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Abstract 
Jönköping University Solar Team participated in the 2015 edition of World Solar Challenge, which is 
held every other year in Australia. Teams from all around the world participates in the competition in 
which they construct a solar car and competes in a 3000 km long race from Darwin to Adelaide. A solar 
car is an electric car equipped with solar panels to give it a theoretical infinite mileage as long as the car 
have access to solar energy.  
 
Jönköping University came in 15th place in this race and would like to improve their competitiveness in 
the next race. Because it is a competition and the goal for every team is to use their car as efficiently as 
possible a system to log and monitor the battery and present the information to the team was needed. It 
would also be good to have some kind of energy consumption forecast that would be used to decide the 
speed the solar car should keep.  A system that collect, stores and transmits the information from the 
solar car to an escort vehicle was developed and evaluated. 
 
Thus, the pursues of this studies were:  
 

Improve Jönköping University Solar Teams competitiveness by provide a decision support which in 
real time monitor and log the solar car battery level and energy consumption. 

 
Design Science Research was used as a method to realize this purpose, which gave the opportunity to 
develop the system as an artifact and use this to present the result. Three different experiments were 
constructed to determine the functionality of the wireless communication, how accurate the system was 
and how well the energy consumption could be predicted. 
 
In the results the artifact is described as a whole and together with the experiments it is found that the 
system will give Jönköping University Solar Team a higher competitiveness in the next race. 
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Sammanfattning 
Jönköping University Solar Team deltog år 2015 i tävlingen World Solar Challenge som körs vartannat 
år i Australien. Team från hela världen deltar i denna tävling där de konstruerar solbilar som de sedan 
tävlar med i ett race på ca 3000 km från Darwin till Adelaide. En solbil är en elbil som även är utrustad 
med solpaneler för att ge en teoretiskt oändlig körsträcka så länge bilen har tillgång till solenergi.  
 
Jönköping University kom på 15 plats i detta race och ville till nästa race förbättra sin konkurrenskraft. 
Eftersom det var ett race och varje teams mål var att använda sin bil så effektivt som möjligt behövdes 
ett system för att övervaka och logga batteridata och presentera det för teamet. Det var även fördelaktigt 
om teamet kunde få någon form av energiprognos för att kunna bestämma vilken hastighet som solbilen 
bör hålla. Ett system som loggar och överför denna information från solbilen till en följebil utvecklades 
och utvärderades.  
 
Syftet med denna studie var således: 
  
Öka Jönköping University Solar Teams konkurrenskraft genom att förse följebilen med ett beslutsstöd 

som i realtid övervakar och loggar solbilens batterinivå och energiförbrukning. 
 
Design Science Research användes som metod för att genomföra detta syfte, vilket gav möjligheten att 
utveckla systemet som en artefakt och använda denna för att presentera resultatet. Tre olika experiment 
utfördes för att konstatera funktionaliten på den trådlösa kommunikationen, hur rättvisande systemet 
var samt hur väl energiförbrukningen kunde förutsägas.  
 
I resultatet beskrivs hela artefakten och tillsammans med experimenten konstaterades att systemet 
kommer att ge Jönköping University Solar Team en högre konkurrenskraft i nästa race. 
 
 
Nyckelord 
 
World Solar Challenge, solbil, Raspberry Pi, Windows 10 IoT, ARQ, kommunikationsprotokoll
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1 Introduktion 

 Bakgrund 
I mars 2007 beslutade Europeiska gemenskapen, som numera ingår i EU, att utsläppen av växthusgaser 
måste halveras till år 2050 jämfört med 1990 års nivåer. Enligt Environment Protection Agency (2016) 
står transportsektorn för 24% av det totala växthusgasutsläppet där 95% kommer från förbränning av 
fossila bränslen som bensin och diesel. Det finns flera sätt att minska dessa utsläpp, en uppenbar väg att 
gå är att använda sig av förnyelsebar energi i stället för fossila bränslen för att driva transportfordonen. 
 
Mock m.fl. (2009, sidan 12) påstår att om råoljepriset ökas marginellt och lättare utsläppsrestriktioner 
införs kommer 40% av Tysklands fordonspark bestå av eldrivna fordon år 2030. Men de tillägger även 
att om striktare utsläppsrestriktioner införs samtidigt som el och vätgas framställs från förnyelsebara 
källor når andelen eldrivna fordon så högt som 95%. Med tanke på detta är området intressant att 
undersöka. Det finns ett antal tillverkare som tillverkar bilar som drivs med el. Ett problem med ett 
fordon som har ett uppladdningsbart batteri som enda energikälla är att batteriet måste laddas. Tesla är 
ett av de stora företagen inom elbilstillverkning. Den av deras bilmodeller med längst räckvidd är modell 
P90 med en räckvidd på 550 km och med deras 22 kW laddare kan batteriet under en timme laddas med 
energi tillräckligt för att köra en sträcka på 110 km. Detta gör att bilen måste laddas under 5 timmar för 
att uppnå en maxräckvidd på 550 km, därmed är det inte realistiskt att köra längre sträckor än 550 km 
på kort tid (Tesla Motors, 2016). En möjlig lösning på detta är en speciell variant av en elbil, en så kallad 
solbil. En solbil bygger på ett relativt enkelt koncept där fordonets elmotor drivs med elektrisk energi 
från ett batteri, detta batteri laddas i sin tur med solceller som sitter på bilen. Med detta koncept finns 
det ingen teoretisk gräns på hur långt det skulle gå att köra så länge tillräckligt med solenergi tillförs. 
Keshri, R. Bertoluzzo, M. och Buja, G. (2014) genomförde verkliga testkörningar och påstår att med på 
taket monterade solpaneler kan en eldriven stadsbils räckvidd ökas med 10%. 
 
En tävling där detta koncept testas utförligt är World Solar Challenge i Australien, där deltagarna innan 
tävlingen bygger en eldriven bil med solpaneler och sedan deltar i ett 3000 km långt race från Darwin 
till Adeleide. Fordonen som deltagarna kör får endast drivas med elmotorer. Eftersom batterikapaciteten 
är begränsad används solpaneler för att omvandla solenergi till elektrisk energi för att ladda upp batteriet 
under färd (World Solar Challenge, 2015, REGULATIONS 18- 25 OCT 2015). Eftersom World Solar 
Challenge är en tävling gäller det att köra från Darwin till Adeleide på kortast möjliga tid och därför 
behöver energin utnyttjas så effektivt som möjligt. Om fordonets energiförbrukning överstiger den energi 
solcellerna levererar, minskar batteriets laddningsnivå men är batteriet fulladdat, går den oanvända 
energin s o m  solcellerna absorberar till spillo. Det är inte realistiskt att i förväg detaljplanera hur teamet 
ska köra då det finns många okända och dynamiska parametrar som påverkar energiåtgången eller hur 
mycket som absorberas från solcellerna. 
 
Pudney och Howlett (2002) påstår att under realistiska förhållanden förändras den optimala 
körhastigheten med tiden. För att avgöra vilken hastighet som ska hållas behövs därmed en dynamisk 
körstrategi som rekommenderar hastigheten beroende på valda parametrar. Strategin som de 
rekommenderar kallar de ”critical speed” och är i grunden en farthållningsstrategi men den tar även 
hänsyn till acceleration och inbromsning. Vissa parametrar som färdsträckan och fordonets 
komponenter är konstanta under hela tävlingen, medan solenergin, trafik och andra oförutsägbara 
element måste hanteras dynamiskt under tävlingens gång. Detta kan till exempel gälla ett moln som 
måste passeras, enligt Shimizu m.fl. (1996) bör hastigheten ökas för att minimera tidsperioden 
solpanelerna är skuggade. Strategin innefattar även hur solbilsföraren ska förhålla sig till backar för att 
på ett så energieffektivt sätt som möjligt ta sig upp eller ner för dessa. Med hjälp av denna körstrategi 
ska en plan kunna läggas upp inför ett race. Eftersom väderförhållanden ändras över tid kommer denna 
plan kunna göras mer exakt ju kortare framförhållning teamet har. 

 Problembeskrivning 
Jönköping University Solar Team från Jönköpings Tekniska Högskola ställde upp i tävlingen World 
Solar Challenge, 2013 och 2015. År 2015 höll de under tävlingen en medelhastighet på 66,39 km/h vilket 
resulterade i en 15:e plats i Challenger Class. Det vinnande teamet, Nuon Solar Team, lyckades 
konstruera en elbil som höll en medelhastighet på 91,73 km/h (World Solar Challenge, 2015, Challenger 
Class Outright Result). Ett av problemen Jönköping University Solar Team hade var att de saknade ett 
bra övervakningssystem för övervakning av fordonets olika parametrar som batterinivå, laddningseffekt 
från solcellerna och elförbrukning. Dessa parametrar ville teamet ha tillgängliga på en dator i ett till 
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solbilen efterföljande fordon där de kunde kontrolleras och analyseras under körning för att bedöma om 
lämplig hastighet hölls. Solbilen hade ett batteriövervakningssystem men kommunikationen med detta 
och den trådlösa överföringen till följebilen fungerade inte tillfredsställande. Teamet fick bara 
information om återstående energimängd i batteriet genom att vid varje stopp koppla in en dator och 
överföra data från övervakningssystemet. Eftersom racet endast tillåter två stopp under en dag innebär 
detta att teamet bara fick uppdateringar om energinivån vid dessa stopp. Teamet fick därmed även 
uppskatta förbrukningen baserat på enbart dessa data. Detta resulterade i en osäker 
hastighetsrekommendation. På grund av att dessa data utgjordes av skärmdumpar var det svårt att 
sammanställa och hantera data. (M. Andersson, personlig kommunikation, 2016).  

 Syfte och delmål 
Syftet med denna studie var således:  

 
Öka Jönköping University Solar Teams konkurrenskraft genom att förse följebilen med ett 
beslutsstöd som i realtid övervakar och loggar solbilens batterinivå och energiförbrukning. 

 
För att uppnå detta syfte sattes två delmål upp: 

1. Utveckla ett övervakningssystem med Raspberry Pi 2 med Windows 10 Internet of Things (IoT) 

och ett för solbilen utformat batteriövervakningssystem och utvärdera dess funktionalitet. 

 

2. Implementera en automatiserad energiförbrukningsprognos och använda 

övervakningssystemet för att visa att prognosen var korrekt. 

 Omfång och avgränsningar 
Studien inbegrep utformning av ett övervakningssystem till en befintlig solbil. Detta innebar att det 
utvecklade systemet samverkade och kommunicerade med solbilens befintliga 
batteriunderhållningssystem. Dessa befintliga system underhöll och höjde effektiviteten hos batteriet, 
motorn och solpanelerna. För att på ett pålitligt sätt samverka med dessa system undersöktes deras 
dokumentation angående funktion och kommunikationsgränssnitt. Tonvikten lades på att bevisa 
systemets funktionalitet och inte dess användbarhet. Studien omfattade inte framtagning av en plan för 
tävlingen, dock att påvisa möjligheten att planera körningen med hjälp av systemet. 

 Disposition 
Rapportens disposition följer där det är möjligt den ordning som undersökningen utförs. Först framtogs 
en lämplig metod som användes till att uppfylla designundersökningens delmål. Sedan följer en teoridel 
som beskriver den befintliga solbilens funktion och hur dess system fungerar, vilket ligger till grund för 
utvecklingsfasen av övervakningssystemet. Till sist utvärderades systemets funktionalitet och hur 
noggranna och rättvisande värden det gav. 
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2 Metod 

 Koppling mellan delmål och metod  
Enligt Gregor och Hevner (2013) innefattar Design Science Research (DSR) inom Informationssystem 
(IS) konstruktion av olika sociotekniska artefakter som till exempel beslutstöd, modelleringsverktyg och 
metoder för att utvärdera IS-system. DSR är en relativt ung forskningsmetod med skilda uppfattningar 
om vad som kan betraktas som forskningsbidrag, Alturki, Gable och Bandara (2011) har under sina 
jämförelser av 60 artiklar där DSR använts funnit att allt från mjukvara, teorier, metoder och modeller 
presenterats som kunskapsbidrag. Hevner m.fl. (2004) beskriver dessa kunskapsbidrag som produkten 
från en iterativ process där olika lösningsförslag utvecklas och testas mot de krav och begränsningar 
som ställts. I denna studie används Gregor och Hevners (2013) ramverk för DSR där kunskapsbidraget 
delas in i tre nivåer beroende på typ av bidrag. Figur 1 beskriver de olika nivåerna och ger exempel på 
artefakter, där artefakt är något som är eller kan omvandlas till ett objekt eller en metod. 

 

Figur 1: Ramverk för kunskapsbidrag vid DSR (från Gregor och Hevner, 2013) 

 

 Arbetsprocessen 
Första delen av arbetsprocessen användes för att konstruera och utvärdera övervakningssystemet som 
är den största delen av artefakten. Artefakten bestod av ett system med ett flertal moduler med olika 
funktioner som läsning av information angående batteriet från ett batteriövervakningssystem, utläsning 
av fordonets hastighet med hjälp av en motorstyrenhet och trådlös överföring av informationen till en 
dator som presenterar den. Alla dessa moduler måste fungera tillsammans vilket medförde en utmaning 
i att säkerställa att hela system fungerade korrekt. Därför delades första delen av arbetsprocessen upp i 
två parallella processer, en process där systemen konstruerades och en process där systemen testades. 
Varje ny funktionalitet som skapades testades för sig innan den integrerades, vilket minimerade antalet 
tester som behövdes göras på den fullständiga artefakten. Andra delen av arbetsprocessen användes för 
att utveckla och utvärdera energiförbrukningsstrategin, där övervakningssystemet användes som ett 
hjälpmedel för att testa denna.  

 Ansats 
För att utvärdera funktionaliteten hos övervakningssystemet jämfördes dess insamlade värden med en 
extern multimeter. Multimetern fungerade som referens som antogs vara rättvisande och genom att 
undersöka om det fanns en signifikant statistiskt skillnad mellan mätvärdena från multimetern och 
övervakningssystemet testades om övervakningssystemet var rättvisande. Detta betyder att studien 
mestadels bestod av kvantitativa metoder som säkerställer de krav som beskrivs i experimentkapitlet. 

 Design 
Studiens design baserades på tre experiment som gjordes för att säkerställa artefaktens funktionalitet. 
Även ett livetest kördes med följebil för att konstatera att hela systemet fungerade under verkliga 
förhållanden. Utveckling och förbättring av systemet skedde iterativt för att säkerställa dess 
driftsäkerhet. 

 Datainsamling 
Alla annan datainsamling skedde genom testkörningar av artefakten och de instrument vi använde för 
att kontrollera att artefakten fungerade korrekt. 
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 Dataanalys 
En kvantitativ analys gjordes på data från experimenten för att säkerställ att artefakten uppnått det krav 
som ställs på den. Dessa krav beskrivs i experimentkapitlet. 

 Trovärdighet 
Vikten i undersökningen har lagts på att utveckla ett system som fungerar under normala förhållanden 
och presenterar rätt värden. Därmed borde en kvantitativ metod som innebär att iterativt utveckla 
systemet tills att det går att statistiskt säkerställa att det fungerar korrekt bidra till att höja 
undersökningens trovärdighet. Experimenten har genomförts, där det varit möjligt, under normala 
driftsförhållanden med mätsystemet installerat i solbilen som trådlöst kommunicerar med 
presentationsprogrammet i följebilsdatorn. 
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3 Teknisk bakgrund 

 Gränssnitt och protokoll 
Detta kapitel innehåller en genomgång av de gränssnitt och protokoll som är nödvändiga att känna till 
för att förstå hur artefakten är konstruerad. 

 Controller Area Network 
Controller Area Network (CAN) är ett relativt avancerat gränssnitt som används utbrett inom bland 
annat bilindustrin. Gränssnittet bygger på en ”high”-ledning där en 1:a är positiv och en ”low”-ledning 
där en 1 är negativ. Spänningsskillnaden mellan dessa två ledningar avgör om en bit ska tolkas som en 
1:a eller 0:a. I CAN-gränssnittet kallas en punkt som hanterar någon form av data på CAN-bussen för 
nod (Texas Instruments, 2012, sidan 3).  

 
I CAN-gränssnittet kan noden som vill ta emot data sätta ”masks” och ”filter” för att bestämma från 
vilket id på bussen som noden vill få data ifrån. ”Maskar” sätts för att bestämma vilka bitar av adressen 
som ska kontrolleras. ”Filter” sätts för att bestämma vilka värden som bitarna kan ha, till exempel om 
masken sätts till ”00000001111” och filtret till ”01100101011” kommer noden acceptera alla id som 
slutar på 1011. 

 Serial Peripheral Interface 
Serial Peripheral Interface (SPI) är ett gränssnitt som ofta används inom inbyggda system för 
kommunikation mellan mikrokontrollers och periferienheter som till exempel minnen och displayer. 
Gränssnittet bygger på ”master” och ”slave” förhållande där en master-nod kan ha flera slave-noder. 
Enheterna ansluts till en buss som består av tre ledningar ”master output slave input”, ”master input 
slave output” och en klocka. Varje slave-nod har också en ”chip select” ledning som är ansluten till 
mastern-noden, när ”chip select” blir aktiv så vet slave-noden att de data som skrivs på bussen är ämnad 
för just den slave-noden. Mastern styr även klockan. För att styra slave-noden skriver master-noden till 
specifika register i slave-noden (Microchip, 2007).  

 Inter-Integrated Circuit 
Ett Inter-Integrated Circuit (I²C) gränssnitt används för att kommunicera mellan PIC-modulen och 
kontrollenheten. I²C används precis som SPI utbrett inom inbyggda system och bygger precis som SPI 
på ett master och slave förhållande. Detta gränssnitt använder sig enbart av två stycken ledningar, 
dataledning och klocka. Istället för en ”chip select” som SPI använder för att välja vilken slave-nod som 
master-noden ska kommunicera med använder I²C-gränssnitet en 7-bitars eller 10-bitars adress. Detta 
gör att med en 7-bitars adress kan en master-node teoretiskt ha upp till 127 slavar (Microchip, 2011). 

 Automatic Repeat Request 
För att hantera fel som upptäckes vid kommunikation över en otillförlitlig kanal, till exempel trådlös 
kommunikation, användes Automatic Repeat reQuest (ARQ). Vid användning av ARQ väntar sändaren 
på svar från mottagaren innan ny data skickas. Stijn De Vuyst m.fl. (2009, sidan 62) påstår att den typ 
av ARQ som är enklast att implementera är ”Stop-and-wait” där sändaren väntar på svar efter varenda 
skickat meddelande. En fördel med ”Stop-and-wait” är att alla meddelande kommer att tas emot i 
ordning, dock används kanalen inte särskilt effektivt eftersom sändaren ägnar tid åt att vänta på svar 
från mottagaren. 

Figur 2: CAN-meddelande samt signal där 1:a respektive 0:a demonstreras 
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 Utvecklingsmiljö 
För att utveckla mjukvara till Windows IoT Core används Microsoft Visual Studio 2015. Applikationerna 
som kan utvecklas till Windows IoT Core bygger på plattformen Universal Windows Platform (UWP) 
som är en del av ramverket .NET. En UWP applikation anpassar sig till plattformen den är installerad 
på och känner av vilken hårdvara som är installerad, det är därmed möjligt att utveckla en UWP 
applikation till en hel familj av olika plattformar som smartphones, surfplattor och persondatorer 
(MSDN, 2016a). Till UWP finns ett speciellt tillägg till IoT-enheter som innehåller klasser anpassade för 
utveckling av inbyggda system. Dessa klasser gör det möjligt att direkt kontrollera enhetens inbyggda 
periferienheter som till exempel Blåtand, USB, GPIO-pinnar, och olika gränssnitt för seriell 
kommunikation som UART, SPI och I2C (MSDN, 2016c). 
 

 Befintlig Hårdvara 
Detta kapitel innehåller en genomgång av vilken hårdvara och vilka system som redan fanns på solbilen 
innan studien startade. 

3.7.1 Solbil 
Solbilens elsystem är konstruerat enligt ett relativt enkelt koncept, fordonets framdrivningssystem 
består av en motor, ett batteri och en matris av solpaneler (Atkins och Escudier, 2013).  När bilen drivs 
framåt av elmotorn konsumerar den energi som finns lagrat i batteriet och solpanelerna tillför samtidigt 
energi till systemet. Om solpanelerna genererar mindre energi än vad motorn konsumerar kommer 
detta resultera i att batteriets potentiella energi minskar. Om solpanelerna generar mer energi än vad 
motorn konsumerar kommer batteriet att laddas så länge det inte redan är fulladdat. 
  
I praktiken är systemet konstruerat enligt denna teori men det tillkommer mer elektronik som sköter 
annan nödvändig utrustning såsom blinkers, signalhorn och annan kring-elektronik. Denna elektronik 
konsumerar också energi men denna mängd är försumbar. Hela systemet har en normal driftspänning 
på mellan 91-112V (Boston Power, 2011). 

3.7.2 Motor 
Motorn är en ”in wheel bruschless” det vill säga den är placerad i hjulet och därmed behövs ingen 
kraftöverföring från motorn till hjulet som kan stjäla energi. Då den är speciellt utvecklad för solbilar 
har den en väldigt hög verkningsgrad på 95%. Motorn drivs av en motorstyrenhet som genererar en 
pulsbreddsmodulerad signal för att styra motorns hastighet. Motorstyrenheten genererar även en 
fyrkantsvåg med 48 pulser per rotation, dessa pulser går att använda för att beräkna 
rotationshastigheten på hjulet (Mitsuba, 2016). 

3.7.3 Batteri, Battery Management Unit och Cell Management Unit  
Batteriet består av ett cellpaket som är uppdelat i 28 kluster med åtta celler i varje kluster, detta ger 
sammanlagt 224 celler. Cellerna är återuppladdningsbara lithium-ion batterier av modellen Swing 5300 
från Boston Power. Alla celler i ett kluster är parallellkopplade med varandra och alla kluster i 
cellpaketet är seriekopplade. Cellerna övervakas av ett batteriövervakningssystem från Tritium. Varje 
kluster övervakas av en Cell Management Unit(CMU) som läser av spänningen hos varje kluster var för 
sig, samt läser av temperaturen från en av fyra temperaturgivare i batteripaketet. CMU:n har även ett 
överspänningsskydd som skyddar varje kluster från att bli överladdat. Om detta uppstår, balanserar 
CMU:n klustren genom att förbränna energi i de kluster som har högst energimängd.  Varje CMU 
hanterar upp till åtta kluster vardera och i batteriet sitter det fyra CMU-enheter.  
 
Alla CMU-enheter är kopplade till en CAN-buss som hanteras av Battery Management Unit (BMU). 
BMU:n sammanställer informationen från alla CMU:er och mäter även batteriets energiförbrukning 
genom att mäta spänningsfallet över ett shunt-motstånd. Värdet på detta shunt-motstånd måste ställas 
in i BMU:n. BMU:n hanterar även batteriets säkerhetssystem och isolerar batteriet från hela bilen om 
en av nödstoppsknapparna aktiveras. BMU:n sammanställer informationen den samlat in från CMU-
enheterna och shunt-motståndet för att sedan skicka vidare den på en separat CAN-buss. 

3.7.4 Solpanel och MPPT 
Hela solpanelen med en yta på 6 m² är uppdelad i en matris som innehåller mindre solpaneler. Dessa 
solpaneler är sedan kopplade till en Maximum Power Point Trackar (MPPT) vars funktion är att 
optimera effekten som solpanelen genererar genom att anpassa strömmen och spänningen från 
solpanelerna till batteriet (Malek, H m.fl., 2014). 
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3.7.5 Trådlös kommunikation mellan följebil och kontrollenhet 
I racet har varje team minst en följebil (World Solar Challenge. 2015. Sidan 26). För att kunna planera 
körningen skickas sensordata som har sammanställts i kontrollenheten till ett program på en dator i 
följebilen. För kommunikation mellan följebil och solbil användes två identiska enheter av märket Xbee 
som är utvecklade av DIGI (Digi. 2015.). Dessa enheter fungerade som en transparent trådlös seriell 
brygga, enheterna konverterade IEEE 802.15.4 nätverksprotokollet till seriell kommunikation.  

 Implementerad hårdvara 
Detta kapitel innehåller en genom gång av den hårdvara som har lagts till i systemet under studien. 

3.8.1 Raspberry Pi 2 
Raspberry Pi 2 är en liten men relativt kraftig enkortsdator. På Raspberry Pi 2 körs operativsystemet 
Windows IoT Core. Detta operativsystem är en variant av Windows 10 utgivet av Microsoft och är 
utvecklat för mobila plattformar. Operativsystemet och installerade applikationer är lagrade på ett SD-
kort. Till Rasspberry PI kan man använda sig av så kallade ”hattar”, dessa hattar är kretskort som man 
kan sätta på enkortsdatorn och ansluta med hjälp av den 40-pinnars stiftlist som sitter på Raspberry 
Pi:n utan att behöva använda kablar. Stiftlisten innehåller dedikerade pinnar för de seriella 

kommunikationsgränssnitten I2C, SPI och UART. Den har även en USB-adapter med 4 portar för 
anslutning av till exempel mus, tangentbord, WiFi-nätverkskort eller USB-minne (Raspberry Pi, u.å.). 
Hädanefter kommer Rasperry PI 2-enheten hänvisas till som kontrollenhet. 

3.8.2 PiCAN 2 
Då kontrollenheten inte har inbyggt gränssnitt för att kommunicera enligt CAN-standarden är det 
nödvändigt att använda en särskild modul. Pican 2 är en hatt tillverkad för Raspberry Pi från SK Pang 
Electronics, den bygger på mikrochipsen MCP2515 och MCP2551 från tillverkaren Microchip (SK Pang, 
2016). MCP2515 är ett chip som hanterar CAN-kommunikation och chipet använder SPI för att 
kommunicera med en mastermodul (Microchip, 2005). MCP2551 används som gränssnitt mot CAN-
bussen där den både sköter konverteringen mellan 3-12V och skyddar resten av systemet mot elektriska 
transienter och kortslutningar (Microchip. 2010). Förenklat använder sig MCP2515 av en 
sändningsbuffert och två mottagarbuffrar för att skicka och ta emot data som skickas på CAN-bussen. 
Genom SPI-gränssnittet kan alla dessa buffertar hanteras (Microchip, 2005). 

Figur 3: Raspberry PI 2 enkortsdator 
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Ett CAN-meddelande består av ett antal olika delar, MCP2515-chipet hanterar allt som har med CAN-
kommunikation att göra och tack vare detta behöver inte CRC, start bit och slut av ram hanteras av 
kontrollenheten. De delar av meddelandet som systemet kommer hantera är id, data, ”master request” 
och ”standard frame”. Id används för att adressera det data man vill ha från BMU-noden, data är den 
data som kommer från BMU-noden, ”Master Request” används för att begära data från BMU-noden och 
”standard frame” används för att indikera att id:t är 11 bitar stort. Till exempel skickas ett meddelande 
med id 0x6F4, ”master request” satt 0ch ”standard frame” satt från MCP2515 modulen. Detta 
meddelande kommer resultera i att BMU-noden skickar ut data tillhörande id:t 0x6F4 på CAN-bussen. 
BMU-noden svarar även med flera olika id vid vissa begäran till exempel görs en begäran på id 0x601 
kommer noden att svara med id 0x601, 0x602 och 0x603, Dessa id går att hitta i databladet för BMU-
modulen (Tritium, 2013). 

3.8.3 PIC 
PIC är ett en välkänd familj av mikrokontroller tillverkade av Microchip Technologies. Den modell som 
används i detta projekt är modellen pic16f1508 som är en 8-bitars mikroprocessor (Microchip. 2015). 
 

Figur 4: PiCAN2 "hatt" 
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4 Genomförande 

 Slutliga artefakten 
I detta kapitel kommer artefakten som har konstruerats att presenteras och varje enskilt system kommer 
presenteras 
 

 Systemöverblick 
Kontrollenheten hade funktionerna datainsamling, loggning, beräkning och telemetri. Enheten samlade 
data från ett antal olika sensorer och moduler i solbilen, dessa lästes av med en uppdateringsfrekvens 
på 1 sekund. Den kommunicerade med BMU-enheten med hjälp av en PiCAN 2 hatt som tolkade mellan 
SPI och CAN-gränssnitten. Kontrollenheten tog emot data från en programmerad PIC-modul genom ett 
I²C gränssnitt och beräknade hastigheten och körsträcka med hjälp av denna datasamling. PIC-
Modulen räknade pulserna i fyrkantsvågen som motorkontrollenheten genererade. Datasamlingen som 
samlades in lagrades både på ett externt USB-minne och på det interna SD-kortet. Denna datasamling 
sändes vidare till datorn i följebilen genom ett rs232-gränssnitt via de trådlösa modulerna. En överblick 
på de enheter och gränssnitt som användes presenteras i Figur 2. I figuren presenteras varje enskilt 
gränssnitt och hur dessa används mellan modulerna. 

 

Figur 5: Systemöverblick 

4.2.1 Kommunikationsprotokoll 
Data skickades som textsträngar då kommunikationen skedde seriellt med XBee-enheterna. De olika 
nyckelord som användes för att avgöra karaktären på varje meddelande presenteras i Tabell 3. 
Separatorn mellan varje ord som användes var ”;”. Ett meddelande började alltid med nyckelordet 
”BEGIN” och avslutades alltid med nyckelordet ”END”. Ett meddelande innehöll även antingen 
nyckelordet ”COM” eller ”DAT” för att bestämma om paketet innehöll ett kommando eller var ett rent 
datapaket. 

Tabell 1: Nyckelord som användes i kommunikationsprotokollet. 

Nyckelord Beskrivning 
BEGIN Början av ett meddelande. 
END Slutet av ett meddelande. 
COM Beskriver att ett kommando följer efter separatorn. 
DAT Beskriver att data följer efter separatorn. 

 
Om ett paket innehöll nyckelordet ”COM” innehöll det även ett av kommandona som är presenterade i 
Tabell 4. Om paket innehöll nyckelordet ”DAT” var det ett rent datamedelande med sensordata. 
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Tabell 2: Kommandon som användes i kommunikationsprotokollet. 

Kommando Beskrivning 
START En dataloggningssession har startats. Följs av tidpunkten då loggningen 

startade. 
STOP En dataloggningssession har stoppats. Följs av tidpunkten då 

loggningen stoppades. 
REMOTESTART Begär start av dataloggningssession. 
REMOTSTOP Begär stop av dataloggningssession 
ACK Erkännande av meddelande. 
SETTIME Följt av aktuella klockslaget på följebilsdatorn. 
DATATITLES Följt av alla titlar på de sensordata som kommer överföras under en 

specifik dataloggningssession. 
 
”Stop-and-wait ARQ” användes vid den trådlösa kommunikationen, det vill säga varje paket som 
skickades från kontrollenheten erkändes från presentationsprogrammet. Om presentationsprogrammet 
sedan inte fick ett nytt meddelande från kontrollenheten inom två sekunder återsändes erkännandet på 
nytt varje sekund. Alla datapaket hade ett index som användes vid erkännandet av varje paket, indexet 
ökades för varje nytt paket. Alla meddelande som skickades från kontrollenheten till 
presentationsprogrammet innehöll även Frame Check Sequence (FCS), dessa bitar beskrev antalet 
avsända bitar i ett meddelande och detta användes som felkontroll för att kontrollera att inga tecken 
tappades bort under den trådlösa överföringen. Strukturen på informationen i meddelande 
kontrollerades då till exempel tiden följt av indexet ska vara de första två datavärdena i ett 
datameddelande. Om ett meddelande inte passerar kontrollen annullerades det vartefter erkännandet 
för de senast accepterade meddelande återsändes. Alla meddelanden som skickades från 
presentationsprogrammet till kontrollenheten kontrollerades däremot genom att jämföra dem med ett 
förväntat värde. Då till exempel datameddelandet med index 42 hade skickats förväntades nästa 
erkännande vara exakt ”BEGIN;COM;ACK;42;END”. Meddelanden som skickades vid en vanlig 
dataloggningssession visas i Tabell 5. 
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Tabell 3: Dataloggningssession. P = Presentationsprogram, K = Kontrollenhet 

Punkt Sändare Paket 

1 P BEGIN;COM;SETTIME;2016-01-02 12:13:14;END 

2 P BEGIN;COM;REMOTESTART;END 

3 K BEGIN;COM;START;log2016-01-02_12.13.15.csv;0051;END 

4 P BEGIN;COM;ACK;START;END 

5 K BEGIN;COM;DATATITLES;time;index;speed km/h;tripmeter 
km;…;SOC Procent;0587;END 

6 P BEGIN;COM;ACK;DATATITLES;END 

7 K BEGIN;DAT;12:13:15;1;23,3;0,1;…;93,4;0166;END 

8 P BEGIN;COM;ACK;1;END 

9 K BEGIN;DAT;12:13:16;2;26,5;0,2;…;93,3;0169;END 

10 P BEGIN;COM;ACK;2;END 

 Repetera punkt 7-10 med inkrementerande index  

11 K BEGIN;DAT;12:33:44;1230;26,5;0,2;…;91,0;0170;END 

12 P BEGIN;COM;ACK;1230;END 

13 P BEGIN;COM;REMOTESTOP;END 

14 K BEGIN;COM;STOP;filenamn;END 

15 P BEGIN;COM;ACK;STOP;END 

 
När presentationsprogrammet första gången under en dataloggningssession tog emot datatitlarna, 
punkt 5 i Tabell 5, skapades separata dataserier för varje enskild datatitel. Alla mottagna 
datameddelande, punkt 7 i Tabell 3, klipptes vid varje semikolon och alla separata värden placerades in 
i respektive dataserie beroende på vilken ordning de var placerade i inuti meddelandet. 

4.2.2 Mjukvara till kontrollenhet 
Programmet som kördes på kontrollenheten var en UWP applikation skriven i programmeringsspråket 
C#. Vid start av programmet detekterades och initialiseras alla anslutna seriella gränssnitt till andra 
enheter. Gränssnitten kan antingen vara anslutna till den inbyggda stiftlisten eller USB-adaptern. 
 
Dataloggningssessionen inleddes med att presentationsprogrammet skickade ett kommando 
innehållande en tidpunkt till kontrollenheten för att synkronisera de båda enheternas systemtider. 
Därefter startade presentationsprogrammet själva dataloggningen med ett startkommande, vilket 
resulterade i att kontrollenheten skapade ett filnamn bestående av textsträngen ”log” följt av datum och 
klockslag baserat på ovannämnd tidpunkt och skickade detta till presentationsprogrammet. 
Kontrollenheten skickade sedan titlarna, det vill säga namnen på alla sensorer och i vilken enhet deras 
värden är uppmätta. 
För att avläsningarna skulle ske med en bestämd frekvens startade kontrollenheten en timer som 
anropar en dataloggningsrutin med ett intervall på 1 sekund. Denna rutin hämtade först uppmätta 
värden från alla sensorer och sparade sedan dessa värden till alla tillgängliga lagringsmedia med 
skrivrättighet, det vill säga ett SD-kort och ett USB-minne, och skickade värdena trådlöst till 
presentationsprogrammet. 
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För att hantera avbrott i den trådlösa datakommunikationen så användes ”Stop-and-wait ARQ” 
tillsammans med kommunikationsprotokollet för att avgöra att meddelande mottagits korrekt innan 
nästa paket skickades. För att åstadkomma detta samlade kontrollenheten alla nya meddelanden i en kö 
innan de skickades och innan ett nytt meddelande skickades krävdes det att presentationsprogrammet 
hade svarat på det gamla. Vid normaldrift innebar det att kön bestod av högst ett meddelande som 
skickades direkt. Vid avbrott i den trådlösa kommunikationen växte kön med ett meddelande per sekund 
och vid återanslutning skickas alla meddelanden i kön i tur och ordning med högsta möjliga frekvens. 
Figur 3 visar en överskådlig bild av kommunikationen mellan kontrollenheten och övriga enheter vid 
insamling och vidaresändning av data, lagring av data är utelämnat från diagrammet. 
 

 

Figur 6: Sekvensdiagram över kommunikationer under en dataloggningssession 

 

 Datapresentation 
Datapresentationen i följebilen gjordes med datapresentationsprogrammet. Detta program tog emot 
data med hjälp av kommunikationsprotokollet från kontrollenheten och sparade det i ett Excel-
dokument med filformatet ”.csv”. Informationen presenterades även för användaren i form av grafer 
vilket illustreras till vänster i Figur 4. Programmet gav ytterligare information om varje serie i form av 
en tabell. Denna tabell visade vilken enhet serien hade, max samt min-värde i serien och senast 
mottagna datavärdes tidpunkt och värde, tabellen visas till höger i Figur 4. Grafen hade även en rörlig 
annotering i form av en vertikal röd linje som gick att flytta med muspekaren. Tabellen visade x- och y-
värde där annoteringen skar grafen. 
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Figur 7: En skärmdump på presentationsprogrammet. 

När presentationsprogrammet anslöt till kontrollenheten lade programmet till titlarna i 
rullgardinsmenyn ”Current Log”. I menyn kunde, efter att titlarna hade lagts till, väljas vilken dataserie 
som skulle visas. När en dataserie valdes öppnades en ny flik som visade tillhörande dataserie i grafen 
samt tillhörande tabell. Det gick även, som Figur 5 demonstrerar, att visa flera dataserier i samma graf 
om funktionen ”combine charts” valdes under menyn ”Settings”, vartefter de serier som ska visas i den 
för tillfället öppna grafen valdes under menyn ”Current Log”.  
 

 

Figur 8: Spänningen på samtliga cellkluster visas i samma graf. 

Anslutningsstatusen mellan presentationsprogrammet och kontrollenheten visades i textform i nedre 
högra hörnet av programmet. Denna text var grön med texten ”Connected” så länge 
presentationsprogrammet får data från kontrollenheten, om inga data togs emot under 3 sekunder 
ändrades texten till röd och visade ”Disconnected”. 

4.3.1 Strategi 
Strategin presenterades som en separat flik i presentationsprogrammet, se Figur 6. I denna flik gick det 
att se hastighet, batterinivå i procent, loggningssessionens körtid och hur långt solbilen har kört under 
loggningssessionen. De värden som beräknades var genomsnittlig batteriförbrukningen och hastighet 
de senaste 10 minuterna och genomsnittlig batteriförbrukningen och hastighet den senaste milen. Om 
batteriförbrukningen var positiv visades återstående batteri i tid och mil, men om batteriförbrukningen 
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var negativ visades återstående tid och miltal tills batteriet var fulladdat. Nere i högra hörnet visades 
även en hjälptext som beskrev det som muspekaren hovrade över, till exempel hur den återstående 
batteritiden hade beräknats. 
 

 

Figur 9: Strategifliken i presentationsprogrammet 

4.3.2 Konstruktionsdetaljer 
På grund av att PIC-modulen var en 8-bitars enhet kunde ett register bara lagra ett värde på upp till 255. 
Vid en hastighet på 28 m/s vilket är ca 100 km/h genererade motorstyrenheten ca 790 pulser per sekund 
och värdet kommer lagras på upp till en sekund. Därför behövdes 2 register för att lagra variabeln. Detta 
gjorde att bitskiftning behövde användas när data togs emot i kontrollenheten. 
 
Då PIC:en strömförsörjs med en spänning på 3 volt och en 1:a på pulsen från motorstyrenheten är på 5 
volt måste signalen anpassas med en spänningsdelare. Värdena som användes var 68kΩ till jord och 
33kΩ till signalen. Dessa värden togs fram med formeln: 

𝑈𝑢𝑡 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
∗ 𝑈𝑖𝑛 
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4.3.3 Mätvärden som systemet kan visa 
70 stycken olika mätvärden loggades i kontrollenheten och var möjliga att läsa ut från 
presentationsprogrammet, dessa visas och beskrivs i Tabell 6. Notera att alla mätvärden med namnet 
”CMUn…” innehåller mer än ett mätvärde. 
 

Tabell 4: Alla mätvärden som är möjliga att överföra från kontrollenheten. 

Namn Enhet  Beskrivning 
Index  Visade indexet för en grupp mätvärden som överfördes i 

ett meddelande. 
motor_speed rpm Motorns rotationshastighet. 
tripmeter Km Körsträckan under en enskild loggningssession.  
Speed m/s Solbilens hastighet 
Speed km/h Solbilens hastighet 
CMUnCNUSerial  CMU serienummer, 4 stycken 
CMUnPCBtemp C CMU kretskortstemperatur, 4 stycken, värdet 

multiplicerat med 10. 
CMUnBatteryTemp C Temperatur från den tempgivare som var ansluten till 

CMU:n, värdet multiplicerat med 10. 
CMUnCluster mV Spänningen på ett kluster som var anslutet till CMU:n, 28 

stycken 
Cunsumed Ah Förbrukad elektrisk laddning från batteriet. 
SOC % Batteries energinivå (State Of Charge) 
Balance Ah Vid vilken förbrukad elektrisk laddning balansering av 

batteriet inträffade. 
Balance % Vid vilken batterinivå balansering av batteriet inträffade. 
MinClusterVoltage mV Värdet på de cellkluster som har lägsta spänning. 
MaxClusterVoltage mV Värdet på de cellkluster som har högst spänning. 
MinCMUVoltageID  Id på den CMU som övervakar de kluster med lägst 

spänning. 
MinClusterVoltageID  Numret på de kluster som har lägst spänning. 
MaxCMUVoltageID  Id på den CMU som övervakar de kluster med högst 

spänning. 
MaxClusterVoltageID  Numret på de kluster som har högst spänning. 
MinBatteryTemp C Värdet på den tempgivar som visar lägst temperatur, 

värdet multiplicerat med 10.  
MaxBatteryTemp C  Värdet på den tempgivar som visar högst temperatur, 

värdet multiplicerat med 10. 
MinBatteryTempID  Id på den CMU som övervakar den tempgivare med lägst 

värde. 
MaxBatteryTempID  Id på den CMU som övervakar den tempgivar med högst 

värde. 
BatteryVoltage mV Spänning över hela batteriet. 
BatteryCurrent mA Momentan strömförbrukning från batteriet. 
BalanceRising  Spänningsnivå då förbränning av cellenergi ska starta. 
BalanceFalling  Spänningsnivå då förbränning av cellenergi ska sluta. 
CMUstatus  CMU status flagor. 
CMUCount  Antalet använda CMU-moduler 
StatusFlags  Batteri status flaggor. 
ResponseFailCount  Antalet misslyckade överföringar i rad. 
MessageLengtCount bytes Antalet bytes i överfört meddelande. 
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 Experiment 
Artefaktens funktionalitet utvärderades med ett tre olika experiment. 

 Beskrivning 

I detta kapitel kommer de tre olika experimentet att beskrivas 

4.5.1 Räckvidden på den trådlösa kommunikationen. 
I reglerna för World Solar Challenge stod det att följebilen inte få ligga längre än 5 sekunder efter solbilen 
(World Solar Challenge, 2017, REGUALTIONS, 8-15 OCT 2017). Detta innebär att vid 100 km/h får 
sträckan mellan ekipagen inte överstiga 140 meter. För att tillåta en viss säkerhetsmarginal sattes kravet 
att den trådlösa kommunikationen skall fungera upp till 250 meter. Detta skulle gälla under normala 
förhållanden vilket innebär fri sikt mellan solbilen och följebilen. 
 
För detta test placerades sex stationer ut med 50 meters mellanrum vilket gav en sträcka på 250 meter 
mellan station 1 och 6. Solbilen startades på station 1 med följebilsdatorn och solbilen nära varandra. 
Solbilen flyttades sedan till station nummer 2 där tidpunkten noterades och programmet läts köras i två 
minuter vilket resulterade i 120 överförda packet. Därefter flyttades följebilsdatorn till nästa station och 
förfarandet repeterads upp till station 6. Detta test utfördes två gånger, en gång där samtliga värden 
överfördes, vilket gav en meddelandelängd på ca 345 bytes och ytterligare test där ett reducerat antal 
datavärden överfördes vilket gav en meddelandelängd på ca 165 bytes.  

4.5.2 Systemet visar korrekta värden 
Värdena från övervakningssystemet testades för att avgöra att systemet var rättvisande. Verkliga värden 
uppmättes och jämfördes med värden uppmätta och loggade med en multimeter av modell Keysight 
U1242B. Denna multimeter var ansluten seriellt direkt intill shuntmotståndet som BMU-enheten 
använder för att mäta strömmen det vill säga all ström som passerade shunten passerade även 
multimetern. Multimetern var konfigurerad att logga de uppmätta värdena varje sekund till en dator. 
Systemet kördes under 30 minuter och under denna tid belastades systemet med olika last vilket 
resulterade i olika strömförbrukningar, se Tabell 1 .  

Tabell 5: Laster som användes vid test av att systemet visade rätt värden. 

Test  Last mA 

1  260 

2  400 

3  2250 

4  2500 

5  3280 

6  3750 

 
Detta gav 1800 sampel från det utvecklade systemet som sedan testades med ett parvis tvåsidigt t-test 
med antagen lika varians mot samtidigt uppmätta värden från multimetern. Ett F-test användes för att 
kontrollera att variansen var samma på båda datamängderna. Hypotesen som formulerades var H0 = 
”Det finns ingen signifikant skillnad mellan datamängderna” och mothypotesen ”H1 = Det finns en 
signifikant skillnad mellan datamängderna.” 
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4.5.3 Automatiska energiförburkningsstrategin 
Energiförbrukningsberäkningen utvärderades genom att köra systemet med sju olika jämna laster i ca 
25 minuter vardera. Den jämna lasten simulerade en jämn hastighet under tidsperioden. Lasterna som 
användes under testerna presenteras i Tabell 2. 

Tabell 6: Laster som användes vid test av den automatiska energiförbrukningsstrategin. 

Test Last  mA 
1 -2250  
2 -870 
3 1000 
4 2000 
5 3000 
6 4000 
7 5000 

 
Negativ last betyder att batteriet förbrukas och positiv last betyder att batteriet laddas. Ett test startades 
då 15 minuter av tidsperioden hade körts. På grund av att energiförbrukningen beräknades med hjälp 
av genomsnittsförbrukningen användes de första 15 minuterna för att låta strategin korrigera sig själv. 
Under testets gång behandlades två olika beräkningar, en beräkning baserad på tid och en baserad på 
körsträcka. När de första 10 minuterna hade körts klockades tiden samt tillfällig förbrukning. Baserat 
på denna tillfälliga förbrukning beräknades sedan vad batterinivån borde vara efter ytterligare 10 
minuter samt vad batterinivån borde vara efter ytterligare en mils körning. När den första milen hade 
gått kontrollerades om batterinivån stämde överens med vad strategins beräknat, detsamma gjordes 
efter 10 minuters körning. Motorn kördes även under testets gång för att kunna genera ett värde på 
vilken sträcka som har körts. 

4.5.4 Testkörning Axamo flygplats 
För att säkerställa att hela systemet fungerade under ett verklighetstroget raceförhållande testkördes 
solbilen på Axamo flygplats i Jönköping. Detta skedde tillsammans med följebil där 
dataloggningsprogrammet kördes på en laptop för att simulera en verklig körsession som pågick i ca en 
timmes tid. Det studerades om systemet fungerade som förväntat det vill säga att alla parametrar visade 
korrekta värden och att den trådlösa kommunikationen fungerade som förväntat. 

 Utförande 
I detta kapitel kommer utförandet av varje experiment samt värdena från varje experiment presenterat. 

4.6.1 Trådlös räckvidd 
Den trådlösa räckvidden testades under två liknande experiment då de ena testet visade på dålig 
prestanda. Båda experimenten utfördes enligt designen för trådlös räckvidd men utfördes på två olika 
geografiska platser. Det första experimentet utfördes då trafik passerade mellan solbilen och 
följebilsdatorn vilket gav delvis fri sikt. Experiment två utfördes med helt fri sikt mellan solbilen och 
följebilsdatorn. 
 
Den första delen av experimentet utfördes med en meddelandelängd på ca 165 Bytes och gav resultaten 
i Tabell 7. 

 Sträcka m: Sträckan i meter mellan solbilen och följebilsdatorn. 

 Antal fel: Antalet fördröjda fel under ett test. 

 Procentuellt antal fel: Procentuella antalet fördröjda fel av de totala antalen paket som överförts.  

Tabell 7: Resultat från experiment 1 del 1 

Sträcka m Antal fel Procentuellt antal fel 
50 42 35% 
100 11 9% 
150 14 12% 
200 Igen kommunikation. - 
250 Igen kommunikation. - 
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Andra delen av det första experimentet gjordes med en meddelandelängd på ca 340 bytes och gav 
resultaten i tabell 8. 

Tabell 8: Resultat från experiment 1 del 2 

Sträcka i meter Antal fel Procentuellt antal fel 
50 9 7,5% 
100 Igen kommunikation. - 
150 Igen kommunikation. - 
200 Igen kommunikation. - 
250 Igen kommunikation. - 

 
Experiment två med helt fri sikt resulterade i helt felfri överföring på samtliga sträckor med både 
meddelandelängden 165 och 340 bytes. 

4.6.2 Systemet visar rätt värden 
Experimentet för att konstatera att systemet visade korrekta värden utfördes även detta två gånger då 
första experimentet visade på undermåliga resultat vartefter en justering av shunt-motståndet gjordes 
inför andra experimentet. Det första experimentet gav p-värdet 0,5108 och andra experimentet gav p-
värde 0,9569. Under det första experimentet var medelvärdet från BMU:n ca 1,6% lägre än värdet från 
multimetern. Under andra testet var medelvärdet ca 0,14% lägre från BMU:n. 
 

4.6.3 Automatisk energiförbrukningsprognos 
Experimentet för att utvärdera energiförbrukningsstrategin gav data i Tabell 9 och Tabell 10.  

 Last mA: Den belastning som systemet utsattes för under varje test.  

 Batterinivå start: Batterinivå vid start av testet. 

 Batterinivå stop: Batterinivå vid stop av testet. 

 Faktisk förbrukning: Skillnaden mellan batteri start och batteri stop alltså den riktiga 

förbrukningen. 

 Beräknad förbrukning: Den automatiskt beräknade förbrukningen.  

 Skillnad förbrukning: Skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den faktiska 

förbrukningen. 

Tabell 9: Data från energiförbrukningsstrategin där 10-minuter användes som bas. 

Last 
mA 

Batterinivå 
start % 

Batterinivå 
stop % 

Faktisk 
förbrukning % 

Beräknad 
förbrukning % 

Skillnad 
förbrukning % 

-2250 65,03 64,08 0,95 0,95 0 
-870 69,24 68,92 0,32 0,33 0 
1000 77,88 78,28 -0,40 -0,39 0 
2000 76,20 76,98 -0,78 -0,78 0 
3000 73,70 74,89 -1,19 -1,18 0 
4000 70,24 71,81 -1,57 -1,56 0 
5000 65,77 67,75 -1,98 -1,96 0 

Tabell 10: Data från energiförbrukningsstrategin där en mil användes som bas. 

Last 
mA 

Batterinivå 
start % 

Batterinivå 
stop % 

Faktisk 
förbrukning % 

Beräknad 
förbrukning % 

Skillnad 
förbrukning % 

-2250 65,03 63,91 1,12 1,10 0 
-870 69,24 68,90 0,34 0,38 0 
1000 77,88 78,33 -0,45 -0,44 0 
2000 76,20 77,08 -0,88 -0,88 0 
3000 73,70 75,04 -1,34 -1,33 0 
4000 70,24 72,01 -1,77 -1,77 0 
5000 65,77 68,01 -2,24 -2,25 0 
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5 Diskussion och slutsatser 

 Resultat 
Under denna rubrik beskrivs resultaten av de experiment som utförts för att utvärdera artefakten. 

5.1.1 Driftsäkerhet och pålitlighet 
Eftersom systemet loggar all data varje gång en loggningssession startas går det i efterhand se att 
programmet är kört i mer än 50 minuter 15 gånger samt vid ett tillfälle 8 timmar och 45 minuter i sträck. 
Med detta kan det konstateras att systemet är driftsäkert och kommer fungera kontinuerligt under en 
hel racingsession på 8 timmar. 
 
Testkörningen på Axamo visade att hastighetsmätningen inte visade korrekta värden. Då signalen som 
motorkontrollen genererade studerats med ett oscilloskop kunde det konstateras att motorn vid hög 
belastning störde signalen för hastighetsmätning tillräckligt mycket att PIC-processen uppfattade denna 
störning som extra pulser. För att åtgärda dessa fel installerades ett lågpassfilter bestående av en 
kondensator tillsammans med den spänningsfördelning som redan var installerad. Värdet på 
kondensatorn beräknades med formeln: 

𝐹 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

F är den maxfrekvens som ska tillåtas genom filtret, R är motståndet som är installerat på signalen och 
som även används till lågpassfiltret med värde 33kΩ och C är kondensatorns kapacitans. Med inräknad 
marginal bestämdes att den högsta rimliga hastigheten som bör kunna mätas är 200 km/h. Detta ger en 
frekvens på ca 1500 Hz från motorkontrollenheten. Formeln gav att värdet på kondensatorn ska vara ca 
3,3 nF. Då filtret installerats gjordes ytterligare tester där solbilen kördes med hög belastning och det 
kunde konstateras med hjälp av en installerad cykeldator som referens att hastighetsmätningen 
fungerade korrekt. 
 
Att övervakningssystemet visar rätt värden bevisades statistiskt med ett parvis t-test med ett p-värde på 
0,9569 med en signifikansnivå på 0,05. Under testet mättes strömmen genom shunt-motståndet vilket 
är det värde som används av BMU för att beräkna ”State Of Charge”. Notera att värdet på shunt-
motståndet behövde kaliberaras i BMU:n då det värde som är märkt på shunten, 100A vid 50mV, 
resulterade i dåliga rultat. Detta nya värde togs fram genom att öka shuntströmvärdet med 1,60%. 
Eftersom det endast gick att justera shuntvärdet i hela Ampere avrundades värdet till 102A vilket 
resulterade i betydligt bättre mätvärden. 

5.1.2 Dataöverföring mellan solbil och följebil 
Dataöverföringen mellan båda fordonen fungerar utan problem under ideala förhållanden. Det är dock 
inte realistiskt att förvänta sig helt ideala förhållanden under hela racets gång. Ett exempel skulle kunna 
vara att följebilen blir omkörd vilket resulterar i att sikten blockeras av det omkörande fordonet och att 
kommunikationen mellan solbilen och följebilen bryts. Detta kommer dock hanteras av 
kommunikationsprotokollet och orsakar inte förlust av data. Tack vare att när kommunikationen väl 
återupprättas kommer protokollet att ”köra ikapp” dataöverföringen med en frekvens på ungefär sju 
meddelanden i sekunden. Om kommunikationen bryts i t.ex. en timma tar det ca åtta minuter för 
protokollet att hinna ikapp. Därför finns även möjlighet att under ikapp-körningen stoppa överföringen 
och starta en ny dataloggningssession om det anses att ikapp-körningen tar för lång tid. De data som 
inte har blivit överförd kommer fortfarande att sparas på kontrollenheten men inte i följebildatorn.  
 
Det fösta statistiska testet som gjordes på den trådlösa kommunikationen visar också på att sträckan 
som den trådlösa kommunikationen klara av att sända sjunker markant när sikten blockeras frekvent. 
Detta skulle kunna inträffa om följebilen måste stanna på grund av ett rödljus vilket resulterar i solbilen 
stannar på motsatt sidan av korsning. Testet visar dock att när mindre data överförs funkar 
kommunikationen betydligt bättre. Under första delen av testet skickades all data som systemet läser 
av. Detta är dock helt onödigt att göra under ett race då det inte är intressant att se t.ex. varje individuell 
cellspänning. Under andra delen av testet visas därför att det funkar betydligt bättre med en mer 
realistisk meddelandestorlek. 

5.1.3 Utvecklingsperiod 
Det är möjligt att utveckla och köra UWP applikationer på enheter med operativsystemet Windows 10 
såsom Windows smartphones, surfplattor eller persondatorer och därmed är det möjligt att utveckla 
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och testköra program direkt på vanliga persondatorer. Därmed kunde till exempel en ny funktionalitet 
i form av ny klass skrivas och testköras för sig själv innan den implementerades i kontrollenheten. 
Kontrollenheten var under utvecklingsarbetet ansluten till utvecklingsmiljön via en smartphone som 
fungerade som en trådlös anslutningspunkt. 
Vid testkörning upptäcktes att ett avbrott i den trådlösa kommunikationen eller en svarstid på längre än 
en sekund innebar att ett kösystem var nödvändigt för att säkerställa att alla meddelanden skulle skickas 
i ordning.  
 
Denna rapport visar att det är möjligt att med relativt få resurser utveckla ett solbilsövervakningssystem 
baserat på en Raspberry Pi 2 och operativsystemet Windows IoT. Detta system fungerar tillsammans 
med Tritiums batteriövervakningssystem. Studien visar även att det är möjligt att skapa en enkel 
energiprognos med de data som systemet erhåller.  
 
DSR passade bra till denna undersökning då det handlade om att förbättra och utvärdera ett 
informationssystem.  Metoden gav ett stöd för en forskningsprocess som överensstämmer med 
utvecklingsprocessen för ett informationssystem; att iterativt utveckla och genomföra kvantitativa tester 
som visade att systemet har uppnått de prestandakrav som ställts men även möjlighet till kvalitativ 
analys på den slutliga artefakten som helhet.  
 

5.1.4 Energiförbrukningsstrategin 
Den automatiska energiförbrukningsstrategin bör vara ett bra verktyg att använda sig av i racet då den 
visar bra värden när förbrukningen är relativt konstant. Strategin är även uppdelad i två separata delar 
där den ena delen är baserad på tid och den andra delen är baserad på körsträcka. Den delen som är 
baserad på körsträcka bör vara ett bra medel att använda sig av när bilen körs. Den andra delen som är 
baserad på tid kan användas till exempel vid stationär laddning av batteriet då det inte går att basera 
laddningstiden på en körsträcka när bilen står still. 
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 Slutsatser 

1. Utveckla ett övervakningssystem med Raspberry Pi 2 med Windows 10 Internet of Things (IoT) 

och ett för solbilen utformat batteriövervakningssystem och utvärdera dess funktionalitet. 

 

 För att kunna upprätthålla en kommunikationslänk under hela racet var det nödvändig att 

använda ett kommunikationsprotokoll och felhantering. En enkel sorts ARQ var tillräcklig. 

 På grund av elektromagnetiska störningar från motorn krävdes ett lågpassfilter för att läsa 

av hastighetessignalen från motorn. 

 Räckvidden på den trådlösa kommunikationen berodde till stor del på meddelande längden 

vid frekvent blockerad sikt. 

 

2.  Implementera en automatiserad energiförbrukningsprognos och använda 

övervakningssystemet för att visa att prognosen var korrekt. 

 

 Det var nödvändigt att använda sig av tid som bas vid stillastående 

energiförbrukningsberäkning. 

 Att använda sträckan som bas underlättar vid planering av körettaper.  

 Implikationer 
Windows IoT Core tillsammans med Rasberry Pi är ett väldig flexibelt system som går att använda till 
mycket annat som inte behöver var ett solbilövervakningssystem. I denna rapport har vi visat att en 
sådan enhet kan hantera flera olika gränssnitt samtidig vilket gör att ett liknande system kan utvecklas 
till något annat som använder sig av något av dessa gränssnitt. Resultatet gör att detta system går att 
använda till en racingsolbil och ge en märkbart positiv effekt på energiförbrukningen och i slutändan 
även på hastigheten.  

 Begränsningar 
Den energiberäkningsstrategi som används är väldigt enkel är inte testad med kontinuerligt varierande 
laster. I detta system tas ingen hänsyn till hur mycket energi som solpanelerna genererar vilket skulle 
kunna användas för att förbättra energiberäkningsstrategin. 
 

 Vidare forskning 
För vidare forskning föreslås att integrera MPPT och solpanelerna i systemet vilket skulle ge en bättre 
överblick på energitillförseln i systemet. Integrering av någon form av mätning av motorns 
elförbrukning skulle ge en mer fullständig överblick av flödet av energi. Med dessa två tillägg skulle en 
mer övertäckande energiförbrukningsstrategi kunna konstrueras.
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7 Bilaga 

 Bilaga 1 
Eriksson, Klas-Göran. Peterson, Andreas. 2016. Användarguide för solbilövervakningssystem. 
Beskriver hur systemet används, funktioner i systemet och felsökningshjälp. 
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1 Start 
1. Starta BMS-systemet genom att slå till huvudströmbrytarna i batteriet och trycka på den gula 

knappen i förarhytten markerad ”BAT ON”.  

2. Slå till den röda strömbrytaren på kontrollenheten (som sitter framför ratten). 

3. Vänta 40 sec för Windows IoT att boota. 

4. Anslut till webbgränssnittet och starta applikationen (se Starta applikation på Raspberry Pi) 

5. Tillse att den trådlösa xbee-enheten är inkopplad till den laptop som ska ta emot data. 

6. Starta presentationsprogrammet på laptoppen. 

7. Skriv in vilken COM-port som används (går att se i enhetshanteraren). 

8. Ställ in bitöverföringshastigheten (behöver bara ändas om den är ändrad i koden på 

kontrollenheten) 

9. Klicka på start 

En flik och en rullningslist kommer läggas till med namnen ”Current Log”. Om allt som fungerar som 
det ska kommer texten i högra hörnet efter ett par sekunder ändras från röd med texten ”Disconnected” 
till grön med texten ”Connected”. En loggningssession är nu startad.  

2 Stopp 
Eftersom Windows IoT är ett operativsystem är det viktigt att Raspberry Pi:n stängs av 
korrekt, görs inte detta finns det stor risk att SD-kortet blir korrupt och måste formateras 
om. 

1. Klicka på stop i presentationsprogrammet (fliken kommer byta namn till den tidpunkt och de 

datum då loggen startades).  

2. Anslut till webbgränssnittet (se ”Webbgränssnitt och anslutning över wifi”)  

3. Klicka på Power -> Shut Down. 

 
 

4. Vänta 40 sekunder 

5. Slå av den röda strömbrytaren på kontrollenheten (som sitter framför ratten).  

6. Nu är det säkert att stänga av batteriet. 

3 Webbgränssnitt och anslutning över wifi 
Windows IoT använder sig av ett par smarta funktioner över nätverket. Till exempel installeras 
solbilsapplikationen på Raspberry Pi:n över nätverket. Windows IoT har även ett inbyggt 
webbgränssnitt där allt som körs på Raspberry Pi:n syns och det är även där alla applikationer på 
Raspberry Pi:n startas och stoppas. I detta gränssnitt går det även att ansluta till wifi-nätverk (en wifi-
adapter som stöds av Windows IoT måste vara ansluten) vilket gör fortsatt användning betydligt 
smidigare.  

 Anslutning med kabel 
1. Anslut en nätverkskabel från Rasperry Pi:n till en router. 

2. Anslut en dator till samma router. 



 

35 

3. Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen eller namnet på Raspberry Pi:n 

(minwinpc:8080 är standard).  

 
4. Skriv in användarnamn och lösenord (användarnamn: administrator och lösenord: p@ssw0rd 

är standard).  

Nu är du inne i webbgränssnittet. Under fliken ”Apps” går det att se vilka applikationer som körs samt 
går det att stänga av dessa. Under rullisten syns de applikationer som är installerade och går att köra. 
Det är här solbilprogrammet kommer att ligga och detta kommer finnas i två versioner, en version för 
att skicka över alla data som kontrollenheten tar emot och en version som skickar över nödvändigaste 
data. Det är den sistnämnda versionen som rekommenderas att använda under racet på grund av att 
den trådlösa kommunikationen presterar betydlig bättre med denna konfiguration.  

 Anslut med wifi 

För enkel åtkomst av Raspberry Pi:n kan den anslutas till wifi. Detta kan vara en router eller en mobil 
”hot spot”. Detta görs enklast genom webbgränssnittet. 

1. Följ punkterna under rubriken ”Anslut med kabel ” 

2. Gå in under fliken ”Networking” 

 
3. Markera det nätverk som ska anslutas till. 

 
4. Skriv in nätverkslösenordet och marker ”Create Profile”(det kommer göra att nätverket 

ansluts till automatiskt när det är tillgängligt) 

5. Tryck på ”Connect” 

Nu kommer nätverket att anslutas till så fort det är tillgängligt vilket underlättar vid arbete med 
systemet. Det rekommenderas att använda en smartphone eller liknande portabel enhet som ”hot spot”. 
Detta underlättar vid körning av solbilen i fält då det finns möjlighet att ansluta till Rasberry Pi:n 
trådlöst för att stoppa och starta applikationen om problem skulle uppstå och den behöver startas om. 

 Installera applikation på Raspberry PI 

Installation av applikationer sker enbart över nätverket. Det rekommenderas att ansluta till 
webbgränssnittet först för att kontrollera att kommunikationen mellan dator och Raspberry Pi:n 
fungerar. 

1. Se till att Visual Studio är konfigurerat korrekt (se 5.1 Konfigurera Visual Studio) 

2. Öppna projektet i Visual Studio 2015 eller senare. 
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3. Ställ in följande inställningar Release, Arm och Remote Machine. 

 

4. Klicka på Build -> Deploy solution. 

 

 Starta applikation på Raspberry Pi 
De som hanterar all data är en applikation SoloarCarAdvancedTelemetrySystem eller ”SCATS”. Det 
ligger 2 applikationer på Raspberry Pi:n SCATS och SCATSAllParams. Applikationen som heter bara 
SCATS är konfigurerad att bara sända över de nödvändiga parametrarna och är den som är 
rekommenderad att användas i ett race. SCATSAllParams är konfigurerad att skicka över samtliga 
parametrar som Rasberry Pi:n kan samla in. Det resulterar i att den trådlösa överföringsdistansen 
reduceras väsentligt. 

1. Öppna webbgränsnitet. 

2. Navigera till ”Apps” 

3. Välj den applikation som ska köras i rullningslisten. 

4. Klicka på ”start” 
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4 Dataloggningsprogram 
Detta är det program som tar emot, sparar och presenterar all data som Raspbery Pin:n sänder ut. 

 Användning 
När en loggningssession har startats kommer en flik samt en rullist att automatiskt läggas till. Rullisten 
”Current Log” kommer innehålla samtliga sensorvärden som sänds från Raspberry Pi:n. När ett av dessa 
värden klickas på kommer det läggas till som en ”subb-flik” under huvudfliken ”Current Log”. Denna 
flik kommer innehålla en graf med alla de värdena som programmet har tagit emot sedan 
loggningssessionen startade och kommer uppdateras i realtid med nya värden. Fliken kommer även 
inne hålla en tabell med extra infon max- minvärde, enhet, filen som sensorvärdena sparas till, senaste 
värde och annoteringsvärde(se bild nedan). Annoteringen är den röda linje som går vertikalt genom 
grafen denna linje går att flytta genom att dra den med muspekaren vilket gör det möjligt att ta reda på 
ett vist värde vid en viss tidpunkt. 
 
Det går även att zooma i grafen genom att markera den del av grafen om ska zoomas in på. För att gå 

tillbaka i zoomen går det att klicka på de vita  cirklarna på x och y axeln(se bild nedan). 

 
Det finns även möjlighet att importera gamla ”.csv” loggar genom att klicka på ”Load File” under 
rullningslisten ”File”. 

 Settings 
Under fliken ”settings” finns det ett 4 olika inställningar som kan göras. 
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 ”Port:” Denna inställning är den COM-port som xbee-enheten använder detta  går att hitta i 

enhetshanteraren. 

 ”Speed:” Är den hastighet som COM-porten använder. Detta är hårdkodat i programmet som 

ligger på raspberry Pi:n. Om inte hastigheten är ändrat i det programmet så behöver denna 

inställning aldrig ändras. 

 Fönster storlek: Detta är antal sammples som syns i ett graffönster när alternativet ”Auto 

follow” är satt under rullisten ”Settings”. Går att ändra i realtid 

 ”Linjetjocklek”: Detta är tjockleken i pixlar på linjerna i graferna. Går att ändra i realtid. 

Under rullningslisten ”settings” finns 3 inställningar. 

 

 ”Developer” användes vid utveckling av systemet. 

 ”Auto Follow” denna inställning kommer göra att graffönstret ”följer med” när det kommer in 

ny data i grafen. 

 ”Combine Charts” denna inställning gör det möjligt att titta på flera grafer i samma 

graffönster. 

”Combine Charts” används enligt följande. 
1. Tillse att minst en grafflik redan är öppen. 

2. Öppna den flik du vill kombinera graferna i. 

3. Aktivera ”Combine Charts” genom att klicka på den under rullningslisten ”settings”. 

4. Klicka på de sensorvärde du vill combinera med den redan öppna grafen under rullningslisten 

”Current Log”. (Flera värden kan läggas till) 

 Strategi 
Den fliken som har namnet strategi presenterar värdena: nuvarande hastighet, nuvarande batterinivå, 
körtid sedan loggningssessionen startade och körsträcka sedan loggningssessionen startade. Den 
presenterar även ett antal beräknade värden genomsnittlig förbrukning och genomsnittlig hastighet 
senaste mil samt genomsnittlig förbrukning och genomsnittlig hastighet senaste 10 minuterna. Fliken 
innehåller även tid och körsträcka tills batteriet är slut eller tid och körsträcka till batteriet är fulladdat 
beroende på om batteriet laddas eller inte. Mer information om dess går att få genom att placera musen 
över dessa, programmet kommer då att presentera information om varje värde i högra hörnet av fliken. 
 

5 Felsökning 
 Säkerställ att alla kablar är anslutna korrekt. 

 Kontrollera att minneskortet inte är korrupt genom att koppla in en skärm med en HDMI- 

kabel till Raspberry Pi:n. Om SD-kortet är korrupt kommer skärmen att visa ett roterande 

kugghjul. (För att åtgärda detta krävs omistallation av sd-koret se ”Installera Windows IoT på 

ett formaterat Sd-kort”) 

 Om allt verkar fungera som de ska men uppkoppling inte lyckas med 

dataloggningsprogrammet (”Disconnected”): Koppla ur och återanslut 3.3V-kabeln till xbee-

modulen i solbilen för att reseta enheten. Testa även att logga in på webbgränssnittet och gör 

en reboot. 

 Distributionen av programmet i Visual Studio (”Deploy”) misslyckas med en felkod liknande 

”DEP0001 : Unexpected Error: -2145615869”: Starta om Visual Studio. 
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6 Övrigt 
Här följer ett par länkar till några guider för att sätta upp Visual Studio och Windows IoT samt ett 
program för att hitta och ansluta till Raspberry Pi. 

 Konfigurerar Visual Studio 
https://developer.microsoft.com/en-
us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep3 
 

 Installera Windows IoT på ett formaterat Sd-kort 
https://developer.microsoft.com/en-
us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep2 

 IoT Dashboard 
IoT dashbord går att använda för att hitta och ansluta till Raspberry Pi:n 
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Downloads 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep3
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep3
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep2
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Docs/GetStarted/rpi2/sdcard/stable/getstartedstep2
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/Downloads

