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Förord 
Detta examensarbete är utfört på Svensk maskinprovning i Umeå. Det är det sista momentet för 

utbildningen till högskoleingenjör i maskinteknik vid Umeå Universitet. Jag har under arbetets gång 

lärt mig en hel del om elektriska komponenter och dess tillhörigheter. Då jag innan examensarbetet 

läst kurser inom reglerteknik och automation så var det väldigt intressant och roligt att få fortsätta 

bygga på den kunskapen.  

Jag skulle först och främst vilja tacka SMP som tagit emot mig och gjort detta arbete möjligt. Min 

handledare Hans Arvidsson ska ha ett stort tack då han med på ett bra sätt och stort tålamod kunnat 

förklara saker jag inte förstått. Jag vill även tacka Jimmy Andersson som med stor kunskap inom 

ämnet har kunnat vara till hjälp när jag stött på problem. Jag vill tacka Sören Dahlqvist från 

Systemtech som via mail gett mig en ökad kunskap inom programmet Dewesoft. Ett stort tack riktas 

även åt Staffan Schedin vid Umeå Universitet som hjälp mig med rapportskrivandet. 

Jag vill även tacka resten av personalen på SMP som gett mig ett trevligt lunch och fikasällskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

i 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om de mentala påfrestningarna som en traktorförare utsätts för och 

konstruktion av ett system för att på ett bra sätt mäta dessa påfrestningar. Det behövs ett nytt sätt 

under körning för att mäta tröttheten på traktorförare då detta aldrig gjorts förut och denna rapport 

behandlar denna trötthetsmätning från en grundidé till en färdig tillverkad produkt. 

Metoder för att mäta tröttheten har testats förut på bland annat bilförare. Dessa tester som bygger 

på EEG-mätningar har testats inom detta projekt, dock helt utan framgång. Istället har man märkt att 

traktorförare är mer aktiva under körningen då de måste sköta redskapet bakom traktorn. Detta 

innebär att pulsen håller sig högre samt att hjärnaktiviteten blir svårläst på EEG mätningarna. 

I rapporten beskrivs komponenter och samband, hur de fungerar och hur de kan användas för att 

mäta mentala påfrestningar. Med hjälp av en skottkärra har testerna varit möjliga att genomföra 

genom att ta ett batteri och koppla utrustningen till det för att sedan göra olika rutter. Med hjälp av 

rutterna kan man kalibrera in kartan efter de vägar man gått.  

För att skapa ett alarm måste vissa funktioner aktiveras i programmet Dewesoft X. Genom att skapa 

olika samband i en så kallad math funktionen kan man skapa virtuella kanaler som är användbara vid 

övervakning och vid tester. 

I rapporten finns bilder över kopplingsschemat för processen. Dessutom finns det bilder över hur den 

färdigbyggda produkten som ska sitta i traktorn ser ut. Den har komprimerats ner i en traktorvänlig 

låda för att föraren enkelt ska ha åtkomst till kvittensknapparna samt enkelt kunna se när lysdioden 

har tänts. 
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Summary 
This thesis is about measurement of the mental strains that apply on tractor drivers and construction 

of a system that can measure these strains. A new way to measure the strains on tractor drivers is 

needed since it has never been done before and this thesis treats the strain measurement from a 

basic idea to a product. 

Tests on measuring strains has been made earlier on car drivers, these are based on EEG-

measurements and have been tried on the tractor drivers without any success. What has been 

noticed is that the tractor drivers are more active while driving since they have to operate the tools 

behind the tractor. This makes the pulse go higher and also the brain activity gets hard to read under 

the EEC measurements.  

In the report the different components and formulas are described, how they work and what they 

are usable for. With help of a wheelbarrow the tests has been possible to carry out by taking a 

battery and connect the equipment to it and then go for a walk to make a route. With help of the 

routes you can calibrate the map after the routes. 

To create an alarm the software Dewesoft X is used. By creating different formulas you are able to 

create some virtual channels which are usable when running the program or at various tests. 

In the report you can find drawings and diagrams that describe the process. Also you can find some 

pictures of the finished product that will be located inside the tractor. It has been compressed into a 

little box so the driver easily can reach the switches and also easily can see when the light turns on. 
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1. Inledning 
Svensk Maskinprovning i Umeå arbetar med frågor som rör CE-märkning av maskiner och 
produktionslinjer. Som oberoende och opartiskt företag lämnar de hög garanti på sina 
besiktnings-, certifierings- och provningstjänster. Provningarna, utbildningarna och 
säkerhetsgranskningarna skräddarsys efter kundens önskemål. 

1.1 Bakgrund 
Projektet handlar om att ta reda på skillnaden av den mentala belastningen som föraren utsätts 
av under traktorkörning, när han/hon använder sig av GPS styrning jämfört med att styra själv. I 
dagsläget måste föraren bedöma hur långt från förra kördraget man måste hålla sig för att 
undvika att bearbeta marken två gånger samt garantera att man inte får obearbetad mark. GPS-
tekniken kan hjälpa föraren att få riktlinjer och positionera traktorn så att detta undviks. 

För att kunna mäta denna belastning behövs olika registreringar på föraren under körning. 
Tidigare under studien har man provat mäta puls och EEG på föraren i olika körsimulatorer. EEG 
är en metod där man mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan [1], tyvärr visade sig detta 
medföra vissa svårigheter och att det skulle behövas något som ger ett tydligare resultat. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ta fram en mätprocedur som är tillräckligt användbar, så det går att 
använda i mätningen av den mentala lasten på föraren. Konceptet som tas fram ska även 
konstrueras så att det sedan går att montera in i traktorn.  

Målet med projektet är att man vill ta reda på hur trött föraren känner sig samt hur lång 
responstid föraren behöver för att kvittera, som ett alternativt mått på trötthet. 

Vissa förbestämda produktkrav finns så som att: 

 Föraren ska kunna bestämma tröttheten själv på en skala från 1-10. 
 Lysdiod tänds som föraren ska kvittera med trötthets gradering. 
 Lysdioden ska tändas av en GPS vid vissa förbestämda koordinater men ska anses vara 

slumpmässiga för föraren. 
 Kunna få ut tiden över hela processen. 

1.3 Omvärldsbevakning 
Inom bilindustrin har olika tekniker använts för att på liknande sätt kunna få ett mått på 
tröttheten hos förarna och hur det påverkar dessa. [2] 
Polysomnografi är en metod för att mäta vissa sömnrelaterade fenomen där elektroder fästs på 
huvudet som i sin tur registrerar förarens hjärnaktivitet och ögonaktivitet. Polysomnografi 
används vanligtvis vid mätning under natten men vid vissa specialfall kan man mäta under 
dagtid och vid körning med bil. Då föraren blir trött ändras ögonblinkningarna från snabba 
blinkningar till långa utdragna blinkningar. [3] 
Ett annat sätt är att mäta rattrörelserna, då föraren alltid gör små justeringar med ratten för att 

känna av väglag och hastighet. När föraren blir tröttare förändras mönstret på justeringarna, det 

blir större rattrörelser och fordonet börjar svaja mer. Studier har visat att rattrörelserna hos en 

trött förare blir desamma som en onykter förares rattrörelser. [4,5] 
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2. Teori 

2.1 Ohms lag 
Ohms lag är benämnd efter den tyske fysikern Georg Ohm som presenterade sambandet mellan 

elektrisk spänning (U), ström (I) och resistans(R). Även mätenheten för resistans (Ohm) är benämnt 

efter Gerog Ohm. [6] 

U = R x I (1)  

Ohms lag beskriver att strömstyrkan är direkt proportionell mot spänningsskillnaden och omvänt 

proportionell mot lednings resistans, det vill säga ett ohm är de motstånd genom vilket en volt 

upprätthåller en ström på en ampere. [7] Ohms lag har används en hel del i rapporten för att beräkna 

resistansen för motstånden, samt för att skapa ett resistornät som ger ut den spänning man vill ha. 

 

2.2 Relä 
Ett relä är en elektromekanisk strömbrytare för till- och frånslag. I det här arbetet används reläet för 
så kallad självhålling, vilket betyder att man ger reläet en spänningsspuls som gör att reläet slår till 
och skapar en så kallad hållkrets. [8] Reläet är en viktig komponent i projektet och har använts främst 
till att hålla kvar signalen från traktorföraren så resultatet blir lättare att läsa av. I bild 1 kan man se 
ett enkelt kopplingsschema över ett relä. 

 

Bild 1. Hur ett relä kan se ut i ett kopplingsschema  
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2.3 Strömbrytare 
En strömbrytare är en komponent som är till för att bryta en elektrisk krets. Den enklaste versionen 
av strömbrytare består av två lägen, ett eller noll. När knappen är intryckt(1) så är strömkretsen 
sluten och strömbrytaren fungerar då som en vanlig ledare, men när knappen inte är intryckt(0) så är 
strömkretsen bruten. I projektet har ett flertal strömbrytare använts som kvitteringsknappar. Det vill 
säga att traktorföraren trycker på en av strömbrytarna för att välja hur trött denne känner sig. I bild 2 
kan man se hur en strömbrytare ritas i ett kopplingsschema. 

 

Bild 2. Hur en strömbrytare ser ut i ett kopplingsschema 

 

2.4 Timer 
Timer är en typ av klocka för att styra ett tidsintervall och slå till eller från en elektrisk krets. Det finns 
olika huvudtyper av timers, en som börjar räkna från noll och uppåt och en som har en bestämd tid 
och räknar ner från denna tid till noll. I detta fall används en som räknar från en bestämd tid till noll 
för att bryta reläet. I bild 3 ses en timer. Observera att skissen i bilden inte är identisk med den timer 
som använts i projektet, endast liknande. 

 

Bild 3. Ingångar, utgångar och funktioner för en typisk timer 
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2.5 Resistor 
En resistor är en passiv komponent som är väldigt vanlig i elektriska kretsar. Resistorer är väldigt 
användbara om man vill till exempel sänka spänningen från ett batteri till en lysdiod. Motståndet 
som resistorn skapar mäts i enheten ohm och storleken som man behöver kan lätt räknas ut med 
hjälp av Ohms lag. I det här projektet har resistorerna även använts till att registrera vilken knapp 
som tryckts in genom att skapa ett resistornät, se bild 8 och 11. I bild 4 visas symbolen för ett 
motstånd. 

 

Bild 4. Hur en resistor betecknas i ett kopplingsschema 

2.6 Diod 
En diod är en aktiv komponent som leder ström åt ett håll det vill säga från anoden till katoden. 
Skulle dioden bli kopplad åt fel håll kommer den inte att leda ström. Det finns även lysdioder som 
lyser när strömmen går igenom dem och kräver väldigt lite spänning för att lysa. I projektet har 
dioder använts främst för att hindra att strömmen ska ta sig in till alla reläerna när ett relä är igång 
då ett resistornät sitter efter reläerna. I bild 5 nedan syns en diod. 

 

Bild 5. Hur en diod betecknas i ett kopplingsschema 
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2.7 Transistor 
En transistor är en aktiv komponent det vill säga den behöver spänning för att fungera. Den består av 
tre ledningar, en för positiva sidan av ett batteri, en till jorden på batteri och en som vid en trigg-
signal sluter kretsen så transistorn leder igenom strömmen. [9] I bild 6 kan man se ett exempel på 
hur en transistor kan tecknas i ett kopplingsschema. I projektet används en transistor för att sluta en 
krets med lysdioden så föraren vet att han/hon kan kvittera ut signalen. 

 

Bild 6. Hur en transistor betecknas på ett enkelt sätt. Detta är en NPN transistor vilket står för 

”Negativ-Positiv-Negativ” 

 

2.8 Dewesoft X 
Dewesoft är ett användarvänligt datorprogram för datainsamling och analyser som kombinerar 

kraftfulla funktioner med enkelt hanterande. Dewesoft X har en egen inbyggd manual som enkelt går 

att söka sig fram med. I programvaran går det enkelt skapa allt från egna matematiska funktioner 

inom funktioner, trigonometri, logik, signaler, mätningar till att göra mätningar under tester och läsa 

av all data i diagram. Dewesoft X har många ”plug-in” programvaror som kan användas vid tester. 

Dewe-43 är en av dessa som används för att lättare kunna logga signaler från tester i detta program. 

Det är då enkelt att läsa av dessa testsvar i Dewesoft X som man får ut med hjälp av Dewe-43. 

För att läsa mer om Dewesoft hänvisas till företagets websida.[10] För att se hur programmet ser ut 

samt alla inställningar hänvisas till i bilaga A-E. 
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2.9 Dewe-43 

 

Bild 7. Dewe-43 som används under projektet  

Dewe-43 som syns ovan i bild är en logger, dvs den kan ta in en signal och skicka den till en dator för 
att visas visuellt i programmet Dewesoft-X. Samtidigt kan den även skicka ut en så kallad “trigger-
signal” då den fått en insignal. [11] ”Trigger-signal” är en output som finns på dewe-43 som kan 
kopplas till alarmet. Det vill säga att något kan aktiveras med hjälp av Dewe-43 när alarmet går. 

Dewesoft-43 består av åtta analoga samt åtta digitala ingångar som enkelt kan kopplas in med 
tillberhörande signalkablar, den är även utrustad med två CAN bus portar. På högra sidan sitter 
strömanslutningsporten, datoranslutningsporten och även triggporten. För att läsa mer detaljerat om 
Dewesoft-43 finns datablad om den. [12]  

Loggern har varit en viktig komponent under arbetets gång då den används för att föra in data man 
får fram till datorn. 
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2.10 Samband 
Formler för omvandling av GPS koordinater till meter i programvaran Dewesoft X: 

LatitudDiff = LatitudGPS – Latitudkoordinat       [min]   (2) 

LongitudDiff = LongitudGPS – Longitudkoordinat   [min]  (3) 

Differenserna syfte ovan är att skapa en alarmpunkt. Latitud- och longitudGPS är GPS koordinaterna 
och latitud- och longitudkoordinat är alarmkoordinaterna. Skulle traktorn befinna sig på punkten blir 
alltså differensen noll. Detta räcker dock inte utan för att lättare kunna välja koordinater och avstånd 
från koordinaten innan alarmet aktiveras måste de konverteras till enheten meter.  

 

Omkrets = 40000 x cos(63,852) = 17628  [km]           (4) 

För att göra det enkelt för oss antas att jorden är ett klot med en omkrets på 40 000km. Umeå ligger 
på latituden 63,852 grader vilket innebär att cirkelsektorns omkrets där är 17 628km. 

 

Lat_m_per_minut = 40000/(360 x 60) = 1852 [m/min]   (5) 

Long_m_per_minut = 17628/(360 x 60) = 816 [m/min]     (6) 

Skalfaktorn uträknad till meter per minut. 

 

Räkna om det till meter: 

Latitudm = LatitudDiff x 1852        [m] (7) 

Lonitudm = LongitudDiff x 816        [m]  (8) 

Problemet man har i Dewesoft X är att programmet räknar GPS:ens koordinater i vinkel enheter. 
Dessa måste göras om till en sträcka i meter och det görs genom att multiplicera ihop differensen 
med skalfaktorn så fås både latituden och longituden. 

 

Avstånd = √𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑2 +  𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑2      [m]  (9) 

Detta är den slutgiltiga formeln för omvandlingen. Avståndet anges i enheten meter och i Dewesoft X 
kan man se hur långt ifrån GPS:en är ifrån den angivna koordinaten. I alarmfunktionen går det sedan 
att ange hur långt ifrån den angivna koordinaten det ska larma. 

 

Stop = Analog Ingång 1 > 1              (10) 

Start = Avstånd > Angivet avstånd           (11) 

Stopwatch(‘Start’ > 1, ‘Stop’ > 1)           (12) 
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Stopwatch är en funktion för att mäta tiden det tar för föraren att kvittera signalen. Den börjar räkna 
när start går hög och slutar när stop går hög. För att detta ska fungera måste därför yttligare två 
funktioner skapas, start och stop. Då man vill att tiden ska starta när alarmet går högt så kan man 
sätta Start till (10).  Så när avståndet är större än det angivna avstådet från den angivna koordinaten 
så startar stopwatch funktionen att räkna tiden. Genom att använda sig av den analoga ingången 
som mäter vilken strömbrytare som tryckts in kan man ange Stop (9). När en av strömbrytarna 
tryckts in går en signal till loggern som går hög vilket gör att Stop funktionen också går hög. Då är 
Stopwatch funktionen uppfylld och tiden det tog från Start till Stop visas i programvaran. 
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3. Metod och Genomförande 
Genomförandet delas upp i olika faser för att få det strukturerat och en bra överblick över hela 
projektet. Planeringsfasen där det först tänks igenom och sedan tas upp som en idé. 
Genomförandefasen innebär att delar till förfogande skruvas och löds ihop för att se om 
kopplingsscheman stämmer samt om reläerna och strömbrytare fungerar. Programfasen är när 
programvaran installeras och instuderas för att sedan programmera allt. Monteringsfasen sker när 
allt skruvas in i en låda och testkörs så det fungerar. Rapportfasen sker då rapporten skrivs och 
information om arbetet delges till handledarna.  

3.1 Projektplan 
Träff på SMP där projektet diskuterades för att få veta vad det handlade om och vad som skulle 
göras, därefter skapades en tidsplanering och en projektplan. 

3.2 Planering 
Arbetet började med att utreda vilka komponenter som behövdes beställas samt göra ett enkelt 
kopplingsschema över hur kvitteringsprocessen skulle se ut. SMP använder programmet Dewesoft X 
så instudering av programmet gjordes för att lättare förstå det senare under projektet. Detta 
avslutades med ett möte med min handledare på SMP där olika idéer utväxlades och en slutgiltig idé 
kom fram. Det som diskuterades var hur traktorförarens kvittering skulle loggas samt hur man kunde 
få ut tiden det tar för föraren att kvittera. Då Dewe-43 bara har åtta ingångar så blev alla metoder 
uteslutna utom en, att bygga ett resistornät. För att registrera tiden var ingen riktigt säker då då 
ingen hade erfarenhet av Dewesoft X, men genom gammal programmeringsvana bestämdes att det 
mest troligt går att använda sig av en startsignal vid alarmstart och en stopsignal vid kvittering. 
Eftersom föraren inte vet att tiden mäts får man ytterligare ett mått på trötthet. Detta är ju väldigt 
väsentligt att veta då trötthet får en att bli mer ”segtänkt”. 



B10 
 

 

Bild 8. Illustration över hur kvitteringsprocessen skulle se ut och fungera, 1-10 är strömbrytarna med 
reläerna som används för att hålla spänningen kvar. Spänningen kommer in nere till höger i timern 
och fortsätter sedan vidare fram till strömbrytarna. Då en av strömbrytarna kvitteras kommer 
strömmen kunna passera och hållkretsen går igång vilket resulterar i att spänningen kommer kunna 
bli avläst. Samtidigt går strömmen till timern som startar en nedräkning. När nedräkningen är klar 
bryter timern strömmen för hållkretsen så allt blir återställt. 
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3.3 Elektronik 
När idéerna var fastställda börjades själva konstruktionen byggas. Alla komponenter kopplades efter 
kopplingsschemat som hade ritats upp under mötet. Som man ser i bild 8 så kommer en 12 volts 
signal in genom timern, denna signal kvitteras då av föraren med en av de 10 olika strömbrytarna 
beroende på hur trött denne känner sig. Över varje strömbrytare finns ett relä för att ”hålla kvar” 
spänningen ett tag efter att föraren tryckt på knappen. Signalen går då igenom ett resistornät som 
räknats ut med hjälp av ohms lag och beroende på vad för spänning man läser av efter resistornätet 
så kan man se vilken strömbrytare föraren tryckt på. Samtidigt som föraren trycker på en 
strömbrytare går dessutom en enkelriktad signal via dioder till en timer som är inställd på en viss tid. 
Detta för att reläet inte ska hålla kretsen igång för evigt så att en ny kvittering kan ske utan att 
behöva starta om programmet. Nedan i bild kan man se två reläer i reläsockel, timern och några av 
strömbrytarna. Detta gjordes för att testa så att kopplingsschemat fungerande samt för att lära sig 
koppla reläerna och timern. 

 

Bild 9. Test av två relän och strömbrytare för att se och lära sig hur det skulle kopplas och lödas. 
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3.4 GPS 
När kvitteringsprocessen är färdigkopplad och testad startas testerna med GPS:en. Via USB kopplas 
GPS:en in i en dator med Dewesoft X programvaran. Med hjälp av en manual aktiveras GPS:en i 
Dewesoft X och koordinaterna fås där programmet grafiskt kan visa var föraren/fordonet 
befunnit/befinner dig. En satelitbild över området man tänkt köra på kan hämtas och sedan läggas in 
i Dewesoft X. Genom att ta med sig GPS:en runt området så kan man sedan kalibrera in satelitbilden 
efter GPS:ens spår som man skapat på sin rundtur. Bild 10 är ett foto på utrustningen som användes 
vid testerna. Skottkärran sköts runt på området och efter några tester och kalibreringar av kartan 

(satelitbilden) så var det tillslut allt kalibrerat. [13]

 

(Bild 10. Utrustningen för test av GPS koordinater samt alarmet. Består av en skottkärra, dator, GPS, 
Dewe-43 och ett batteri. Den stora plåtskivan syfte är att förbättra GPS:ens signalstyrka för att öka 
precisionen på koordinaterna.)  
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3.5 Alarm 
Först och främst måste alarmet och triggsignalen aktiveras i Dewesoft X, för att göra det så följ 
stegen nedan: 

1. Gå in på inställningen settings och klicka vidare på hardware setup. 
2. Gå in på “Alarm and Events” och bocka för “Enable alarm monitoring” och “Use DAQ digital 

output”. [14] 
3. Inne på harware setup finns en till meny som heter “Analog”. Välj den och väl inne så ändra 

sync till “digital out”. 
4. Efter det övriga är klart gå tillbaka til start menyn, välj där “Channel setup”. 
5. Det ska då ha kommit en kanal vid namn “Alarms”, välj den och bocka för kolumnerna “DO 

Clk”, “DO Trig” och “DO Res”. 

För att få en bild över hur det ser ut, studera menyn i bilaga A 

Alarmet ska fungera så att man sätter ut en koordinat på ett fält och skapar en radie runt denna 
koordinat. När traktorn sedan lämnar denna radie så ska larmet ska gå hög, det vill säga ge en 
larmsignal. För att detta ska fungera måste man skapa några funktioner för att få GPS:ens 
koordinater till ett avstånd i meter, se funktion (8) sida 6. Sätt ’Alarm start condition’ till funktionen 
”Avstånd” och ange vilket värde ”Avstånd” ska ha för att alarm ska gå hög. För att kvittera ut 
alarmsignalen används kvitteringsprocessen. För att detta ska fungera måste den skattade lasten 
anslutas med en analog kabel till en ingång i Dewe-43, sedan skapas en stopfunktion (9) så om en 
signal kommer in i ingången går funktionen hög. Sätt funktionen (9) på sida 6 till ’Alarm stop 
condition’ och alarmet kommer stängas av när signalen kvitteras av föraren. 

3.6 Kvittenstid 
Genom att använda sig av en formel som heter ”Stopwatch”(11) i programmet så kan man skapa ett 
tidtagarur. Den fungerar så att den mäter tiden i sekunder från att ”Start” går hög till att ”Stop” går 
hög. Så när alarmet slår på så startar tiden och går tills föraren kvitterar ut signalen med någon av 
strömbrytarknapparna.  

3.7 Triggersignal 
Kabeln till triggersignalen följer inte med utan måste beställas och sedan lödas ihop med fyra kablar. 

När detta är klart är det bara att plugga in kabeln i triggerporten, men man är tvungen att ta reda på 

vilken kabel som är jorden och vilken som ger triggsignalen. Detta kan enkelt göras genom att mäta 

med en multimeter samtidigt som programmet körs då den kommer ge utslag på triggsignalen när 

alarmet går igång. När man funnit vilka två kablar som är triggsignal och jord så ska det koppla in i 

systemet. Det man vill är att triggsignalen ska starta igång processen så att lysdioden börjar lysa för 

föraren och han/hon då kan kvittera ut signalen. Triggsignalen ger bara 5V vilket är för lite för att få 

en lysdiod att lysa, därför behövs en extern strömkrets som ger mer spänning. Med hjälp av en 

transistor kan man ta ett batteri på 12V och skapa en krets som får lysdioden att lysa. Datablad för 

transistorn finns i [9]. 
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4. Resultat 

 

Bild 11. Kopplingsschema över processen för en strömbrytare. 

Om man betraktar bild 12 kan man se hur systemet ser ut. Det fungerar enligt följande: 

När traktorn med GPS:en befinner sig inom radien på en inprogrammerad koordinat så startar 

alarmet och skickar iväg en signal. Alarmet tas emot av Dewe-43 som vidarebefordrar Alarmet till 

triggsignalen.  

Triggsignalen går vidare till en transistor som med hjälp av triggsignalen sluter den externa kretsen 

på 12V. Detta gör att lysdioden börjar lysa samt att strömmen går till timern och alla strömbrytare. 

Föraren uppmärksammas då att han/hon ska kvittera ut signalen. 

När föraren då kvitterar signalen som kommit från lysdioden med hjälp av en strömbrytare så går 

signalen vidare in i ett relä som skapar en hållkrets. Samtidigt går signalen efter kvitteringen även till 

ett resistornät. Beroende på vilken strömbrytare föraren kvitterat så blir spänningen i ledningen olika 

efter resistornätet. För att förhindra att signalen ska slå igång de andra reläerna så sitter en diod 

efter varje relä. 
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När signalen passerat resistornätet leds den upp till en analog ingång i Dewe-43 som återställer 

alarmet. Spänningen som kommer in blir registrerad via en analog ingång i Dewe-43 och visas i 

Dewesoft X på datorn. Hållkretsen håller kvar spänningen så att man ska hinna läsa av värdena som 

kommit in. Efter resistornätet går även en signal till en brytare på timern som börjar räkna ner från 

20 sekunder. När nedräkningen är slut slår timern ut hållkretsen så allt går tillbaka till normalläget. I 

bild 12 och 13 kan man se den färdiga produkten som bygger på kopplingsschemat i bild 11. 

Parallellt från att alarmet skickar en triggsignal till dess att signalen kvitteras av föraren kommer en 

tid att räknas. Denna tidtagning vet inte föraren om då man vill att testet ska vara så opåverkat som 

möjligt. Tiden det tar för föraren att kvittera ut signalen kommer visas i Dewesoft X och är en ganska 

viktig information för just trötthet hos förare.  

 

Bild 12. Färdigkopplad låda sedd från sidan. Röda strömbrytare som föraren kvitterar på samt 

lysdioden nere till höger. 
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I bild 13 kan man se den färdiga monteringen av ”lådan” som då är själva kvitteringsapparaten för 

traktorföraren. 

Man kan se hur de röda strömbrytarna är ihoplödda. Reläerna sitter i de blå hållarna som man enkelt 

kan skruva fast kablarna i. Under reläsocklerna kan man se de svarta dioderna samt resistornätet 

som är kopplat med hjälp av plintar. Timern sitter till höger om reläerna och är kopplad direkt på 

batteriet. Höger om timern sitter transistorn fast skruvad i bottenplattan på lådan. 

 

Bild 13. Färdigkopplad låda sedd ovanifrån.  
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5. Slutsats och personliga reflektioner 
Resultatet med att tillverka en mätenhet för att registrera påfrestningarna hos en traktorförare har 

gått bra då den uppfyller sitt syfte samt alla krav är uppfyllda. Det är svårt att förutse alla problem 

som kan/kommer uppstå men då min handledare Hans är väldigt erfaren inom branschen så har jag 

stött på väldigt få problem. Då vi haft möten och diskuterat i början vad som behövts så har alla 

komponenter och verktyg beställts från början vilket betyder att beställningen hann komma innan all 

förberedning var klar. Nu kanske inte själva bygget var det svåraste då programvaran Dewesoft X var 

ny inte bara för mig utan för alla på SMP. De enda problem jag stötte på under genomförandet var 

egentligen hur reläerna fungerade och skulle kopplas. Turligt nog finns bara ett visst antal portar som 

man kan koppla in kablarna i, så efter lite knåpande och schemaläsande så lyckades det till slut och 

resultatet för själva bygget blev väldigt bra.  

Även fast Dewesoft X är ett väldigt användarvänligt program så var det ändå mycket nytt för mig. Det 

resulterade i att jag fått kämpa en hel del med Dewesoft X. Dewesoft X har en manual som man kan 

söka sig fram i, detta hjälpte mig otroligt mycket, men vissa problem återstod fortfarande. Jag fick 

även studera vissa funktioner med hjälp av videoklipp på youtube då manualen inte hade svaren jag 

sökte efter. Dessvärre så märkte jag ganska fort att Dewesoft X tillverkarna nydligen har släppt 

Dewesoft X2 vilket försvårade sökningarna efter Dewesoft X. Att lära sig hur GPS:en fungerade var 

ganska lätt men så fort kartan skulle laddas in kom problemen. Ingenting sparades och på ett klick 

kunde hela min rundtur jag tagit med skottkärran vara borta. Efter ett visst antal försök så lyckades 

det tillslut tack vare att jag hade ett nog bra tålamod för att fortsätta samt att jag slutade ”pillra” på 

den sparade sträckan. 

När det sen kom till att skapa alarmet och kvittenstiden hade jag hjälp av Sören Dahlqvist från 

Systemtech. Han lärde mig programvaran inom detta område och tack vare honom gick det också 

utan problem. 

Det finns egentligen inte så mycket att säga om resultatdelen förutom att jag tyckte det blev bra. Det 

som hade kunnat förbättras en aning skulle kunna vara programmeringen då jag nu i efterhand vet 

att vissa funktioner egentligen var helt onödiga så allt hade kunnat komprimeras.  

Vi stötte även på ett problem i slutet som egentligen inte påverkar projektet något, men är lite 

irriterande. Vid uppspelning av körning så försvinner ”krysset” där GPS:en befinner sig för tillfället 

när man laddar in en kalibrerad karta, så man ser inte var på GPS spåret man befinner sig vid en 

tidpunkt. Själva GPS spåret syns dock. 

Det har varit extremt roligt att få göra det här projektet och jag har lärt mig massor både på att läsa 

och rita kopplingsscheman, men även på att löda kablar och hur de ska kopplas.  
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Bilaga A Alarm 
Figur 1 visar hardware setup för alarmet. För att aktiver följ instruktionerna i Alarm. 

 

Figur 1. 

I figur 2-4 syns funktionen ”Alarms”. Figur 2 är inställningarna för alarmet. I figur 3 kan man se 

inställningarna för startkriterierna och i figur 4 ser man inställningarna för att stänga av alarmet. 

 

Figur 2. 
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Figur 3. 

 

 

 

Figur 4. 
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Bilaga B Analog 
Figur 5 visar hur hardware inställningarna för funktionen Analog ska ställas in. 

 

 

Figur 5. 

 

Figur 6 visar funktionen ”Analog”. Här väljer man vilka analoga insignaler man vill använda sig av. 

 

Figur 6. 
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I figur 7 ser man den analogakanalinställningen. 

 

Figur 7. 
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Bilaga C GPS 
Hardware inställningarna för GPS:en syns i figur 8. 

 

Figur 8. 

 

Figur 9 är en översikt på GPS kanalerna. 

 

Figur 9. 
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Bilaga D Math 
Hardware inställningarna för Math syns i figur 10. 

 

Figur 10. 

 

I figur 11 är en överblick på formlerna i funktionen Math. 

 

Figur 11. 
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Formelinställningarna syns i figur 12. 

 

Figur 12. 

 

I figur 13 kan man se ett exempel på formeln Stopwatch som sökts upp i manualen. 

 

Figur 13. 
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Bilaga E Measure 
I figur 14 ser man en överblick under själva mätningen. På höger sida är alla kanaler som är 

aktiverade och kan då väljas att övervaka vid körning. Högst upp i figur 14 i rött ser man att alarmet 

är igång och att föraren ska kvittera signalen. 

 

Figur 14. 


