av MAWS systemet av användaren

angivna tidsintervall.

v Data tillfrågade av centrala datainsamlingssystemet som använder data

samtal.

v Data tillfrågade av centrala data system för insamling av uppgifter med

hjälp av SMS tjänst.

v Larmmeddelanden inlett av MAWS och med antingen datasamtal eller

SMS överföring.

v GPRS- anslutning

http://www.mobiledata.com.au/SiemensMC35.html
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Figur 11. Vaisalas MAWS 100 HydroMet System (Bildkälla:
http://www.vaisala.com/files/Vaisala%20HydroMet%20Systems%20brochure
%20B210469EN-A.pdf  2009-10-18)

När det gäller kommunikationen för Vaisala väderstation WXT 520 har man

utvecklat en kommunikations system kallat MAWS där man konverterar den

seriella anslutningen RS-232 till andra kommunikationstekniker som LAN,

GPRS, och Modem kommunikation. För att ansluta WXT 520 till LAN

används DXE 421 kommunikations server modul för omvandling från RS-232

till LAN. Vid anslutning till telefonlinjen använder man sig av det anpassade

modemet DXM 421 som är gjord för att klara temperaturer mellan -40 till

+60C modemet har låg förbrukning. Den maximala överföringshastigheten är

upp till 57,6kbit/s.

http://www.vaisala.com/files/Vaisala%20HydroMet%20Systems%20brochure%20B210469EN-A.pdf
http://www.vaisala.com/files/Vaisala%20HydroMet%20Systems%20brochure%20B210469EN-A.pdf
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3.2.1    GPRS lämpligaste kommunikations alternativ

För GSM /GPRS kommunikation används GSMTC35TM3 som är en GSM

terminal data modem den är kompakt energisnål och anpassad för

utomhusbruk. GPRS erbjuder konstant uppkoppling till GSM nätverk. Data

överföringen kan bli initierad av MAWS med hjälp av FTP. MAWS agerar

som FTP klient och placerar filen på en FTP server i av användaren inställbara

intervaller. GPRS anslutningen innebär att MAWS 100 är online hela tiden och

data kan hämtas omedelbart när det behövs till väldigt lågt pris. Upp till 5

väder stationer kan kopplas till ett MAWS 100 datainsamlingsregister. Men

detta kräver att de 5st WXT 520 stationerna ska vara i närheten av MAWS 100

p.g.a. av kommunikation kabel 8 pinnars M12 som kopplar ihop WXT 520 och

MAWS 100. Åtminstone bör de ligga i samma gata. Möjligen finns det någon

plats där 2 stationer ligger förhållandevis nära varandra men detta kan vi inte

räkna med då det är tänkt att WXT 520 ska vara utsprida över Gävle. Därför

blir kostnaden som i offerten ca 3 miljoner SEK [Bilaga 1] sid 26. För Gävle

anses GPRS tekniken vara mest lämpligt då man inte har möjlighet till LAN till

alla de 80 väderstationerna och kostnaden för att bygga ut den skulle bli

kostsam. Så GPRS lämpar sig bäst då det finns bra täckning och tekniken är

billig att använda. Abonnemanget skulle kosta ca 50euro i månaden totalt för

de 80 st väderstationer vid normal inställda upphämtningsintervaller.

Spänningsmatningen kan lösas på 2 sätt: antingen genom att ta ström från

stolpen och ha ett laddningsbart batteri då de inte är spänning på under dagen

från vårt perspektiv är detta att föredra, eller så kan man använda sig av

solceller. I detta fall bestämmer Gävle Energi vilket alternativ som kommer att

användas. Väderstationen WXT 520 förbrukar väldigt lite energi. Den kan

drivas upp till 1 år på ett 9V batteri. GPRS och MAWS systemet förbrukar

också relativt lite energi. Det som förbrukar mest är uppvärmningen av WXT

520, om man väljer att ha sådan.
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3.2.2    Jämförbara system

Jag har innan haft kontakt med vägverket och det har en liknande system som

de kallar VViS. De har 760st väderstationer runt om i Sverige, dessa stationer

används för vinterväghållningssyfte i första hand, men också för statistik och

forskning. VViS väderdata hämtas varje ½ timme. Datainsamling genomförs

från ett centralt placerat system. Lagringen sker i två databaser vilka har olika

funktioner, en för 24/12 timmars historik och en för långsiktigt lagring och

användning. Fyra servrar används för data hämtning kopplade till 4*30 ISDN-

linjer=120 linjer ut, samt GPRS utgång för trådlös kommunikation. De flesta

väderstationer har tele abonnemang Telia är operatör. Ca. 10st har GPRS. När

väderdata från de 760 väderstationerna hämtas tar det 8-10 minuter med

nuvarande kapacitet. Investeringskostnader för en väderstation inklusive givare

är ca 120 000kr. Väderpresentationen görs i en zoombar karta.

Information från en väderstation fås genom att klicka på stationen. Den

presenteras i tabell eller grafisk form t.ex. en satellitbild.

Vinter säsong Årskostnad Antal uppringningar Pris per st

2008-2009 2 700 000 9 344 595 0,288937

Tabell 1. Total kommunikation kostnad för VViS kommunikationen.[5] enligt
Knut Heijkenskjöld- Vägverket, Drift & Underhåll

Detta kan jämföras med Vaisalas väderdatasystem där 80st väderstationer

WXT 520 med ett abonnemang kostar ca 500kr i månaden totalt blir det ett års

kostnad på 6000kr per år vilket skulle bli ca 45 gånger mindre än vägverkets.
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3.3    Högupplöst väderdata system

Varför vill man då ha ett högupplöst väderdata system?

Med ett system kan man studera hur vädret påverkar lokalklimatet och hälsan

hos befolkningen det skapar på sikt bättre stad.  Staden föredras genom tiden

studier av förändringen på grund av åtgärder är intressanta. Det finns alltså

statistiskt intresse kunna följa klimatet på internet via hemsidan.

3.4    Drift

Lämplig drift av WXT 520 i det här fallet blir att koppla den till 230V från

stolpen genom MAWS 100 med montering och överspänningsskydd för

230VAC. Vid dagtid är stolparna inte spänningssatta därför behövs det också

backup ett batteri med montering och laddare. Gävle Energi är öppna för

diskussion de tyckte att modifieringen av stolparna kunde inbära att man får

fler komplikationer med stolparna.
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3.5    De olika mät funktionerna

3.5.1    Mätning av vind

WXT 520 använder Vaisala WINDCAP sensor tekniken vid vindmätning.

Vindsensor består av 3 likadana ultraljuds transducer placerade på den

horisontella ytan. Vindhastigheten och riktningen bestäms genom att mäta den

tid det tar för ultraljudet att färdas från en omvandlare till de andra två. Vind

sensor mäter färdtiden. Färdtiden beror på vindhastigheten inom ultraljuds

område. Om det inte blåser alls tar det lika långt tid för ultraljudet att färdas

både fram och tillbaka. Med vind genom ultraljudets färdområde ökar

motvinds färds tid för ultraljudet och minskar vid medvind. Vind hastighet

beräknas från färd tiden med hjälp av formeln i ekvation 1.

Ekvation 1.

= 0,5 ∗ ∗
1
−

1

Där

V = Vind hastighet

L = Längden mellan de två mottagarna

t = Färdtiden i framriktningen

t = Färdtiden i backriktningen

Att använda två riktningar räcker för att beräkna vind hastighet och vind

riktning. Vind riktningen beräknas inte om vind hastigheten är under 0,05m/s.

Samplingsfrekvensen beror på vad man ställer in 4Hz(inställd), 2Hz eller 1Hz.
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3.5.2    Mätning av nederbörd

I WXT 520 använder Vaisala RAINCAP sensor teknologi för nederbörds

mätning. Nederbördssensorn består av en piezoelektrisk sensor som är täckt av

en stålplåt. Nederbördssensor upptäcker nedslag av varje regndroppe. Signalen

från nedslagen är proportionell mot volymen hos regn dropparna. Med hjälp av

avancerad filter teknik filtreras andra signaler från signaler som kommer

regndropp signaler. Registreringen av varje regndroppe gör att mängden och

intensiteten kan beräknas med hög upplösning.

Nederbörds sensorn arbetar i följande fyra lägen.

- Nederbörds start/slut läge:

Transmitter skickar automatiskt en nederbörds meddelande 10 sekunder efter

igenkänning av den första regndroppe meddelande skickas. Meddelande

skickas konstant medan nederbörd fortsätter och stoppas när nederbörd stannar.

- Överfyllnadsläge:

Transmitter skickar automatiskt en nederbördsmeddelande när de upptäcker en

enhets ökning (0,1mm/0,01in)

- Tidsläge:

Transmitter skickar automatiskt en nederbördsmeddelande i den uppdaterings

intervall som anges av användaren.

- Dragläge:

Transmitter skickar en nederbörds meddelande när användaren begär den.
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4    Diskussion

Examensarbetet handlade om att utreda den mest lämpliga kommunikations

metoden för Vaisalas väderstationer WXT 520. Man hade ett ide att placera 80

st väderstationer runt om i Gävle för att samla in data från dem och göra Gävle

till en stor forsknings projekt. För att ge svar på hur man skulle göra gjorde jag

undersökning av andra liknande system samt läste om Vaisalas system men

också hade e-mail kontakt med Vaisalas sales Manager Kai Vilkko. Vilket

senare ledde till att han kom till Gävle med WXT 520 och annan utrustning och

presenterade den för mig och Mats Sandberg. Mötet med honom gjorde att

både jag och Mats kunde få svar på de frågor som vi hade samt att vi fick se

WXT 520 i verkligheten. Jag och Mats hade under examensarbete hela tiden

kontakt jag har besökt honom och presenterat det jag kom fram till han visade

mig hur han hade tänk sig att vädersystemet skulle komma till nytta. Vi

träffade Gävle Energi och lade fram vår plan om väderstationerna.
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5    Slutsatser

I detta projekt är det lämpligast att använda MAWS system och skicka in och

ut data genom GPRS då tekniken är tillgänglig och detta alternativ är det mest

ekonomiska dessutom är tekniken vanlig idag vilket leder till att underhållet

blir enklare. Tekniken är också snabb tillräckligt snabb att väderdatasystemet

kan fungera bra. Kostnader för 80st väderstationer samt all den utrustning som

behövs för att systemet ska fungera uppgår till ca 3miljoner svenska kronor

[Bilaga 1]. Monteringen utförs av Gävle Energi och vid behov Vaisala

kostnaden beror på hur mycket jobb det blir och är svår att uppskatta i nuläget.

Väderstationen WXT 520 har visat sig vara felfritt i ca 10 år vid användning

beräknat genom användning av insamlat data och dokumenterad underhålls

rapport[Bilaga 2] sid 29. På 80st väderstationer kan man anta 80 fel på 10år de

flesta i slutet av 10 års perioden. Väderstationerna saknar rörliga delar vilket är

lämpligt i statsmiljö då det inte låter någonting.



25

Refferenser

1: Vaisala Oyj Industrial instruments- WXT520_User_Guide_in_English
besökt http://www.vaisala.com/files/WXT520_User_Guide_in_English.pdf
090804

2: Vaisala news http://www.vaisala.com/files/Entire_VN_vn155.pdf  besökt
090716

3: Vaisala MAWS Technical Description Telemetry
http://www.megaupload.com/?d=S0N223R1 besökt 090809

4: Pris exempel för WXT520 systemet
http://www.megaupload.com/?d=60KH0OF7 besökt 090804

5: Vägverket systemet VViS http://www.megaupload.com/?d=01D608GY
besökt 090830

6: Principles of electronic instrumentation and measurement / Howard M.
Berlin, Frank C. Getz, Jr - ISBN 0-675-20449-6 - Columbus : Merrill Pub.
Co,cop. 1988

7: Telia:
https://www.tewss.telia.se/privat/kundservice/support/internet/supportinternet0
20/supportisdn/fragorochsvar  besökt 091016

8: Seg Communications http://www.seg.co.uk/products/isdnover.htm  besökt
100130

9: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems / Park J.
2003 ISBN 07506 57960 besökt 091114

10: Nokia: http://www.nokia.se/hitta-produkter/teknologier/gprs
http://www.nokia.se/hitta-produkter/teknologier/gprs/sa-har-fungerar-det
besökt  091018

http://www.vaisala.com/files/WXT520_User_Guide_in_English.pdf
http://www.vaisala.com/files/Entire_VN_vn155.pdf
http://www.megaupload.com/?d=S0N223R1
http://www.megaupload.com/?d=60KH0OF7
http://www.megaupload.com/?d=01D608GY
https://www.tewss.telia.se/privat/kundservice/support/internet/supportinternet020/supportisdn/fragorochsvar
https://www.tewss.telia.se/privat/kundservice/support/internet/supportinternet020/supportisdn/fragorochsvar
http://www.seg.co.uk/products/isdnover.htm
http://www.nokia.se/hitta-produkter/teknologier/gprs
http://www.nokia.se/hitta-produkter/teknologier/gprs/sa-har-fungerar-det


26

Bilagor
Bilaga 1



27



28



29

Bilaga 2



30

Bilaga 3



31

Bilaga 4


	Kommunikationslösningar för väderdatainsamling

