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Iot Har VarIt ett av de hetaste diskussionsämnena 
under de senaste åren. Fast hittills har det handlat 
mer om visioner än verkstad. Ericssons prognos 
om 50 miljarder uppkopplade apparater år 2020 har 
nyligen reviderats till 28 miljarder. Den lite nyktrare 
siffran visar att det är dags att vakna – det är nu det 
händer.

Ett exempel är att Umeå i dagarna fått Sveriges 
första stadstäckande IoT-nät byggt med Lorawan, ett 
smalbandigt och energisnålt radioprotokoll. 

ett annat exempel är att Release 13 av LTE-standar-
den snart klubbas. Den öppnar för enklare och bil-
ligare IoT-noder med en batteritid på tio år. Eftersom 
det räcker med att uppgradera programvaran i 
basstationerna för att köra igång trafik på de nya IoT-
standarderna LTE-M och NB-IoT kommer större 
delen av jordens befolkning snabbt att täckas av 
IoT-kapabla LTE-nät. Återstår att se om kretstillver-
karna hinner med.

Den som hellre kör IoT via wifi får det allt enklare 
med de färdiga lösningar som rullas ut och som bara 
behöver veta namnet på wifi-routern och dess lösen-
ord för att börja leverera data till molnet. Norska 
Devicedrive har nyligen gett sig in på området och 
här i Sverige finns H&D Wireless som hållit på några 
år och hunnit leverera en miljon kretsar.

det fr amgångsrIk a svenska Kickstarterprojektet 
Point är ett spännande exempel på en IoT-tillämp-
ning för konsumentmarknaden som precis landat 
hos de första kunderna. För den som sysslar med 
fastighetsautomation är Raybased ett annat exempel 
på att IoT verkligen händer nu.

Många av IoT-företagen samarbetar på olika sätt 
för att lyfta frågan, ett exempel är SMSE, Swedish 
M2M Service Enablers. Intresseorganisationen 
startades av Magnus Melander och vill positionera 
Sverige som ett bra IoT-land.

ValmöJlIgHeterna för den som vill hoppa på IoT-
tåget är faktiskt så många att Vinnova sponsrar ett 
projekt för att kartlägga området. Och de vill att du 
hjälper till. Läs mer om projektet på sid 14.

Förutom att tekniken fram tills nu varit svårbe-
mästrad är affärsmodellen inte klockren. Att stoppa 
in IoT i en produkt ger en bättre förståelse för hur 
den används och kanske en närmare relation med 
kunderna, men det är inte självklart hur man räknar 
hem merkostnaden.

VI ägnar Hel a detta nummer åt IoT för industrin så 
läs och fundera på hur just ditt företag ska dra nytta 
av IoT, för det är nu det händer!

PER HENRICSSON
per@etn.se

Vad har du för IoT-strategi?

In
ledaren

kickstarter: en språngbräda men inte hela svaret
En lyckad kampanj på Kickstarter innebär inte samma sak som ett 
framgångsrikt företag. Malmöbaserade Minut delar med sig av 
erfarenheterna.

SEE: gedigen mässa fortsätter tappa besökare
Dragplåster som Ericssons forskningschef och en fullt fungerande 
produktionslina räckte inte för att vända besökartrenden.  
4 073 personer kom vilket är 20 procent färre än vid starten 2010.

Byggnadsautomation prövar lyckan på börsen
Trollhättebaserade Raybased har tagit fram  
en trådlös plattform för byggnadsautomation  
av värme, ventilation, belysning, säkerhet  
och övriga elstyrda system.

Vinnovaprojekt kartlägger Iot 
I december öppnar sajten IoT Navigator som  
kartlägger den allt tätare djungeln av IoT-lösningar.  
Du ska hjälpa till.

molnet i en modul 
Med målsättningen att göra det busenkelt att skapa 
wifi-baserade IoT-system ger sig norska Devicedrive  
in på den heta marknaden för IoT.

tänk på antennen redan i konceptfasen 
Det finns en tydlig trend att koppla upp allt mer  
via radio. Om antennen ska göra sitt jobb  
effektivt måste rf-experten vara med från  
första stund.

magnus sätter sverige på Iot-kartan
För fyra år sedan  startade Magnus Melander  
 alliansen SMSE, Swedish M2M Service Enablers.  
Idag är 51 svenska startupföretag medlemmar. 

EXPERTARTIKEl: testa säkerheten hos Iot-noden i labbet
Nätverkssimulatorn avslöjar sårbarheter i dina IoT-produkter, 
skriver Jonathan Borrill på Anritsu.

EXPERTARTIKEl: en anslutning för Iot
Pmod är den perfekta bussen för att koppla periferienheter  
till IoT-system, skriver Andreas Schugens, Silica, och Neha Baheti, 
Analog Devices.

EXPERTARTIKEl: Cmos ger noggranna temperaturmätningar
Många sensorer kan mäta temperatur men kvalitet och pris 
 varierar stort, skriver Bill Simcoe på Silicon labs. 

14
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18
20
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 elektronikkonsulten Elsys 
har byggt ett eget Lorawan-
nät över Umeå centralort. 

Det krävde bara fyra basstatio-
ner. 

Sedan oktober 2015 har Elsys 
använt nätet för att testa och ut-
värdera egna sensorer och bas-
stationer. Nu öppnar företaget 
nätet för alla intresserade använ-
dare.

Några exempel på lämpliga 
användningar är fastighetsöver-
vakning, industrisystem, vatten, 
belysning, avlopp, bul-
lermätningar och luft-
kvalitetsmätningar.

el s ys H a r tidigare gjort 
IoT-installationer som 
använt 802.15.4 eller 
4G-modem.

– I många installa-
tioner är den korta räckvidden i 
802.15.4 ett problem. Det krävs 
många mottagare bara för att till 
exempel täcka in en byggnad, sä-
ger Elsys teknikchef Peter Björk.

För mobilnätsmodem är hård-
varan dyrare och strömförbruk-
ningen mycket högre.

– En enhet som är uppkopplad 
med GPRS, 3G eller 4G kan för-

bruka upp till 1 W i uteffekt mot 
en Lora-enhet på max 25 mW på 
de flesta band.

när de smalbandiga mobilnäts-
standarderna lte-m och nB-Iot 
börjar rullas ut, blir de då en 
 tuffare konkurrent?

– Lorawan har som mål att po-
sitionera sig som något mer 
energisnål och lägre kostnad. 
Men visst kommer LTE-M och 
NB-IoT att bli en stark konkur-
rent. Framförallt kommer det att 

snabbt byggas upp täck-
ning med den tekniken 
när den väl är färdig. 

Det finns ett testnät 
för Lorawan i Stockholm 
och det finns basstatio-
ner i Göteborg. Men El-
sys är först att vara stads-
täckande.  

– Vi har gjort en del mätningar 
med sensorerna på olika platser i 
Umeå, men inte systematiskt, så 
visst kan det finnas fläckar dit det 
är svårt att nå, säger Peter Björk.

Räckvidden för Lorawan i 
stadsmiljö är mellan två och fem 
kilometer beroende på om sen-
sorn är monterad inom- eller 
utomhus. Utrymmen under jord 

är problematiska, men det spelar 
även stor roll vilken typ av an-
tenn sensorn har och om den har 
möjlighet att använda en hög re 
spridningsfaktor i kodningen 
(spreading factor) vilket ger en 
lägre bithastighet.

d e t fInns en upp sJ ö Lorawan-
sensorer från olika tillverkare att 
koppla in på Elsys nät i Umeå. 
Företaget har dessutom utveck-

lat en egen basstation och egna 
sensorer kring Semtechs radio 
SX1272, för smarta hem och för 
industriellt bruk.

Den egna basstationen ELG 
använder OpenWrt som opera-
tivsystem, är IP67-skyddad och 
kopplar upp sig via mobilnät, 
PoE eller Wifi. Kunden kan ad-
dera egen mjukvara. 

Elsys sensorer ESM5k och 
ERS mäter olika kombinationer 

umeå har full 
Iot-täckning

lowaran (loRaWAN) är en radio-
teknik som ger låg bandbredd 
men bra täckning och lång bat-
teritid i ändnoderna. Alla noder 
pratar direkt med basstatio-
nerna som i sin tur är kopplade 
mot en server. 

Det trådlösa länkprotokollet 
i lowaran heter lora (loRa). 
Ändnoderna kan dynamiskt 
variera datatakten – från 0,25 
till 11 kbit/s – för att variera 
räckvidden. Elsys använder det 
europeiska licensfria bandet 
SRD868 där noderna får ha en 
sändningscykel på högst en 

procent. 
Data från sensor till slut-

användare är krypterad hela 
vägen i nätet. Inte ens operatö-
ren kan se kundens data.

Flera lorawan-operatörer kan 
etablera sig i samma områden 
utan större störningar.

Den konkurrerande tekniken 
Sigfox för smalbandig yttäck-
ande radio har stor täckning i 
Europa medan lorawan ännu 
befinner sig i sin linda. Elsys var 
till en början ensam svensk i 
lora Alliance, men har seder-
mera fått sällskap. 

Å andra sidan finns ett 
kraftigt växande ekosystem för 
lorawan. Efter bara ett år har 
alliansen vuxit till ungefär 300 
medlemmar.

I Norden finns i dagsläget ett 
dussintal konsultbolag som kan 
åta sig lora-uppdrag.

Utrullning av lorawan i Ne-
derländerna och Belgien pågår. 
Ambitionen i Belgien är att ha 
samma täckning som 2G-nätet 
– små europeiska länder har 
lättare än Sverige att nå sådana 
mål.

FAKTA:

tio km räckvidd och tio års batteritid

lorawan blev första trådlösa teknik att skaffa sig 
full IoT-täckning över en svensk stad. Operatören 
Elsys berättar allt om sin installation.

Peter Björk

Sensorn 
ESM5k  
i en IP54- 
klassad  
version.

Fyra av Elsys 
basstationer  
i Umeåområdet  
täcker in den 
centrala staden.
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av temperatur, luftfuktighet, ac-
celeration, rörelse, koldioxid-
koncentration och ljus. ERS 
mäter inomhusklimat medan 
ESM5k är IP54-klassad och är 
anpassningsbar för olika syften, 
exempelvis kan den gjutas in.

Den IP65-klassade GPIO-
transceivern ELT-1 mäter ana-
logt 0–2,56 V och digitalt 2,7–5 V, 
och kan dessutom räkna pulser. 
Liksom sensorerna har den en 
batteritid på upp till 10 år och en 
räckvidd på upp till 8 kilometer. 
Alla tre kan dessutom NFC-kon-
figureras via smarttelefon. 

B a ss tat I o nen och sensorer an-
vänds av en kund i Australien, 
och sensorerna används av kun-
der i Belgien och Nederländerna. 

Elsys planerar att ha sina pro-
dukter certifierade till hösten.

– Lora-standarden och stack-
en har utvecklats så mycket på 
slutet så att många företag väntar 
med certifiering. Förra veckan 
kom det ut en ny version av stan-
darden med en hel del föränd-
ringar, säger Peter Björk.

Lorawan är på väg att få stöd 

för positionering av ändnoderna.
– Det är inte riktigt färdigt 

ännu men strukturen finns både 
i servrar och i stacken. När detta 
är fullt fungerande så blir det rik-
tigt intressant, säger Peter Björk.

Han svarar inte på frågan om 
hur företaget kommer att ta be-
talt.

– Kostnaden är betydligt lägre 
än för vanliga telekom-M2M-
abonnemang. Den vanligaste 
prismodellen för Lorawan är ett 
pris per meddelande liknande 
den som mobiloperatörerna 
använder för SMS – en fast må-
nadskostnad för ett visst antal 
meddelanden.

el s ys B ed rI V er i övrigt industri-
ell konsultverksamhet. Bland an-
nat utvecklar företaget system för 
uppkopplade fordon. 

En stor kund är Polarvagnen 
där Elsys levererar en helhetslös-
ning för ett intelligent elsystem. 
Några partners och kunder är 
Volvo, SCA, Umeå universitet, 
Fältcom och Norrmejerier. 

JAN TåNGRING
jan@etn.se

Qualcomm® Wi-Fi Platforms for IoT

Broadband now part of Codico.

broadband.se  |  codico.com

aPA
aLNA
aSPI
aUART
aADC

aPWM
aI2S
aI2C
aTimers
a802.11 b/g/n

Solution Highlights

aIntegrated Low -power CPU for 
embedded applications
aIntegrated HW crypto accelerator
aControllable via AT style command set
aSDK with IPv4/6 networking stack, 

including: 
– IPv4/v6 header processing 
– UDP/TCP socket support  
– DHCP, multicast, HTTP/SSL client / 
server
aModule support via Wistron 

(DNSA-MP1)

Inomhus-
sensorn ERS 
mäter temp, 
luftfukt,  
koldioxid, 
ljus och 
rörelse. 

Elsys hårdvara använder  
en radio från Semtech.
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n HusVakt
Det har aldrig varit så lätt att 
starta ett hårdvarubolag som 
idag med billig tillverkning 
i Kina, global logistik och 
gräsrotsfinansiering. Men en 
lyckad kampanj på exempelvis 
Kickstarter innebär inte sam-
ma sak som ett framgångsrikt 
företag. Erfarenheterna från 
Malmöbaserade Minut visar 
att det är en bra språngbräda 
men inte räcker hela vägen.

 F ör ett drygt år sedan drog 
Malmöbaserade Minut 
igång en Kickstarterkam-

panj för Point, en ”husvakt” som 
håller koll på vad som händer i 
ditt hem genom att lyssna efter 
avvikande ljud. På en månad tril-
lade det in beställningar på 3 000 
enheter till ett värde av 238 366 
dollar vilket gör kampanjen till 
en av de mest framgångsrika.

– Även om Kickstarter handlar 
om ”funding” är det inte svaret 
på hur man finansierar en hel 
produktion, säger Nils Mattisson 
som grundade Minut, bolaget 
bakom Point, år 2014. 

enl I g t H o n om är matematiken 
ungefär så här: anta att du tar in 
100 000 dollar via Kickstarter 
eller någon annan crowdfun-
dingsajt, då är du extremt fram-
gångsrik. Bara 1 procent når över 
100 000 dollar.

Samtidigt kan avgifter till 
crowdfundingsajten, kreditkort 
som studsar plus startkostnader 
för produktionen sluka över hälf-
ten av pengarna. 

– Av 100 000 kanske 
du bara har kvar 40 000. 
Det är inte finansiering 
hela vägen fram till en 
produkt och innebär inte 
att du har ett framgångs-
rikt företag.

Räkna med att det tar 

runt ett år att gå från den proto-
typ som lockade folk att beställa 
tills du ska leverera något som 
motsvarar förväntningarna. 
Under tiden ska du både betala 
löner, köpa komponenter och få 
igång produktionen.

en fr a mg å n g srIk kampanj ger en 
bas att stå på och gör det enklare 
att ta in mer kapital vilket behövs 
för att komma i mål. Dessutom 
fungerar det som en validering 
av produkten. I varje fall om du 
riktar dig till yngre människor 
i storstäderna som är de typiska 
anhängarna av gräsrotsfinansie-
ring.

– En lyckad kampanj visar inte 
bara att det finns en marknad 
och att någon vill ha den, den 
visar också att din produkt pas-
sar marknaden. Oftast är det två 
skilda saker, säger Nils Mattisson.

För även om folk vill ha din 
produkt kan den vara för dyr el-
ler sakna rätt funktioner.

Tilläggas kan att många har för 
bråttom till crowdfundingsajter-
na vilket gör att de inte har sten-
koll på tillverknings- och distri-
butionskostnaden. Det finns allt 
för många exempel på projekt 
som tagit produkter till Kickstar-
ter med ett pris som ligger under 
tillverkningskostnaden.

fö r at t und V Ik a den fällan flytta-
de hela gruppen bakom Point till 
Shenzhen i Kina innan kampan-
jen startade. Vid det laget fanns 
ganska konkreta idéer på hur 
Point skulle fungera, idéer som 
testats på potentiella kunder. 

– Det är något jag all-
tid försöker säga. Prata 
om din idé, försök dela 
med dig och få influen-
ser, produkten blir alltid 
bättre av det.

Som en del i det ar-
betet tog företaget fram 

olika typer av prototyper för att 
testa på potentiella kunder. Det 
fanns prototyper som bara såg ut 
och kändes som den kommande 
produkten samtidigt som man 
också byggde prototyper med 
de funktioner som man ville ha. 
De senare var till för att förstå 
vad som var möjligt att stoppa in 
i den begränsade volymen som 
Point har. Dessutom togs det 
fram mycket mjukvara som si-
mulerade hur det var att använda 
Point.

– Det svåra i den här utfors-
kande processen är att veta när 
man ska gå vidare. Vi gjorde te-
lefonintervjuer och bestämde 
oss när en kund rakt upp och ner 
ville köpa.

d e t Va r då som gruppen åkte till 
Kina. En vanlig uppfattning är att 
landet bara passar för stora före-
tag med jättevolymer, Nils Mat-
tisson ger en helt annan bild.

– Det finns ett helt ekosystem 
med massor med småfabriker 
som är väldigt tillgängliga även 
för små företag som oss. Folk 
pratar engelska, de kan vända 
plastprototyper på 36 timmar 
vilket oftast tar flera veckor i 
 Europa.

Tiden i Shenzhen gav företa-
get en verklig uppfattning av vad 
komponenterna skulle kosta. 

– Det går inte att sitta i Sverige 

och kolla priserna, det skiljer sig 
väldigt mycket vad som finns här 
och i det riktiga tillverknings-
ledet.

Större delen av halvåret i Kina 
gick åt till att sätta ihop leveran-
törskedjan, logistikflöden och 
alla processer som krävs för kva-
litetssäkring och repeterbarhet.

d e ssutom g ä l l er d e t att ta reda 
på vad det kostare att paketera 
och distribuera produkten över 
hela världen. Även här har lan-
skapet förändrats snabbt de se-
naste åren. I kölvattnet av jättar 
som Amazon och Ebay har det 
vuxit fram logistikföretag som 
levererar vart som helst i värl-
den på några dagar. Ofta är Hong 
Kong utgångspunkt för produk-
ter som tillverkats i Kina och 
sedan har företagen regionala 
knutpunkter i Europa och USA.

För några månader sedan 
skeppades de första husvakterna 
och idag finns Point i tusentals 
hem i 60 länder.

– Det finns mycket potential 
kvar i Point som plattform, så vi 
kommer att fortsätta att utveckla 
mjukvaran och lägga till nya 
funktioner efterhand. Eftersom 
att allt går att uppdatera över in-
ternet kommer alla kunder att 
få del av nya funktioner när de 
släpps. PER HENRICSSON

per@etn.se

Point kan lätt misstas för en 
brandvarnare men är egentli-
gen en smart husvakt. I mot-
sats till hemlarm med kameror 
skapar den inga integritetspro-
blem.

Point kopplas upp via wifi 
och du ser alla loggar i en app 
i smartmobilen. via appen går 
det också att ställa in respon-
sen på olika typer av larm.

Förutom att upptäcka rök, 
mäta temperatur och luftfuk-
tighet lyssnar den till ljuden 
i ditt hem och meddelar dig 
om något låter onormalt. Slår 
någon sönder ett fönster kan 
Point börja tjuta och så kan du 
få ett meddelande. Är den för-
äldrafria festen för högljudd? 

Då kan Point börja blinka med 
gult ljus som en uppmaning att 
skruva ner volymen. Kanske 
skäller hunden oavbrutet när 
du är borta? Dags att köpa 
antiskallhalsband.

Möjligheterna att analysera 
ljuden är många och exemplen 
ovan är bara några scenarios 
för vad Point skulle kunna 
användas till. Tilläggas kan 
att data från mikrofonarrayen 
och trycksensorn kastas efter 
analysen. Temperatur och 
luftfuktighet skickas till molnet 
en gång i timmen men larm går 
iväg direkt.

Precis som med brandvarna-
ren behövs det mer än en enhet 
om du har ett lite större hem.

maskerad som brandvarnare

en språng-
bräda men inte  
hela svaret

KIcKSTARTER:

Nils Mattisson
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Product Family Key Features & Part Numbers

Ultrathin Buck Regulators 1.8mm Height: LTM®4622, LTM4623

Buck-Boost Regulators LTM4607, LTM8055, LTM8056

Multiple Output Buck Regulators Dual:  LTM4616, 4620, 4628, 4630 Triple:  LTM4615
 Quad:  LTM4644  Quint:  LTM8001, LTM8008

High Power Buck Regulators Up to 144A: Four in Parallel LTM4630

High Voltage Buck Regulators Up to 60V: LTM8027, LTM8050

Digital Interface Buck Regulators Dual Output: LTM4675, LTM4676, LTM4676A

Isolated Converters Up to 1500VDC:  LTM8048, LTM8057, LTM8058

Ultralow Noise EN55022 Class B: LTM4606, LTM8033

LED Drivers Up to 36V LED String: LTM8040, LTM8042, LTM8042A

Battery Chargers Li-Ion, Li-Polymer, SLA, LiFePO4: LTM8061, LTM8062, LTM8062A

 µModule Product Family Examples   For More Information

Our quickest, simplest and most integrated DC/DC power solutions are complete systems-in-a-package with integrated inductor, 
MOSFET, DC/DC regulator IC and supporting components. With over 100 power solutions available, each µModule product  
is qualified with Linear Technology’s stringent electrical, package and thermal reliability tests. Simplify and speed your power 
system development with µModule power products. Our µModule products are available in both BGA and LGA packages.   

Simple & Done

Over 100 µModule® Power Solutions

Complete Power System-in-a-Package
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startblockET

d e fl e s ta to rd e Va r a enI g a  om att vi förr eller senare kommer 
ha en fossilfri bilflotta. Enligt Toyota händer det bortåt 2050 
(Financial Times, 25 oktober 2015). vägen dit är dock lång och en 
viktig faktor är pris och räckvidd. Besparing på drivmedel med 
en elbil överskattas ofta. Så mycket kostar det inte att pendla två 
mil om dagen enkel väg att det skulle väga upp skillnaden mellan 
en Dacia Sandero och en Tesla Model 3. Det finns förstås billigare 
alternativ men även de är för dyra. 

e t t a nn at pro B l em  är att skatteunderlaget sjunker utan drivme-
del. Enbart bensinen drog in över 19 miljarder till staten år 2015. 
Den sammanlagda skatten för bensin är 8,25 kr litern om man 
räknar moms på bensin, energiskatt, koldioxidskatt och moms på 
skatten. För diesel är skatten 7,25 kronor per liter. Inklusive moms 
låg elskatten för flertalet hushåll på 36,5 öre/kWh inkl moms. För 
en elbil med ett batteri på 85kWh och en räckvidd på 483km ger 
detta 0,64 kr per mil i skatt. Det blir väldigt tydligt att en kraftig 
minskning av konsumtionen av bensin eller diesel gör att skat-
teintäkterna minskar kraftigt.

d e t ta l ed er t Il l  en viktig frågeställning, borde staten göra en 
offensiv satsning för ökad tillgång på laddstolpar när det kom-
mer att leda till minskade skatteintäkter? Enligt krona-för-krona 
principen skulle svaret vara nej. Investeringen leder direkt till 
förluster om man inte räknar minskade utsläpp som en vinst i 
sig. Kostnaderna för laddstolpar är för stora för att det ska ske 
på initiativ av staten. Hyresvärden Stockholmshem har nyligen 
aviserat att de vill erbjuda laddstolpar mot att det utöver hyran 
för parkeringsplatsen kostar 625 kronor i månaden inklusive 
laddning. Det täcker driftkostnader och amortering. På sikt blir 
det en väldigt lönsam investering.

en a nn a n a spek t  är elnätet. I tidningen Ny Teknik (8 april 2016) 
framgår det att avdelningen för fordonssystem på linköpings 
universitet räknat på hur det skulle gå om en miljon svenskar vill 
ladda elbilen efter jobbet. Slutsatsen var att elnätet inte skulle 
klara trycket om inte laddningen samordnades så att det för det 
mesta skedde nattetid eller när det fanns bättre tillgång på el. Det 
finns ca 3,3 miljoner påställda personbilar i Sverige så huruvida 
de insatserna skulle räcka för att nå dit är oklart.

Kvar finns då alternativet vätgas. Toyota, Nissan, Honda och 
Hyundai satsar sammantaget stort på utvecklingen av dessa. De 
satsar även stort på infrastruktur för vätgas i Norden sedan flera 
år tillbaka. Mirai är Toyotas flaggskepp i kategorin vätgasbilar 
och rullar redan på vägarna i vissa länder. Antalet tankstationer i 
Sverige som behöver anpassas är så få som under 2700 (spbi.se).

s to r sk a l I g fr a m s tä l l nIn g  och distribution av vätgas är något 
som kommer att behöva utvecklas mycket de närmsta åren. Det 
ger även möjligheter till energiframställning för länder som inte 
sett sig som stora spelare i energibranschen tidigare. Till skillnad 
från el behöver vätgas inte framställas i det ögonblick bilen 
 tankas, detta ger flexibilitet vid framställningen av vätgas. Möj-
ligheten att framställa egen vätgas eller att importera från länder 
som inte är oljenationer minskar de säkerhetspolitiska riskerna.

Innebär dessa förutsättningar att en av typerna blir helt domi-
nerande? Gissningsvis inte. Ett rimligt antagande 
är att vi kommer få se mycket mer av både elbilar 
och vätgasbilar i framtiden men med en viss över-
vikt för det senare på grund av de förutsättningar 
som nämnts ovan.

ser
krönIka

Elbilar och vätgasbilar,  
hur ser förutsättningarna ut?

JOHANNES NORDKVIST
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

Omstöpt Kontron
ska växa med Iot
n mellanHand
Nyligen invigde Kontron 
– stort på inbyggnadskort 
och inbyggnadsdatorer – 
ett  kontor i Sverige. Temat 
var Internet of Things och 
Iljana Vavan, anställd för att ta 
ansvar för hela företagets IoT-
strategi, pekade ut framtiden 
för ”Nya Kontron”. Om bara 
någon vecka lanserar före-
taget sin första IoT-lösning, 
avslöjade hon. 

 
Tyska Kontron har genomgått ett 
stålbad sedan ägarbytet för tre år 
sedan. Tidigare hade företaget 
närmare 30 kontor enbart i Tysk-
land, där alla jobbade som små 
företag sida vid sida. Någon vinst 
var det inte tal om. 

− Men sedan två år 
har vi ny ledning och 
allt är omorganiserat. 
Förra veckan hade vi ett 
ledningsgruppsmöte för 
R&D-sidan. Av tio per-
soner var sex nya. Drygt 
halva gruppen har ar-
betat mindre än sex må-
nader på företaget, säger Iljana 
Vavan under en pratstund med 
Elektroniktidningen. 

Il J a n a VaVa n är själv ny. Hon 
började i januari och har titeln 
vice president för IoT. Tidigare 
i karriären har hon arbetat på 
 Microsoft, Juniper Network, 
Saba och Kaspersky, vars kärn-
verksamhet är Internetsäkerhet.

− Min tidigare erfarenhet från 
säkerhets-, mjukvaru- och hård-
varuföretag gör att jag kan adde-
ra mycket på området. Det känns 
väldigt spännande.

Inom kort ska Kontron lan-
sera en första produkt, en IoT-
lösning sprungen ur den nya 
strategin. Det handlar i stort om 
en soft ware-gateway på datorer 
ur Kbox- och Trace-familjerna, 
som ska låta inbyggnads-Linux 
förbinda sensorer med molnet. 

ko nt ro n p o sIt I o ner a r således in 
sig i IoT-systemlösningens cent-
rum med mellanvara som för-
binder sensorer och moln. Alla 
produkter på sensorsidan, obe-

roende av protokoll eller nätverk, 
ska via denna lösning kunna 
bli kopplad till servern där data 
kan analyseras i realtid. Och det 
kommer att ske på ett säkert sätt, 
lovar Kontron.

− Det är speciellt viktigt efter-
som hårdvara tidigare inte har 
konstruerats med säkerhet i 
åtanke, påpekar Iljana Vavan.

l ö snIn g en , som ska rullas ut i 
slutet av maj, är redan testad i 
några pilotprojekt tillsammans 
med kunder. 

− Den är testad inom en in-
dustritillämpning, där vi kunnat 
visa att den fungerar perfekt över 
olika kontinenter. Vi använde 
den i Europa medan applikatio-

nen och analysen skedde 
i Kanada.

Men även om indu-
strin är den sektor som 
Kontron i första hand 
vänder sig mot kan 
mjukvaran anpassas till 
andra scenarier. Ytterli-
gare segment som före-
taget är intresserat av är 

sjukvård, transport och smarta 
städer. 

på fr åg a n om Kontron nu inlett 
samma förändring som Ericsson 
redan gått igenom – från ett rent 
hårdvaruföretag till att snarare 
differentiera sig med mjukvara 
och tjäna pengar på tjänster sva-
rar hon:

− Jag tror att det är en liknade 
väg för Kontron. Vi kommer att 
vara mer av ett mjukvaruföretag 
i framtiden, liksom tjänsteleve-
rantör till våra kunder. 

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Ilijana Vavan

På det nyöppnade kontoret 
i Upplands väsby, norr om 
Stockholm, arbetar idag 
Erika Hjertén från mjukvaru-
företaget Wind River, Johan 
Persson från inbyggnads-
företaget Hectronic och 
Jonas Kallmén, närmast 
från EDA-företaget Mentor 
Graphics där han jobbat som 
global supportchef.

FAKTA:
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Under tre dagar serverade 
branschmässan SEE en  
väl arrangerad mötesplats i 
Kista. Syftet var att locka alla 
med intresse av elektronik-
industrin.  Förutsättningarna 
var superba. Liksom läget, 
med närhet till en uppsjö 
 elektronikföretag samt 
 Arlanda för resande. 

Men trots dragplåster som Erics-
sons forskningschef Sara Mazur 
och en produktionslina där drygt 
500 kort tillverkades fortsatte 
kom återigen färre besökare än 
tidigare år. När mässan stängde 
tredje dagen stod det klart att an-
talet besökare landade på 4 073. 
Det är ett tapp på nästan 20 pro-
cent sedan mässan förnyades ra-
dikalt år 2010 – ett drag som då 
ansågs nödvändigt för att blåsa 
liv i den tynande mässan. 

Vad är det då som gått snett 
frågar man sig. De negativa me-
nar att mässan är för bred, sam-
tidigt saknas större delen av den 
expansiva inbyggnadsbranschen 
liksom halvledarföretagen. Fak-
tum är att antalet utställare mins-
kade från cirka 200 år 2014 till 
knappt 180 denna gång.

Trots allt tycks de allra flesta ut-
ställare på årets mässa vara nöjda. 
De har fått kontakter och leads 
som uppväger uppoffringen. Och 
visst. Självklart är det kvaliteten 
på dem man möter som är det 
viktiga, inte att träffa många. 

Planen är att nästa upplaga av 
SEE ska gå av stapeln i april 2018, 
preliminärt den 24 till 26 april. 
Innan allt spikas ska dock årets 
mässa utvärderas med hjälp av 
enkäter till både utställare och 
besökare.  ANNA WENNBERG

anna@etn.se

SM i handlödning blev en 
 nervös historia. Inte mer än 
sex av de 24 tävlande lycka-
des löda ihop ett fungerande 
kretskort på maxtiden som var 
satt till 60 minuter. Vinnare 
blev Joakim Värnberg från 
Note i Torsby.

– Det var svårare än jag trott 
och knappt om tid. Jag hade nog 
mind re än en minut kvar när jag 
var klar, berättar Joakim Värn-
berg för Nya Wermlands-Tid-
ningen.

– Utmaningen, utöver själva 
uppgiften, är tidspressen och att 
dessutom utföra arbetet inför alla 
mässbesökarna, säger Lars Wal-
lin som ordnade tävlingen.

to ta lt B l e V d e t sju heat under 
mässans tre dagar och det var sista 
dagen som Joakim Värnberg klev 
in i tävlingen. Förutom att han var 
snabbast av alla 24 deltagarna fick 
han högst poäng i den efterföl-
jande bedömningen som gjordes 
enligt IPC-A-610F Klass 3.

Han fick 496 av maximala 506 
poäng. Tvåan och den tidigare 
svenska mästaren Ljupce Talev-
ski från Aluwave fick 470 poäng 
och trean Mats Lindberg från 
Lindberg & Lindberg Engine-
ering slutade på 461 poäng.

Av de 24 tävlande – vilket var 
rekordmånga – var det bara sex 

som lyckade löda ihop ett fung-
erande kort på maxtiden som var 
satt till 60 minuter.

Vm I  H a nd l ö d nIn g avgörs på 
Apexmässan i San Diego, USA, i 
början av februari nästa år. 

PER HENRICSSON
per@etn.se

Bara en av fyra fick korten att fungera

om s.e.e.
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Doldis. Ordet beskriver den 
svenska elektronikbranschen. 
Den är oerhört viktig för 
landet, men få känner till den. 
Politiker vet knappt att bran-
schen existerar och ungdomar 
lockas inte i tillräcklig grad. 
Det var två diskussionspunk-
ter under paneldebatten på 
SEE-mässans första dag. 

– Elektronikbranschen har väl 
lite av ett problem. Det är som att 
tala om vargen. Många snackar 
om den, med det är få som har 
sett den. 

Med den frasen drog jour-
nalisten Lennart Person, känt 
tv-ankare, igång paneldebatten 
på mässgolvet under den första 
dagen. 

Alla debattdeltagare visade 
oro för att svenska politiker har 
stor okunskap om elektronikin-
dustrin i Sverige – detta trots att 
runt 600 000 personer arbetar 
med produktion i landet. 

en a k t uel l fr åg a som direkt 
bollades upp var den tilltänkta 
punktskatten på elektronik. En 
skatt som rent skattemässigt lik-
ställer elektronik med sprit och 
tobak, enligt branschföreningen 
Svensk Elektronik.

Samtidigt gav Maria Månsson, 
ordförande för Svensk Elektro-
nik, svenska politiker en känga 
när hon upplyste om att den nyss 
nämnda skatten åtminstone inne-
bär att elektronikindustrin blivit 
något mer känd på senare tid. 

– Det finns en skröna som sä-
ger att den förra statsministern 
berättat att vår industrin inte 
finns. Dagens regering har i varje 
fall hittat oss som ett skatteunder-
lag. Det är ett steg, men det var 
väl inte det vi ville, skämtade hon, 
dock med allvarlig underton.

at t d e t fInns ett miljöskäl till 
punktskatten på elektronik var 
det ingen av paneldeltagarna 
som kunde förstå. Tvärt om. 

– Jag skulle vilja säga att in-
tentionen är mer än missriktad. 
Titta på kommunikationstekno-
logier, de är helt avgörande för att 
minska miljöpåverkan och de är 
byggda på elektronik. Så använ-
dande av IT och kommunikation 
är en helt avgörande faktor för att 
få ner miljöbelastningen i sam-

hället, markerade Sara Mazur, 
Ericssons forskningschef.

Samtidigt är kompetensför-
sörjningen en återkommande 
punkt på agendan så fort elek-
tronikindustrin debatteras här i 
landet. Under många år har just 
bristen på kompetens höjts till 
skyarna – så även denna gång. 

V Isserl I g en a ns åg Sara Mazur 
att de civilingenjörer som landet 
producerar har hög kompetens. 
Problemet är snarare att mate-
matikkunskapen genom åren 
sjunkit hos svenska gymnasieele-
ver, vilket gör att färre intresserar 
sig för teknikutbildning medan 

de som är intresserade har svå-
rare att ta sig igenom studierna.

En stor utmaning som Char-
lotte Brogren, generaldirektör 
på Vinnova, tog upp var vikten 
av att attrahera duktiga lärare till 
grundskolan.

– Vissa linjer på lärarhögsko-
lan kräver ett lägre snittbetyg på 
högskoleprovet än vad man får 
om man rent statistiskt bara gis-
sar svaren på provet. Det säger 
något om kvaliteten på dem som 
söker och kommer in.

B å d e o l l e Hult eB erg , marknads-
chef på Inission, och Hans Hent-
zell, vd för Swedish ICT, menade 

att industrin måste bli mer aktiv, 
tydlig och direkt i sin kommuni-
kation med ungdomar för att få 
gehör. 

– Ungdomar är faktiskt väldigt 
lättpåverkade. Det finns också 
ett exempel från Danmark där 
landets statsminister för cirka 
tio år sedan sa att den tekniska 
utvecklingen är oerhört viktig 
för Danmark. Året efter var det 
många fler som sökte tekniska 
utbildningar i landet och det var 
framförallt många fler kvinnor, 
konstaterade Hans Hentzell.

åt erI g en kom regeringens för-
slag på punktskatt upp som ett 
kontraproduktivt exempel i de-
batten. Hur okunniga politiker, 
som förmodligen vill väl, omed-
vetet skapar en skadlig injektion 
för den svensk elektronikindu-
strin.

– Många ungdomar är väldigt 
miljömedvetna och intresserade 
av ett hållbart samhälle. Sänder 
man då signalerna att elektro-
nik är något miljöskadligt, när 
det i själva verket är tvärt om, så 
är det helt fel signaler för att få 
ungdomar att arbeta inom denna 
bransch, påpekade Sara Mazur. 

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Panelen: punktskatt är falsk fulstämpel

Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, Mats Odell, ordförande för Smartare Elektroniksystem,  
Maria Månsson, ordförande för Svensk Elektronik, Hans Hentzell, vd på Swedish ICT, Sara Mazur, chef för 
 Ericsson Research och Olle Hulteberg, vd på Inission. Journalisten Lennart Persson ledde diskussionen.

I årets vårbudget föreslog re-
geringen en kemikalieskatt på 
elektronik. Tanken är att få bort 
de hälsovådliga ämnena brom, 
klor och fosfor ur hemelektro-
nik och vitvaror. Men eftersom 
de flesta berörda varor inte 
tillverkas i Sverige kommer 
miljöeffekten enbart i form av 
sänkt konsumtion när varorna 
blir dyrare. Ett kylskåp väntas 
bli cirka 300 kronor dyrare.

Ett problem som gjort att 
förslaget mött massivt mot-

stånd från branschföreträdare 
i Sverige är att tullkoderna som 
ska avgöra vilka produkter 
som omfattas inte har någon 
koppling till om produkterna 
används av konsumenter eller 
industrin. En fråga man kan 
ställa sig är exempelvis om 
dyrare elbilar eller laddstolpar 
är positivt för miljön. 

lagen ska börja gälla från 
1 juni 2017. Den väntas ge 2,4 
miljarder kr/år till statskassan, 
då ingår ny skatt på Pvc-mattor.

god tanke – men inte genomtänkt
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tema: sENsorEr & IoT för INDusTrIN

 raybased har tagit fram en 
trådlös plattform för bygg-
nadsautomation av värme, 

ventilation, belysning, säkerhet 
och övriga elstyrda system.

Behöver världen ytterligare  
en Iot-plattform?

– Vi anser att den fyller ett hål. 
Det är ett professionellt system 
som är mer kostnadseffektivt 
och enklare att hantera än dagens 
stora system. Dessutom är det 
mycket mer avancerat och tillför-
litligt än de system som finns för 
hemautomation, säger företagets 
vd Lars Granbom, elektroingen-

jör med erfarenhet av 
radio- och radarsystem 
inom telekom, och med 
tidigare ledande roller i 
teknikföretag.

Det första problemet 
med dagens byggnads-
automationslösningar 
är avsaknaden av enhet-
lighet. Värmepumpen kopplas 
upp med ett protokoll, fläkten 
med ett annat och belysningen 
med ett tredje. Systemen blir fri-
stående öar.

Raybased syr ihop dem. Sam-
tidigt kan företaget integrera be-
fintliga standarder: Bacnet och 

KNX för byggnadsau-
tomation, Modbus för 
industriautomation, M-
bus för mätare och Dali 
för belysning.

Egen hårdvara, mjuk-
vara, protokoll och sys-
temlösning finns klar. 
Elektroniktidningen 

ställer frågor om systemen och 
komponenterna och får svar: 
Cortex M-styrkretsar, Atmel-
radio, tillverkning i Sverige och 
Kina, gateway med Ethernet och 
CAN, radio över det licensfria 
2,4 GHz-bandet. 

Men Raybased tonar ner de 

tekniska detaljerna. Det finns 
inget särskilt unikt där. Visst, 
radioprotokollet är eget, men fö-
retaget verkar snarast se det som 
en tillfällig lösning i väntan på 
bättre standarder. 

– Det är inget självändamål för 
oss att vi tagit fram ett eget tråd-
löst protokoll och elektronikpro-
dukter. Den dagen det dyker upp 
bättre teknik kan vi växla till den, 
säger företagets teknikchef Jan 
Ryderstam. 

s t y rk a n H o s r ay B a sed ligger 
istället i att kunna erbjuda en 
procedur för installation som 
är effektiv och väldefinierad på 
samma nivå som mogen bygg-
nadsteknik. 

Parterna ska kunna beskriva 
hur fastigheten ser ut och på ett 
entydigt sätt komma överens 
om vilka funktioner som ska 
installeras. Från den funktions-

Lars Granbom
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Byggnadsautomation 
prövar lyckan på börsen
En integrerad trådlös IoT-lösning för all typ av byggnadsautomation och 
med samma mognadsgrad som annan byggteknik – det är vad Raybased  
i Trollhättan vill erbjuda. Företaget börsnoterade sig redan innan sin första 
pilot installation och skulle inte alls ha något emot att äventyret 
slutar med uppköp av någon branschjätte.

En gateway, styrdonet R-puck, 
en batteridriven långdistanslänk 
samt den batteridrivna rums-
givaren S-puck – det är  några 
av  komponenterna i Raybaseds 
IoT-plattform. Kommunikationen 
är trådlös och strömsnål med 
batteritider på tio år.



ELEKTRONIKTIDNINGEN 5/16 

tema: sENsorEr & IoT för INDusTrIN

beskrivningen kan Raybased 
automatiskt generera en konfigu-
rering.

– Om du tittar på installatio-
nen av ett elsystem så ligger halva 
kostnaden i projektering. Den 
kan vi minska, säger Jan Ryder-
stam. 

I maj blev den första pilot-
installationen klar, i samarbete 
med Bravida. Förskolan Vitsip-
pan i Trollhättan kan mäta och 
styra ljus, ljustemperatur, luft-
temperatur, ventilation, laster 
som torkskåp, med mera. Den 
har precis genomgått en besikt-
ning och godkänts av oberoende 
part.

y t t erl I g a re t Vå pilotprojekt är 
på gång: en kontorsfastighet i 
Göteborg och tre villor i Göte-
borg med omnejd. Diskussioner 
förs med fler fastighets ägare i 
Sverige.

Pilotinstallationerna är kom-
mersiella och ska gå med vinst.

Efter sommaren när volym-
tillverkningen startat och instal-
lationsverktygen mognat ännu 
mer, ska företaget undan för 
undan kunna tacka ja till allt fler 
förfrågningar och större instal-
lationer. 

IoT är ett område som gör 
mycket väsen om sig bland ma-
kers och gör-det-självare. De 
bygger egna smarta hem och 
kopplar upp sina tandborstar, 
brödrostar och belysning med 
IoT-produkter som till och med 
finns att köpa på Ikea.

Raybased riktar sig istället 
mot professionella byggprojekt 
med andra kravbilder. Dessutom 
är tillämpningen kommersiella 
byggnader. 

kommer ni ändå att ha ett  behov 
av att göra er kompatibla  
med gör-det-självlösningarna?

– Det är någonting som vi själva 
funderar över, säger Jan Ryder-
stam.

Ett av målen är i alla fall att 
kunna integrera sig med befintlig 
IT-teknik. Fastighetsägaren ska 
kunna styra byggnadens elektris-
ka funktioner via en app.

– Och använder man exem-
pelvis Google Calendar ska man 
kunna använda den för att boka 
konferensrum. Och felmedde-
landen ska kunna komma via 
twitter.

Integrationen ska vara så djup 
att om exempelvis surfplattan 

på väggen utanför konferens-
rummet byts ut, så ska den nya 
automatiskt kunna få samma 
konfigurering från den centrala 
servern i Raybaseds installation.

Stöd för Apple Homekit är på 
väg och stöd för Google Thread 
övervägs allvarligt.

– Google och Apple är intres-
serade av IoT för att komma åt 
ännu fler aspekter av slutan-
vändarens liv än vad 
de hittar via telefonen, 
kommenterar Jan Ry-
derstam.

– Vi stöder varken 
Thread eller Homekit 
rakt av idag. Men jag 
tror fastigheter kom-
mer att använda Google 

 Thread så vi  planerar för att 
 kunna samverka. Vi måste ta 
ställning till hur, och följer med i 
vad som händer.

reda n fö r sJu å r seda n satt Jan 
Ryderstam i sin källare och ut-
vecklade grunderna för systemet. 
År 2011 grundades företaget och 
börsnoteringen skedde i januari 
i år. 

Börsprospektet be-
tonade de energibespa-
ringar och andra spän-
nande möjligheter som 
IoT öppnar inom om-
rådet fastighetsautoma-
tion. 

Företaget sade sig 
tro på goda chanser att 

på sikt bilda skola med sina lös-
ningar.

– Bolagets ambition är att 
inom fem år vara marknadsle-
dande inom uppkopplade system 
för fastighetsautomation, sade 
börsprospektet.

Jan Ryderstam har inte hittat 
några direkta konkurrenter.

– Vi träffar företag på mäss-
sor, men till slut kommer vi alltid 
fram till att vi snarare kan samar-
beta än konkurrera.

kommer ni att bli uppköpta?

– Det är väl troligt. Vi försöker ta 
fram ett system som är värdigt att 
vara av intresse för uppköpare.

Han tror att den riktigt intres-
santa IoT-utvecklingen kommer 
ta fart när det etablerats plattfor-
mar, motsvarande Windows för 
PC, där grundfunktionerna finns 
på plats och konstruktörer slip-
per ägna merparten av sin tid åt 
att uppfinna hjulet på nytt.

Den IoT-explosion som detta 
kommer att resultera i, hoppas 
Raybased befinna sig centrum av.

JAN TåNGRING
jan@etn.se

Jan Ryderstam
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Egen lösning, men öppen
 Företaget pekar på brister i 

dagens radioprotokoll och 
har tagit fram ett eget.

– Dagens trådlösa standarder 
har inte tillräckligt prestanda och 
determinism, säger Jan Ryder-
stam.

De kan duga för att hantera in-
stallationer i en villa med kanske 
50–100 noder. Raybased behöver 
stödja kommersiella fastigheter 
på upp till 50 000 kvadratmeter. 

Raybaseds system är stryk-
tåligt. Rycker man ur sladden 
för den centrala servern eller för 
de lokala gatewayarna, fortsätter 
ändå lampstyrning, temperatur-
reglering, och så vidare, att fung-
era.

ef t er e t t s t röm aV B ro t t är syste-
met snabbt på benen igen medan 
Zigbeenät kan ta flera minuter på 
sig.

Noderna övervakas kontinu-
erligt och är organiserade i klus-
ter om ett tiotal, kopplade till 
varsin gateway. 

Närliggande kluster sänder på 

olika frekvenser. Eftersom instal-
lationen är fast, kan alla kommu-
nikationsvägar vara förprogram-
merade.

Den centrala servern samlar 
statistik och håller reda på an-
vändare och individuella prefe-
renser. 

Dessutom innehåller den en 
komplett installationsbeskriv-
ning. Om en komponent går 
sönder så vet servern vad den 
hade för roll och status och kan 
initiera en nyinstallerad kompo-
nent med dessa data. 

InstallatIonsBeskrIVnIngen finns 
dessutom distribuerad i nätet 
– alla noder kan rapportera sin 
egen roll. Och så finns beskriv-
ningen i molnet.

Företaget har tagit fram egna 
klimatsensorer och elregulatorer 
kallade S-puckar respektive R-
puckar. 

R-pucken kan döljas bakom 
existerande uttag och strömbry-
tare. S-ucken läser av temperatur, 
luftfuktighet, rörelse, ljud, ljus-

styrka och ljusfärg. 
Dessutom säljer företaget en 

L-puck som sköter integreringen 
med de stora befintliga standar-
derna för byggnadsautomation. 

Hårdvaran har hittills produ-
cerats i förserier med samman-
lagt omkring 1000 enheter. 

I mJukVaruplattformen R-matrix 
lånar företaget ett framgångsre-
ceptet från smarttelefonvärlden 
– öppenhet för tredjepart. Så-
dana kan addera funktioner och 
appar i Java, exempelvis algorit-
mer för energioptimering eller 
säkerhet. Dessa komponenter 
certifieras och integreras på ett 
sådant sätt att de inte kan störa 
systemets funktion.

Även certifierad hårdvara ska 
kunna släppas in från tredjepart. 

Vad gäller molntjänster för 
exempelvis administration och 
dataaggregering kommer Ray-
based snart att annonsera en stor 
samarbetspartner.

JAN TåNGRING
jan@etn.se

R-pucken döljs bakom existerande  
uttag och strömbrytare.  
Den mäter och styr elkomponenter  
upp till 16 A.
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I december öppnar sajten IoT 
Navigator som kartlägger den 
allt tätare djungel av IoT-lös-
ningar som finns därute. Och 
du ska hjälpa till, både med 
att bygga sajten och hålla den 
uppdaterad.

 Bluemix, AWS, Thingworx, 
Azure – utbudet av verktyg 
för Internet of Things är 

stort och fortsätter växa. Det går 
sällan en vecka utan en eller flera 
lanseringar av nya moln, platt-
formar, komponenter, protokoll 
eller infrastruktur för IoT. 

Det här är ingen överdrift utan 
bokstavligen sant. Elektroniktid-
ningen gör en snabb sökning på 
de första två veckorna i maj och 
hittar nya molnlösningar för IoT 
från HP, Hitachi, Conrad, SAP 
och Callidus – fem nya IoT-moln 
på bara två veckor.

Det har blivit snart sagt omöj-
ligt att hålla sig uppdaterad och 
orienterad i IoT-djungeln. Men 
lugn! I december finns 
hjälp. Då öppnas den Vin-
novafinansierade webb-
platsen IoT Navigator – 
en guide för alla som vill 
koppla upp sina inbyggda 
system på Internet.

På iotnavigator.se finns 

en preliminär första skiss av hur 
navigatorn kommer att se ut och 
fungera.

Här kommer den vilsne att 
kunna mata in sökord eller 
bläddra sig fram inte bara till tek-
niklösningar och fallstudier, utan 
också till företag, personer, kon-
ferenser, och så vidare – allt som 
kan tänkas hjälpa implementatö-
ren hitta fram till en lösning.

Målgruppen är vanliga företag 
som vill introducera IoT i sina 
tjänster och produkter.

– Företaget kanske jobbat med 
traditionella maskiner och pro-
dukter och vill koppla upp dem 
för att göra övervakning eller 
styrning, eller för att förbättra 
sina affärslösningar, säger Rikard 
Windh, tekniskt ansvarig för IoT 
Navigator.

– Då är det är tusen saker att 
tänka på – vilka hårdvarulös-
ningar finns för att koppla upp 
dem och vilka mjukvarulösning-
ar för att hålla ihop dem? 

IoT Navigator ska visa upp 
spännvidden av plattformar som 
finns, med deras respektive för- 
och nackdelar.

– Den stora tröskeln för att 
komma vidare både för offentlig 
sektor och industri är att hitta 
fram, i och med att det inte satt 
sig några standarder ännu, säger 
projektledaren Karin Mex på LU 
Open.

proJek t e t finansieras inom Vin-
novas strategiska program för In-
ternet of things. Det har till dags 
dato satt upp en liten demonstra-
tion av hur gränssnittet ska se ut 
på webben. I december ska den 
första färdiga versionen vara klar.

Men ”färdig” är fel ord. För 
att få ihop en grundanalys av 
branschen har projektet bjudit 
in en utvald skara forskare och 
industrirepresentanter.  Men den 
första kartläggningen kommer 
förstås inte att ge en heltäckande 
encyklopedi. Dessutom kommer 

IoT-området att fortsätta att ut-
vecklas. 

Därmed kommer även webb-
platsen att behöva fortsätta växa. 
Och där behövs din hjälp.  IoT 
Navigator ska fungera som en 
webbaserad crowdsourcad wiki, 
som Wikipedia, med möjlighet 
för vem som helst att lägga till ny 
information. 

– Folk i branschen kan själva 
gå in och hjälpa till att fylla på 
med information så att naviga-
torn efter hand blir mer och mer 
komplett, säger Rikard Windh.

men d u kommer Int e att stå 
 oemotsagd – besökarna kommer 
att kunna sätta betyg på innehållet. 

– De kan peka på godbitarna 
men också varna för det som är 
dåligt, lösningar som inte fung-
erar, säger Rikard Windh.

Man kan beskriva IoT Navi-
gator som ”Tripadvisor för IoT” 
– istället för recensioner av res-
mål och restauranger som finns 
på tripadvisor, recenseras  IoT-
plattformar och -företag.

Liksom i en reseguide är geo-
grafisk information relevant 

– användaren ska för-
hoppningsvis kunna hitta 
kompetens på plats. 

– Ibland det man be-
höver kanske finns nära. 
Ett syfte med IoT Naviga-
tor är att hjälpa att bygga 
broar mellan kompeten-
ser och företag, säger Ri-

kard Windh.
Projektet började i lunchmöte 

mellan Karin Mex och Rikard 
Windh. Idag har kartläggningen 
har börjat. Bland partnerna finns 
Mapci, Thingworx, Combain, 
Ericsson, Sigma connectivity och 
Husqvarna.

– Det här är företag som är en-
gagerade i eget intresse och själva 
har plattformar som de jobbar 
med, säger Karin Mex.

proJek t e t d Isp o ner a r samman-
taget 1,8 miljoner varav hälften 
är från Vinnova och hälften från 
företagen.

Du kan börja hjälpa till redan 
nu. På http://bit.do/iot-nav kan 
du svara på en enkät om vad du 
tycker att navigatorn ska inne-
hålla. 

– Ju fler svar vi kan få in  desto 
bättre, hälsar Karin Mex.

IoT Navigator är på engelska.
JAN TåNGRING

jan@etn.se

Projektledare är 
Kristina Mex på Lunds 
universitets enhet  
LU Open. Där arbetas 
mycket med så kallad  
öppen innovation, 
vilket crowdsourcing är 
ett exempel på.

Teknikansvarige 
Rikard Windh jobbar 
på  Combain Mobile 
som har en av världens 
största och mest exakta 
kartor över wifi- och 
mobilnätsbasstationer 
för positionering.

lu open ska guida dig 
genom Iot-labyrinten



Därför

vill du också läsa tidningen gratis?
Gå in på etn.se/pren

läser jag elektroniktidningen!

”Självklart val för att hålla sig uppdaterad om vad som 
händer i Elektroniksverige. ETN kombinerar de senaste 
nyheterna i branschen med bra expertartiklar.” 
Kristoffer Hermansson, försäljnings- och marknadschef rohde & schwarz

”Jag trivs bäst när jag har ’koll’ och med Elektronik-
tidningen samt webbsidan etn.se slipper jag surfa runt 
för att skaffa mig den kollen på branschnyheter.  
Speciellt viktigt för mig är Nya Produkter-sidorna.” 
sofia Persson BjörK, oem chef Data respons sverige

”Jag kan rekommendera tidningen till alla studenter 
som vill lära sig något mer utöver sina kurser!” 
Pouya PeigHami, student vid KtH/elektro
marknadsassistent svenska elektro- och Dataingenjörers riksförening (ser)

”Det jag uppskattar mest med Elektronik tidningen 
är den stora bredden och variationen. Här kan jag 
läsa allt från nya små spännande svenska projekt till 
 viktiga lanseringar från de stora jättarna.”
CHristian Klemetsson, grundare till Deviceradio aB
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 Hela idén är att det inte ska 
ta mer än 15 till 20 sekun-
der att koppla upp sig till 

molnet, säger Terje Fjeldvig som 
är försäljnings- och marknads-
ansvarig på Devicedrive.

Han har ett långt förflutet i 
halvledarbranschen där han 
bland annat arbetat med olika 
typer av trådlös kommunikation 
på Philips och sedermera NXP. 
Senast som Nordenchef.

IoT är ett av de 
mest hypade begrep-
pen men att addera 
dubbelriktad kom-
munikation till en 
nod som befinner sig 
långt ute i nätet har 
visat sig vara krång-
ligare än det låter. 
Det finns visserligen 
många kretsar och 
startpaket att välja på 
men de flesta kräver 

hårt arbete innan de börjar leve-
rera användbara data.

– Vi har investerat många 
tusen timmar i ett utveckla en 
komplett nod med komplett 
firm ware. Det enda kunden be-
höver göra är att sätta i batteriet.

W IfI ä r Int e k ä nt som den 
strömsnålaste tekniken men kan 
trots det fungera bra även i batte-
ridrivna tillämpningar.

– Man måste tän-
ka igenom hur ofta 
man behöver skicka 
meddelanden. Ta 
radiatorer för vat-
tenburen värme, de 
tar tre, fyra timmar 
på sig att ändra tem-
peratur och behöver 
inte skicka data varje 
minut, säger Terje 
Fjeld vig.

En annan möjlig-

het är att utrusta apparaten med 
en närvarodetektor och sänka 
frekvensen på datatrafiken när 
ingen är i närheten.

– Vi har en kund som var 
missnöjd med Zigbee och ville 
använda wifi. Han behövde göra 
två saker: sätta in ett större batte-
ri och designa om mjukvaran så 
att den inte skickade varje minut.

a nd r a möJl I g He t er att minska 
energibehovet kan vara att ad-
dera solceller eller låta apparaten 
gå ner i sovläge under längre pe-
rioder.

Data från noderna 
skickas antingen till 
Devicedrives moln 
eller til kundens eget 
moln. Företagets 
molntjänst kostar 1 
dollar för en enhet 
och en månad, men 
priset faller raskt 
vartefter antalet en-
heter växer.

En första kund 
som offentligt berät-
tat att den använder 
modulen är norska 
Sfty (ska läsas safety). 

Företaget använder IoT-systemet 
för att koppla upp en kombinerad 
brandvarnare och närvarodetek-
tor till molnet. Via en app kan an-
vändaren läsa av temperatur och 
luftfuktighet liksom slå av och på 
närvarosensorn som exempelvis 
kan användas som inbrottslarm. 
I appen går det också att ställa in 
vem som ska larmas och på vilket 
sätt det ska göras när något onor-
malt inträffar.

– Den rapporterar var femte 
minut vilket gör att batteriet 
räcker i ungefär ett år, lika länge 
som en vanlig brandvarnare, 

 säger Terje Fjeldvig.
Tilläggas kan att 

Sfty har fyra AA-bat-
terier.

För den som vill 
börja använda De-
vicedrives IoT-lös-
ning finns tre val-
möjligheter. Den 
som vill göra det 
enkelt för sig tar den 
kompletta och cer-
tifierade modulen. 
Den rena wifi-kret-
sen med tillhörande 
programvara  passar 

WRFO1-QFP32 är en 
ren wifi-krets som 
kompletteras med 
ett flashminne för 
programvaran.

WRFO1-M24A är en 
komplett IoT-modul 
som förutom wifi-
kretsen WRFO1-QFP32 
också innehåller ett 
flashminne laddat med 
programvaran liksom 
antenn.

Devicedrive knoppades av från 
sitt moderbolag Produktidé i 
januari 2015 för att marknads-
föra IoT-brickan med tillhöran-
de molnlösning. Företaget har 
sju anställda men ytterligare 
tio programmerare behövs för 
att färdigställa mjukvaran. 

Moderbolaget Produktidé 
sysslar med produktutveckling 
men i affärsmodellen ingår 
också att bistå kunderna med 
finansiering och se till att en idé 
resulterar i en färdig produkt 
som kan sättas på marknaden.

Produktidé tillverkar 

prototyper i egen regi och har 
kinesiska partners för volym-
produktion.

Företaget startade så sent 
som i februari 2013 men grun-
daren och ägaren Per Morten 
Brun har arbetat i branschen 
sedan 2006. Produktidé har 
idag 20 anställda och omsätter 
cirka 20 miljoner norska kronor. 

Förutom IoT-brickan har fö-
retaget bland annat utvecklat 
styrning till elektriskt juster-
bara sängar, en radarbaserad 
tankmätare, datainsamlings-
system och elektroniska lås.

FAKTA:

två bolag – en ägare

molnet 
i en modul

Produktidés vd och grundare Per Morten Brun med kretskortet till Sftys 
smarta brandvarnare och inbrottslarm.

Med målsättningen att göra det busenkelt att 
skapa wifi-baserade IoT-system ger sig norska 
Devicedrive in på den heta marknaden för upp-
kopplade inbyggda system. Företagets bidrag är 
en liten modul som bara behöver veta namnet på 
routern och dess lösenord för att koppla upp sig 
och börja leverera data.
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företag som har kunskap om 
trådlös kommunikation, desig-
nar kretskort och är ute efter den 
billigaste och mest optimerade 
lösningen.

Dessutom finns ett utveck-
lingskort. 

W IfI -t ek nIk en kommer från 
amerikanska Espressif och ack-
ompanjeras av en TCP/IP-stack 
som kommunicerar via JSON 
(Java Script Object Notation). 
JSON är en notering för datavär-
den som används i programsprå-
ket Java script och liknar den som 
används i C. Innehållet anges 
i klartext vilket gör det lätt att 
förstå för den som ska program-
mera. En nackdel är att det anses 
”pratigt”, det tar onödigt 
mycket plats. Dock inte 
lika mycket plats som det 
tidigare populära XML.

– JSON har blivit det 
vanligaste dataformatet 
för asynkron kommuni-
kation med servrar och 

webbläsare. Det har i hög grad 
ersatt XML.

I  d en enk l a s t e fo r men behöver 
kunden bara lägga in namnet på 
routern (SSID) och lösenordet 
för att få igång systemet. Det kan 
göras i fabriken, med en dator el-
ler via en app. I det senare fallet 
behövs LinkUP, en programvara 
som lägger IoT-noden i ett ac-
cessläge när den paras med rou-
tern. Tilläggas kan att kommuni-
kationen sker krypterat. 

Med den kommande funktio-
nen Rules ska det gå att lägga in 
regler för vad som ska ske när en 
viss händelse inträffar. Brand-
larmet kan exempelvis skicka ett 
meddelande till alla familjens 

mobiltelefoner och till 
ett larmbolag. Larmet 
kan till och med gå som 
ett Facebookmeddelande 
till de närmaste gran-
narna.

Självklart finns det 
också möjlighet att upp-

gradera mjukvaran i produk-
terna efter att de installerats hos 
kunderna. Det kan handla om att 
rätta fel eller lägga till nya funk-
tioner.

På frågan vad produkterna 
kostar är svaret svävande, det 
verkar vara en förhandlingsfråga. 
Och har du en seriös produkt idé 

kan du nog få några utvärde-
ringskort att experimentera med.

på fö re tage t s sa Jt  anges priset 
på wifi-kretsen till 1,95 dollar i 
kvantiteter om 10 000 exemplar. 
Till det kommer ett flashminne 
för programvaran. Den kom-
pletta modulen som kör Device-
drives mjukvara går på 4,95 
dollar vid beställning av 100 ex-
emplar. Ett utvärderingskort för 
20 dollar fungerar som en sköld 
till Arduino Zero eller så kan det 
anslutas direkt till en dator via 
USB-porten.

Än så länge säljs produkterna 
direkt via företagets hemsida 
men arbete pågår med att knyta 
upp distributörer och samarbets-
partners.

– Vi har pratat med ungefär 50 
kunder och känner att vi har en 
flexibel och bra lösning där vi ta-
git hand om allt inklusive säker-
het och data, säger Terje Fjeldvig.

PER HENRICSSON
per@etn.se

WRFO1-DEV-ZERO är ett utveck-
lingskort i form av en Arduino-
sköld till Zeromodellen. Precis 
som modulen innehåller det den 
kompletta programvaran inklusive 
TCP/IP-stack, webbserver och 
JSON-protokollet. 

Terje Fjeldvig

IR Detectors
 ▪ Pyroelectric Detectors 
LiTaO3, DLaTGS

 ▪ PbS & PbSe Detectors
 ▪ (x) InGaAs Photodiodes & Arrays
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small components
MASSIVE IMPACT

©
 is

to
ck

.c
om

/
pi

xo
ne

noxtherobot.com

AZ_LC-Nordic_Sensors_210x148.indd   1 24.03.2016   16:05:41



 ELEKTRONIKTIDNINGEN 5/16

tema: sENsorEr & IoT för INDusTrIN

 en schysst design och radio-
uppkoppling kan vara två 
parametrar som i kombina-

tion nästan stjälper ett projekt. 
– Idag är risken stor att en kon-

struktör säger ”där sätter vi an-
tennen”. Designen är klar och en 
antenn ska in. Då är det svårt att 
konstruera en bra antenn, säger 
Mattias Hellgren på antenntillver-
karen Smarteq Wireless i Kista.

Å andra sidan kan bra design 
och radio i kombination skapa 
användarvänlighet och tillför-
litlighet, exempelvis i form av 
en diagnosfunktion, som ger en 
rejäl skjuts till försäljningen av 
slutprodukten.

För att göra utmaningen i 

antennhänseende mer 
åskådlig tar Mattias Hell-
gren allas vår trotjänare 
mobiltelefonen som ett 
paradexempel. 

− Öppnar man en mo-
biltelefon kan man kon-
statera att där sitter en liten 
antenn. Fast egentligen  
är hela telefonen en antenn. Det 
handlar om en balans, där telefo-
nen är en motpol till antennen. Tar  
jag bort mobilantennen och skru-
va fast den på en stor plåt så skulle 
den inte fungera på samma sätt.

Visserligen är det få produk-
ter som behöver kunna hantera 
samma mängd kommunika-
tionsstandarder som en mobil-

telefon, men varje gång 
en antenn ska byggas 
in i en mer traditionell 
produkt så adderas nya 
egenskaper att ta hänsyn 
till. Den som konstruerat 
handburna verktyg eller 
robotar som skruvar och 
svetsar är van att tänka på 

användarvänlighet, säkerhet och 
kvalitet, men radiouppkoppling-
en ställer andra krav.

− Det går exempelvis inte längre 
att ha metall överallt. Alla typer av 
plast är inte heller lämpligt, efter-
som de kan ge mycket förluster. 
Samtidigt kan metall och viss typ 
av plast vara viktigt rent mekanisk, 
så det får bli en avvägning.

Just materialval är viktigt liksom 
hur tjock en plast är samt närhet 
till anslutna kablar och avstånd till 
detaljer som skruvar. Även närhe-
ten till material som metall påver-
kar en antenn fysiskt. 

V Id l åg a frek V enser påverkar 
ett avstånd på några centimenter 
till en metallstruktur mer än vid 
högre frekvenser. I värsta fall kan 
antennfunktionen helt utebli då 
närheten till metallen fungerar 
som en kortslutning. Teoretiskt 
kan man säga att om avståndet är 
större än en fjärdedels våglängd 
så är det inget problem. 

För många kan radiovågors 
beteende upplevas som hokus-

Det finns en tydlig trend att koppla upp allt mer via radio.  
Smarta elmätare var ett första steg här i  Sverige, men när  antennerna  
börjar krypa in i exempelvis handburna industriella verktyg ställs  
det nya krav på utvecklingsgången. Om antennen ska göra sitt jobb  
effektivt måste rf-experten vara med från första stund.

Så här kan en så  
kallad PIFA-antenn  

(Planar Inverted F-Antenna)  
placeras i ett verktyg.  

PIFA är en vanlig topologi i denna 
typ av tillämpningar. Genom  

att skära ut slitsar i  
konstruktionen kan den anpassas 

till flera olika frekvenser. 

redan i konceptfasen
tänk på antennen

Mattias Hellgren
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pokus. För Mattias Hellgren, se-
nior rf-ingenjör som arbetat med 
att utveckla antenner i över 19 år, 
sitter detaljerna i fingrarna. 

Han kom till Smarteq när fö-
retaget köpte en del av det anrika 
antennföretaget Allgon år 2000. 
Sedan dess har Mattias Hellgren 
jobbat i en mängd positioner 
på företaget, bland annat som 
utvecklingschef med plats i led-
ningsgruppen. I stort sett alla 
produkter som Smarteq säljer 
idag – som ryms inom företagets 
tre affärsområden M2M, fordon 
och konsument – har han varit 
med och utvecklat.

sk Il l n a d en mot förr är att M2M- 
och IoT-hypén gjort att allt fler 
företag vill återanvända vissa 
grundmekaniska delar i nya pro-
dukter och samtidigt applicera 
en radiolösning i den. Det är 
vanskligt. 

– Vi måste få företag medvetna 
om att vi ska vara med och spåna 
idéer redan i en förstudie och kon-
ceptfas om en lösning ska bli kost-
nadseffektiv och bra. Annars blir 
det onödigt många iterationer.

Han tar dagens laddstolpar 
för elfordon som exempel på hur 
även nyutvecklade produkter 
kan behöva flera utvecklingssteg 
om det första steget inte lagt fo-
kus på kommunikationsdelen. 

Många av dagens laddstolpar 
är nämligen byggda med alumi-
niumprofiler och mycket metall. 
Antennerna, som bland annat 
Smarteq levererar, har därmed 
hamnat på utsidan.

− På sikt kommer vi nog att se en 
förändring med inbyggda antenner 
i laddstolparna, men ska antennen 
in så måste materialet ändras.

Generellt kan man säga att det 
är en betydligt större utmaning 
att få till en inbyggd antennlös-
ning som ska fungera på låga än 
höga frekvenser. Låga frekvenser 
har fördelen att nå långt, men ger 
också fysiskt stora antenner. 

Idag fInns det också en väldig 
blandning av kommunikation-
standarder att ta hänsyn till. Vid 
lokal kommunikation är det prak-
tiskt med wifi, Bluetooth  eller 
Zigbee. Ett verktyg eller en ma-
skin som ena dagen används på 
en ort och nästa dag är på annan 
ort kräver däremot 3G/4G-upp-
koppling. Få industriella produk-
ter nyttjar både och. 

Definitionen på en bra antenn 
är att den plockar upp signaler i 
sin omgivning. Störande signaler 
kan dämpas med externa filter. 
Samtidigt går det att utveckla en 
smalbandig antenn om kommu-

nikationssystemet tillåter det, 
och då integrera en filterverkan 
i själva antennen. En bredbandig 
antenn – ex för 3G/4G – är mer 
utmanande att konstruera för en 
liten bärbar enhet. 

Vill man integrera flera anten-
ner i samma enhet kan man job-
ba med placeringen sinsemellan 
för att öka isolationen. 

− Måste man lägga antennerna 
nära varandra får man jobba mer 
med strömfördelningen så att de 
inte talar med varandra. Genom 
att använda lite olika antennkon-
struktioner kan man få ström-
men att gå vertikalt i den ena och 
horisontellt i den andra.

pa r a me t r a r som antennförstärk-
ning och lobvinklar är egenska-
per som anpassas efter tillämp-
ningen. Vid fasta installationer 
är det intressant med riktverkan 
och kanske täckning i ett visst 

plan, men i flertalet bärbara en-
heter vill man ha en rundstrålan-
de antenn.

Det kan vara utmanande att 
konstruera en rundstrålande an-
tenn då produkten ofta påverkar 
strålningsdiagrammet, exem-
pelvis om antennen är monterad 
på  en sid. En antenn, i en bärbar 
produkt, som inte är rundstrålan-
de och används i en öppen miljö 
kan fungera dåligt. Inomhus blir 
det däremot inte ett lika stort pro-
blem eftersom signalerna studsar. 

− Det går inte att skapa en bra 
antennlösning om man inte är 
med i hela utvecklingsprocessen. 
Som erfaren rf-ingenjör går det 
snabbt att ändra lite på antennen 
under tiden den tas fram. Och i 
slutet, när antennen är integrerad 
i den färdiga sprutade plastkå-
pan, vrider vi till det sista.

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Produktionen har åter startat.
www.we-online.com/open
Produktionen har åter startat.Produktionen har åter startat.Produktionen har åter startat.
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En genomtänkt antennkon-
struktion är en pusselbit för att 
skapa ett uppkopplat verktyg 
som fungerar smidigt. Utveck-
lingen av en skräddarsydd 
antenn bör ske i tre steg: 
•  A är labbruska, koppartejp 

och ihoplödda plåtbitar an-
passade för någon friforms-
modell

•  B är prototyptillverkning, 
här kan det vara laserskurna 
metallbitar som är bockade 
i antennform och lokalt 
tillverkat PcB

•  c är med riktiga bitar på plast 
och metall. Här görs en sista 
justering innan serieproduk-
tion. 

FAKTA:

a-B-C  
för bästa antenn För 20 år sedan grundades 

Smarteq. Fyra år senare, år 2000, 
köpte företaget en del av den 
anrika antenntillverkaren Allgon 
– Allgon Application – liksom 
carant. Därmed återförenades 
Allgon och carant, båda sprung-
na ur Antennspecialisten grundat 
1947 som sedan bytte namn 
till Allgon för att 1960 delas då 
makarna Torbjörn och veronica 
cramer gick skilda vägar.

Mobilantenndelen av Allgon 
såldes till USA år 2002, medan 
kvarvarande delar slutligen 
också såldes av. År 2005 var 
inget kvar av varumärket. 

Nu har Smarteq dock fått 
 rättighet till varumärket Allgon, 
så i slutet av förra året åter-
uppstod Allgon i samband med 

att Smarteq köpte Åkerströms 
Björbo, som tillverkar produkter 
för radiostyrning av industri-
kranar, mobila tillämpningar, 
portar och lok. I och med köpet 
bildades företagsgruppen 
Allgon, inriktad på trådlösa 
produkter och system. 

Antennbolaget Smarteq Wire-
less med 15 anställda är liksom 
Åkerströms idag två dotterbolag 
under Allgon. I organisationen 
finns även Allgon Asia, som ska 
stödja övriga företag inom grup-
pen när det gäller produktion i 
Asien. 

Namnet Allgon betyder ”alla 
riktningar” på motsvarande sätt 
som pentagon är en  femhörning. 
Företagets logotyp är ett antenn-
fäste.

HISTORIK:

allgon idag och igår
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 Vid sekelskiftet investerade 
Magnus Melander i start-
upföretag inom IT, men 

när IT-bubblan sprack drog han 
sig tillbaka. Några år senare, runt 
2010, började han åter intressera 
sig för startupföretag. 

− Då upptäckte jag att vi hade 
en massa fina bolag med goda 
förutsättningar att bygga en in-
dustri inom IoT här i landet, sä-
ger han.

Jus t at t B yg g a industrier är an-
nars något Magnus Melander 
anser att vi är extremt dåliga på i 
Sverige idag.

− För att lyckas krävs det att 
våra entreprenörer lyckas, fram-
förallt utomlands. För det krävs 
relevans i matchmakingen och 

flera möten för att det ska leda 
någon vart, inte en massa en-
gångshändelser och mingelpar-
tyn. Så jag beslutade mig för att 
hjälpa till. 

Därmed startades SMSE. Se-
dan dess har alliansen vuxit sig 
stark. Här ingår idag 51 med-
lemsföretag i form av tillväxt-
företag, men också 17 partners. 
Kravet på ett medlemsföretag är 
att vara svenskt startupföretag 
som arbetar med IoT. Avgiften är 
1 000 kronor per kvartal.

fö re tag en s om g å r In som part-
ner är stora företag som vill stöt-
ta, men också hålla koll på vad 
som händer inom denna grup-
pering och se hur de små bolagen 
utvecklas. Till en början var det 

främst teleoperatörer som gick 
in, men numera ingår också fö-
retag som Ericsson, Intel, Cisco 
och Flex. Även en partner beta-
lar 1 000 kronor, fast en gång per 
månad. 

− Personligen jobbar jag med 
två frågor. Det ena är att få en 
svensk IoT-industri på plats som 

stannar här. Det andra är att se 
till att svensk exportindustri blir 
bäst i världen.

I båda fall krävs det enligt 
 Magnus Melander att de svenska 
entreprenörerna lyckas. 

− Genom att hjälpa våra en-
treprenörer ut i världen berättar 
vi för andra att Sverige är ett bra 
IoT-land där man kan leta lös-
ningar och kunskap. Samtidigt 
hjälper vi våra storföretag om 
de får chans att jobba med små 
inno vativa företag.

Verktygen som SMSE arbetar 
med är flera, men grunden är 
genomgående densamma – per-
sonliga möten.

seda n fl er a å r har den svenska 
alliansen haft en tajt relation med 
världens största branschorgani-
sation inom IoT – M2M Alliance 
i Tyskland – och för ett och ett 
halvt år sedan ingick de två ett 
formellt partnerskap. En del i 
detta är att åka på M2M Summit, 
en årlig konferens som M2M-
alliansens anordnar i Düsseldorf. 

Ytterligare en mötesplats är 

magnus sätter sverige på  Iot-kartan

En komplett IoT-lösning 
består av ett stort antal 
delar. Från sensorer som 
ska byggas in i produkter 
till infrastruktur som ska 
fånga in informationen 
och skicka upp den i 
molnet. Molnlösningen 
ska dessutom ofta inte-
greras mot kundens befintliga 
 affärssystem. 

− Det är inte många 
som kan leverera alla 
dess delar själv. Jag tror 
inte ens någon ska göra 
det för det är lite för oli-
ka saker för att man ska 
kunna vara bra på allt, 
säger Jan-Åke Lindqvist, 
medgrundare av WSI.

Just samarbete är centralt i 
SMSE. Trots att nästan alla med-

lemsföretag inom alliansen gör 
olika saker kan de hjälpas åt att 
exempelvis utbilda kunderna 
inom IoT – alla från lite olika håll.

s a mt Id I g t står företagen tillsam-
mans på ett stort antal mässor – 
exempelvis i Tyskland, England, 
USA och Spanien – och då är det 
en fördel att kunna dela på lasset. 

− Har man stått på några 

mässor ihop så kan man varand-
ras pitch ganska bra och då kan 
man hjälpa till och dra affärer till 
varandra.

WSI har haft vind i seglen på 
senare tid. På bara ett år har fö-
retaget gått från knappt 20 till att 
nu sysselsätta runt 40 personer. 

Företaget utvecklar sensorer 
och system som innehåller kom-
munikation, främst elektronik, 

Drar in affärer 
till varandra

Magnus Melander

Jan-åke Lindqvist

För fyra år sedan  startade Magnus Melander 
 alliansen SMSE, Swedish M2M Service Enablers. 
Idag är 51 svenska startupföretag medlemmar. 
Likaså ingår 17 partner företag. Den gemensamma 
nämnaren är intresset för IoT och att positionera 
Sverige som ett bra IoT-land.

Kistaföretaget Wireless System Integration, WSI, är ett av  
51 medlemsföretagen i SMSE. Företaget går ofta in som total-
entreprenör i IoT-projekt, men tar då hjälp av andra medlems-
företag för att bygga hela lösningen. Ingen är expert på allt, 
menar Jan-åke Lindqvist, vd WSI. W

S
I
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det årliga eventet kallat IoT For 
Real som går av stapeln för sjätte 
gången den 22 juni i Stockholm. 
Och dagen innan, den 21 juni, 
arrangerar man ett tysk-svenskt 
Smart Factory-seminarium, 
även det i Stockholm. Som extra 
krydda anordnade SMSE dessut-
om en frukostvariant av IoT For 
Real på Mobile World Congress, 
MWC, i Barcelona i februari. 

− Fast det största vi gör varje år 
är nog ändå att vara på MWC. Jag 
fixar en utställningsplats i den 
svenska paviljongen som de som 
vill vara med delar kostnaden för. 
Sen bjuder jag in runt 900 per-
soner från olika håll i världen att 
komma och besöka oss.

en aV m ag nus Melanders styrkor 
är just det nätverk som han byggt 
upp under sina mer än 30 år i IT- 
och kommunikationsbranschen. 
I början på sin karriär arbetade 
han bland annat på företag som 
IBM, Apple och 3Com, där han 
lade grunden till sitt kontaktnät. 
Sedan dess har han hunnit med 
en mängd uppdrag, liksom att 

grunda företag och delta i ett otal 
företagsstyrelser. 

I sin övertygelse om mötets 
kraft startade Magnus Melander 
kontorshotellet Things på KTH 
tillsammans med Linda Kron-
dahl, vd för Things, för lite drygt 
ett år sedan. Här är idag cirka 140 
personer verksamma inom 30 
bolag. 

fö re tag en In om Things arbetar 
med hårdvara inom något av tek-
nikområdena IoT, 3D-scanning, 
3D-printing, robotik, medtek, 
wearables eller automation. Även 
här finns partnerskap med stor-
företag med verksamhet i Sveri-
ge, exempelvis ABB, Assa Abloy 
och NCC.

− Vi har fått jättebra fart på 
verksamheten och ett väldigt 
industriellt fokus. Jag tror på att 
jobba bolag för bolag. Jag plockar 
ut 4–6 Things-företag som jag är 
övertygad om att de stora är in-
tresserade av. Sen sitter vi ett an-
tal timmar tillsammans, Magnus 
Melander. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

magnus sätter sverige på  Iot-kartan

men hjälper även kunderna 
med regulatoriska frågor och 
sätter produkter i volympro-
duktion. 

− V I g ö r g a nsk a många affärer 
som totalentreprenör, men då 
använder vi exempelvis Kom-
bridge för back-end-lösningen 
som kopplar upp allt som vi ut-
vecklat i form av sensorer med 

trådlösa uppkopplingar. Likaså 
använder vi Evothings hjälp-
medel för att snabbt kunna ut-
veckla testsystem för att se så 
att hårdvaran fungerar som den 
ska, förklarar Jan-Åke Lind-
qvist.

Både Kombridge och Evo-
things tillhör SMSE. 

 ANNA WENNBERG
anna@etn.se

WSI utvecklar sensorer  
och system för kommunikation,  

men går också ofta in som  
total entreprenör i IoT-projekt  

med andra företag inom SMSE.
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 Sakernas internet är ett fenomen 
som sakta håller på att utvecklas 
från ett omdiskuterat koncept till 
reella tillämpningar. Många delar av 

det tekniska ramverk som krävs för att för-
verkliga ett IoT-system måste fortfarande 
prövas praktiskt då konceptet utvecklas. 

Ett led i detta är redan färdigt och redo 
att användas av de tillverkare som så öns-
kar: mobilnätet. Det erbjuder redan nu en 
trådlös lösning för många av de utmaningar 
som IoT-systemen ställs inför. 

mo B Il n ät  har framförallt tre viktiga fördelar: 
• datahastighet: 2G- och 3G-nät samt de 

senaste lTE-näten erbjuder ett antal olika 
datahastigheter som passar för olika till-
lämpningar. lTEs nyligen presenterade 
Kategori 0, som är optimerad för IoT- och 
M2M-tillämpningar, kommer fortfarande 
att stödja en högsta datahastighet på 50 
Mbit/s. Den nya kategorin tar itu med en 
viktig begränsning i dagens nät: att fram-
tidens utrustning förväntas ha en batteri-
livslängd i ”stand-by”-läge på 10 år.

• täckning: mobilnät kan erbjuda nästan 
fullständig nationell och internationell 
täckning i stads-, förorts- och landsbygds-
miljöer. Det finns ingen annan trådlös ac-
cess-teknik med så bred täckning.

• Verifiering: all utrustning som ansluter 
till ett mobilnät måste ha en SIM-baserad 
identifierings- och verifieringsnyckel 
utfärdad av nätoperatören. Behovet att 
inkludera en säker och unik användari-
dentitet i varje anslutande enhet stöder 
konceptet för ”pålitlig access” (‘Trusted 
Access’). Eftersom det resulterar i en sä-
ker kanal mellan IoT-enheter utesluts be-
hovet av kryptering av data som överförs 
mellan två enheter. Kryptering är en pro-
cessorintensiv funktion, vilken drastiskt 
ökar kostnaden och komplexiteten för en-
hetens hård- och mjukvara.

mo B Il n äten ä r dä rfö r  ett mycket attrak-
tivt kommunikationsmedium för tillverkare 
av IoT-utrustning. 

För många tillverkare kommer dock IoT-
eran att medföra en ny utvecklingspara-
digm. Många typer av utrustning (vitvaror, 
fabriksautomationsutrustning, sensorer 
i fastigheter och fjärrövervakningsstatio-
ner) har aldrig tidigare konfigurerats för 
att fungera över ett publikt nätverk. vissa 
av dessa nyligen uppkopplade produkter 
– exempelvis en belysningsarmatur i en af-
färslokal – har kanske ingen annan typ av 
datauppkoppling. Andra, som exempelvis 
tillverkningsutrustning i fabriker, är even-
tuellt redan uppkopplade, dock endast via 
privata nätverk med lokala nätverksproto-
koll som exempelvis Profibus. 

I framtiden kommer troligen varje utrust-
ning att ha sin egen unika IP-adress, och 
kan för första gången länkas till miljardtals 

andra enheter över internet. Som redan be-
skrivits kommer många enheter att anslu-
tas till internet via mobilnäten.

Detta ger upphov till en märkbar utma-
ning för IoT- konstruktörerna: hur ska man 
modellera enheternas beteende vid upp-
koppling till en nätverksmiljö som styrs av 
en tredje part, mobiloperatören. Utrust-
ningens prestanda är helt klart något som 
måste testas, men nätets kvalitet (data-
hastighet, fördröjning, tillgänglighet och så 
vidare) beror till stor del på nätoperatören. 
Säkerhet är också en ny och mycket viktig 
parameter att testa när en enhet för första 
gången kopplas upp mot ett publikt nät. 

V IsIo nen ä r at t Io t  ska göra att enheter 
utför saker på egen hand. Kaffeautomater 
kan exempelvis själva beställa påfyllning 
av kaffe eller muggar som svar på ett visst 
förbrukningsmönster, vitvaror som förbru-

Testa säkerheten  
 hos IoT-noden i labbet
Nätverks- 
simulatorn avslöjar 
sårbarheter i dina 
IoT-produkter

av Jonathan Borrill, anritsu 
Jonathan Borrill har mer än 20 års erfarenhet av avancerade rf-baserade 
system. Efter sin ingenjörsexamen vid universitetet i Southampton 
arbetade han för det brittiska försvarsministeriet med utveckling av 
millimetervågsbaserade kommunikationssystem. Efter en kort sejour 
som teknikchef inom Motorola började han år 2001 på Anritsu. Efter 
att först ha arbetat med affärsutveckling och försäljning är han nu 
teknisk direktör för EMEA-regionen.
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En nätverks- 
simulator gör det  
möjligt att i en säker 
laboratoriemiljö  
testa beteendet  
hos all terminal- 
utrustning.
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kar mycket energi skulle kunna stängas av 
och sättas på av molnbaserad programvara 
som svar på realtidsförändringar av elpri-
serna. I många fall kan sådan samfunktion 
påverka intäkterna eller resultera i att en 
kostnad påförs en affärskunds kreditkonto 
eller en konsuments kreditkort. Detta inne-
bär att lösningarna är känsliga för intrång 
eller attacker från kriminella eller andra 
som vill störa eller komma åt kommersiella 
transaktioner. 

Av de skäl som beskrivits ovan kommer 
viss IoT-utrustning att använda mobilnätet 
som gränssnitt för access till internet. Så 
hur kan OEM-tillverkare, som nu ska an-
passa en tidigare fristående enhet för IoT-
anpassning, testa dess förmåga att motstå 
sådana intrång och attacker? Operatörerna 
kommer naturligtvis inte att tillåta att till-
verkare utnyttjar ett testvirus eller konfi-
gurerar korrupta inställningar i ett mobilnät 
för att utvecklaren ska kunna kontrollera 
hur en prototyp klarar av detta. 

d e t fInns d o C k  ett säkert sätt att utveckla 
och testa säkerheten i produkterna: en nät-
verkssimulator emulerar i labmiljö funktio-
nen i ett mobilnät. I en fullständigt isolerad 
och säker miljö gör den det möjligt för kon-
struktören att testa hur alla slags nätverks-
beteenden, inklusive nätverksburna virus 
och andra attacker, påverkar en enhets 
funktion. 

Ett instrument som exempelvis MD8475A 

från Anritsu fungerar som en basstations-
simulator och stöder de 3GPP-protokoll 
som används idag, från äldre standarder 
för GSM till de senaste för lTE-Advanced. 
Genom ett användarvänligt gränssnitt (i 
MD8475As fall kallas detta Smart Studio) 
kan konstruktören snabbt implementera 
hundratals förkonfigurerade testrutiner. 
Det ger en uppsättning byggblock som an-
vändaren lätt kan kombinera för att skapa 
de nätförhållanden som enheten kan kom-
ma att exponeras för. 

Dessutom tillhandahåller det en test-
miljö för att skapa onormala nätverksbete-
enden som exempelvis överföring av virus 
inriktade på vissa typer av enheter eller 
operativsystem. Instrumentet kan också 
generera specifika scenarier: programva-
ran Smart Studio gör att man kan simulera 
nätverkssamverkan mellan så olika utrust-
ning som smarta elmätare (statisk enhet 
som sällan överför data) och enheter för 
spårning av fordon (mycket rörlig enhet 
som ofta överför data). 

I  ta k t med  att antalet IoT-enheter blir allt 
fler kommer vissa tekniker att nå en kritisk 
volym. Som ett exempel kommer opera-
tivsystemet Android eventuellt att bli den 
populäraste plattformen för dessa, och 
skulle då utgöra ett attraktivt mål för inter-
netbaserade intrång. Eftersom MD8475A 
innehåller sina egna servrar men också kan 
kopplas till en extern server (på ett privat 

nät eller via internet) gör det att utveckla-
ren kan ansluta utrustningen till den riktiga 
IoT-servern och göra ett fullständigt test 
“end to end” av enheter och servrar över 
ett mobilnät. Eftersom det mobila nätet är i 
en simulator, och inte ett kommersiellt nät, 
undviker man de samtalskostnader, be-
gränsningar för dataanvändning eller andra 
begränsningar som kommersiella mobilnät 
kan föra med sig. MD8475A kan även simu-
lera ett brett område av nätkonfigurationer, 
vilka motsvarar olika nätkonfigurationer 
och operatörer globalt. Förtestningen kan 
således utföras i laboratoriet istället för att 
man ska tvingas åka jorden runt och testa i 
olika länder för att säkerställa korrekt funk-
tion för samtliga typer av nätinställningar.

m å ng a ut V eC k l a re  har tidigare inte behövt 
bemästra tekniker för testning av mobil-
telefoner, men de oundvikliga säkerhets-
frågor som följer med introduktionen av 
potentiellt sårbara enheter på internet gör 
att det nu för första gången är nödvändigt. 
Konstruktörer kommer att finna att det fak-
tiskt är relativt lätt att utrusta sina produk-
ter med mobiluppkoppling: en modul med 
ett komplett mobilmodem kan lätt integre-
ras i slutprodukterna. Den nya och svårare 
uppgiften blir att se till att den nu uppkopp-
lade enheten skyddas från internets faror. 
En nätverkssimulator är ett nödvändigt 
verktyg som hjälper konstruktörer att fram-
gångsrikt klara den uppgiften.   n

Varje sensor i avancerad  
automationsutrustning, som 
exempelvis i besprutnings-
systemet på bilden, kan i fram-
tiden ha sin egen Ip-adress. 

Visit our new website www.compomill.com
Download our Line Cards including products

from over 60 leading manufacturers worldwide.

sales@compomill.com
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 Även om mycket kring Internet of 
Things fortfarande är oklart är 
det en sak som är säker, att det 
inte kommer att finnas en enda 

standardlösning. Alla ”things”, varje en-
het, kommer med stor sannolikhet att vara 
utvecklade för sin egen specifika uppgift. 
Dessutom kommer det att finnas ett kom-
mersiellt tryck på att enheten utför sin upp-
gift så kostnadseffektivt som möjligt.

Men om varje konstruktion är unik drar 
den inte nytta av de skalfördelar som är 
möjliga, och det är inte acceptabelt ur ett 
ekonomiskt perspektiv.

Ett sätt att tackla problemet är att an-
vända en flexibel, utökningsbar plattform 
som kan skräddarsy tillämpningar snabbt 
och billigt.

fp g a :er H a r und er l å ng tId  erbjudit den 
här typen av flexibilitet på den lägsta nivån 
(transistor/grind). Samma angreppssätt 
kan användas på en högre nivå och vidga 
konceptet. Det finns ett antal framkomliga 
vägar, bland dem en standard för periferi-
moduler kallad Pmod (Peripheral Modules).

Detta flexibla gränssnitt är utvecklat av 
Digilent för moduler med låg datafrekvens 
och få anslutningar som fungerar som peri-
ferienheter till en värdenhet, ofta en FPGA 
på ett separat kort. Specifikationen, som 
också finns i en version med I2c, stöds av 
en rad tillverkare och är enkel att imple-

mentera på ett värdkort. Att den är populär 
betyder att utvecklarna har ett brett utbud 
av kort att välja mellan, kort vars funktio-
ner enkelt kan utvärderas genom att man 
pluggar in dem och testar hur de fungerar. 
Denna modulära konstruktionsmetod är en 
effektiv metod att snabba upp utvecklings-
arbetet för IoT-produkter.

sa nno l Ik t B l Ir d en  första stora tillämp-
ningen på det industriella området, där vi 
får kommer att få se allt fler sensornoder. 
Att använda sensorer för att övervaka ma-
skiner, processer, resurser och produkti-
viteten ger många fördelar. Det kommer 
snabbt att öka automationsgraden och 
sänka driftskostnaderna, liksom priset på 
slutprodukten.

Att addera sensorer till ”allting” kräver 
lokal infrastruktur liksom Internetupp-
koppling vilken troligen kommer att ske via 
trådlösa sensornät (WSN). Analog Devices 
har utvecklat ett WSN i form av en modulär 
demonstrationsplattform som låter senso-
rer, lokal beräkningskraft och trådlös upp-
koppling snabbt konfigureras och kopplas 
upp så att det går att utvärdera en komplett 
lösning.

pl at tfo r men fInns  i två varianter: versio-
nen Bunch består av två kort med flera sen-
sorer och drivs av cortex M3-styrkretsen 
ADucRF101 med analogfunktioner tillsam-

mans med den treaxliga accelerometern 
ADXl362 och ett antal andra sensorer från 
tredjepart för luftfuktighet, temperatur, 
ljus och passiv IR. Dessutom har kortet 
power management. Allt kompletteras av 
en gateway, som också baseras på ADu-
cRF101, och ett emulatorkort.

Den andra plattformen är en klusterver-
sion som innehåller tre multisensornoder. 
Plattformen stödjer IBM:s IoT-moln Blue-
mix som baseras på öppna standarder. 
Blue mix erbjuder tillämpningar som tjäns-
ter vilket gör det enklare för lösningar base-
rade på ADI:s IoT-kort att leverera använd-
bara data. 

B l uemIx kommunIC er a r  med noderna med 
det minimala protokollet MQTT som utveck-
lats för små sensorer och mobila enheter. 
Protokollet kan kan enkelt implementeras 
på sensorsidan med en billig linuxbaserad 
gateway – Analog Devices har en sådan sys-
temlösning för sitt WSN där en Raspberry Pi 
kopplar upp sig mot IBM Blue mix.

Övergången till modulära lösningar ses i 
allt högre grad som rätt sätt att adressera 
de utmaningar man möter när man ska rulla 
ut stora mängder noder snabbt och kost-
nadseffektivt. ytterligare stöd för detta an-
greppssätt ges av de bivillkor som kommer 
att finnas för de flesta tillämpningar: att de 
måste använda en lågenergiprocessor med 

En anslutning för IoT
Pmod är den perfekta bussen  
för att ansluta periferienheter  
till IoT-system

av andreas schugens, 
silica, och neha Baheti, 
analog devices 

Andreas Schugens är biomedicinsk 
 ingenjör och arbetar som affärs-
utvecklare på Avnet Memec-Silica.  
Han har ett förflutet på olika medicin- 
och biltillverkare men gick över till 
halvledarindustrin år 2007.  
År 2010 började han på Silica.

Neha Baheti började på Analog Devices 
år 2015 som applikationsingenjör med 
fokus på snabba omvandlare och rf-
lösningar. Innan dess arbetade hon på 
Nokia med 5G-forskning.
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Analog Devices ADF7242 kan användas för att snabbt och enkelt addera trådlös uppkoppling  
till ett system. Det har en räckvidd upp till 100 m och en datatakt på maximalt 250 kbit/s med den 
integrerade antennen.
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analogfunktioner, kunna hantera olika ty-
per av sensorer och ha någon form av upp-
koppling.

Alla dessa villkor uppfylls i standard-
moduler, även när lösningarna är mycket 
specifika, men lösningarnas värde handlar 
mindre om konfigurationen och mer om de 
data de levererar. Utvecklarna kommer att 
behöva fundera mycket över var de kan ad-
dera mervärde.

e t t mo d ul ä r t a ngrepp ssät t  förenklar ut-
vecklingsarbetet och standardgränssnitt 
förenklar det ännu mer. När det handlar 
om att snabbt få fram en prototyp och det 
är små volymer har Peripheral Modules 
(Pmod) från Digilent många fördelar. Modu-
lerna är oftast små och billiga. De är utveck-
lade för en enda men komplett funktion 
som gör det möjligt att snabbt och enkelt 
addera olika funktioner till ett moderkort 
som i sin tur ofta baseras på en FPGA.

På grund av sin flexibilitet och stora 
spridning har Pmod anammats av ett stort 
antal halvledartillverkare, inklusive Analog 
Devices. Företaget har flera olika model-
ler för olika tillämpningar. Ett exempel är 
ADF7242 som är en enkretslösning med 
Pmod och en radiodel för 2,4 GHz som an-

vändas för att koppla upp kretsen på av-
stånd upp till 100 meter och med en data-
takt på 250 kbit/s via antennen på kortet.

m a n k a n enk elt  komplettera med en el-
ler flera sensorer, DA- och/eller AD-om-
vandlare som när de är kopplade till en 
liten värdprocessor kan användas för att 
snabbt skapa en IoT-tillämpning i robust 
formfaktor. De möjliga tillämpningarna är i 
det närmaste obegränsade. Det kompakta 
formatet, den låga effektförbrukningen och 
det låga priset för Pmod gör det möjligt att 
använda tekniken i industriella styrsystem, 
medicintekniska apparater, HvAc, logistik, 
accessoarer, för att få kontroll på lagret och 
många andra tillämpningar där realtidsdata 
behöver övervakas, lagras, analyseras och 

kommuniceras. Pmod-formatet gör det en-
kelt att integrera sensorer, dataomvandling 
och digital styrning.

Med sitt inriktning mot låg datafrekvens 
och få anslutningar är Pmod optimal för de 
sensornoder som förväntas utgöra en stor 
del av IoT. Pmod har 6 eller 12 anslutningar 
varav två eller fyra är dedicerade för kraft-
matningen och fyra eller åtta för signale-
ring, vilket är mer än tillräckligt för funktio-
ner som datainsamling.

ef ter s om mo d ul ern a  strömförsörjs av ett 
bärarkortet som normalt har en FPGA, är de 
funktioner det kan ha lika flexibla som for-
matet. Drivströmmen är inte specificerad 
utan beror på moderkortet. Modulen kan 
pluggas in direkt på kortet eller anslutas 
vi en kabel som kan vara upp till 45 cm lång 
vilket gör att sensorn kan placeras en bit 
bort från moderkortet.

Gränssnittsprotokollet är flexibelt. Ett 
exempel är PmodAcl, en treaxlig mikrome-
kanisk accelerometer baserad på ADXl345. 
Den kan skicka data via SPI eller I2c. Även 
om kretsen har en låg datatakt kan den 
ändå hantera utmanande applikationer. 
Dess litenhet gör att flera enheter kan kom-
bineras till ett komplett delsystem som 

▲

’’
”ett modulärt 

 angreppssätt  förenklar 
 utvecklingsarbetet och 

standardgränssnitt 
 förenklar det ännu mer”
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cN0357. Den har en enda ström-
matning och innehåller en lågbru-
sig gasdetektor i form av en kol-
monoxidsenor från Alphasense 
med ADI:s förstärkare ADA4528-2 
och den programmerbara reostaten 
AD5270-20. Att använda ett programmer-
bar motstånd (reostat) för prototyparbetet 
gör det möjligt att snabbt testa olika gas-
sensorer utan att byta några andra kompo-
nenter på kortet.

e t t a nn at e x empel  på hur intelligenta 
sensorer kan bidra till IoT är cN0332 som 
är en Pmod med magnetoresistiva senso-
rer för att mäta rotationshastigheten på 

ett hjul kopplat till en växellåda. 
Den svaga differentiella signalen 
från sensorn buffras först av en 
operationsförstärkare innan den 

förstärks och levereras som en pul-
sad sinusvåg. Samma format används 

också i utvecklingsplattformar inklusive 
EvAl-cN0326-PMDZ som är en komplett 
och isolerad PH-mätare med låg energiför-
brukning och AD-omvandlare med automa-
tisk temperaturkompensation. Den inne-
håller AD7793, AD8603 och ADUM5401 
från Analog Devices.

IoT kommer att kräva större konstruk-
törsinsatser än något annat tekniksprång. 
Det kommer att förändra varje aspekt av 

vår värld. Utmaningen kommer att kräva 
mer utvecklingsresurser än vad som finns 
tillgängliga, den enda lösningen är att an-
vända ett modulärt angreppssätt på sys-
temdesignen.

äV en om d e t fInns  många format och speci-
fikationer att välja på så är Pmod det bästa 
för sensornoder som förväntas utgöra en 
stor del av IoT-världen. Genom att använda 
generella moderkort med FPGA:er som är 
kompatibla med Pmod-specifikationen 
får utvecklarna ett brett utbud att välj från 
vilket underlättar för dem att snabbt, kost-
nadseffektivt och robust lösa de utmaning-
ar som IoT för med sig.  n

Analog Devices CN0357, en lågbrusig gasdetektor som drivs med en enda matningsspänning.  
Genom att använda elektromekaniska sensor med programmerbar förstärkning går det snabbt  
att ta fram prototyper.
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’’
”Iot kommer att kräva 
större konstruktörs-

insatser än något annat 
tekniksprång. det kommer 

att förändra varje  
aspekt av vår värld.”
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Många sensorer  
kan mäta temperatur 
men kvalitet och  
pris varierar stort

CMOS ger noggranna 
temperaturmätningar

av Bill simcoe, silicon labs

Bill Simcoe började på Silicon Labs år 2004 som applikations-
ingenjör. Idag är han produktansvarig för Silicon Labs sensor- 
produkter för miljöövervakning inklusive Si70xx som är en sensor-
familj för relativ luftfuktighet och temperatur.
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 Temperatur är en av de vanligaste 
storheterna som mäts i elektro-
niksystem. Det finns en mängd 
olika typer av sensorer som alla 

har sina för- och nackdelar. Den som kon-
struerar ett system måste försäkra sig om 
att den valda temperatursensorn har den 
noggrannhet som specificerats.

För grundläggande temperaturmät-
ningar där det räcker med en noggrannhet 
på ±2°c till ±3°c brukar termistorer vara ett 
populärt val på grund av det låga priset och 
att de behöver kompletteras med få kom-
ponenter. Men för processorbaserade till-
lämpningar som inte har en intern AD-om-
vandlare brukar en halvledarlösning vara 
att föredra. För konstruktioner som behö-
ver högre noggrannhet, bättre än ±2 °c plus 
låg effektförbrukning och/eller hög upplös-
ning, ger halvledarsensorer bäst prestanda 
för pengarna så länge temperaturområdet 
ligger inom –40 till +125 °c.

Motståndsbaserade detektorer ger tra-
ditionellt den bästa upplösningen, upp till 
±0,2 °c men till en hög kostnad. Dessutom 
behövs ett antal andra komponenter för att 
få till en korrekt AD-omvandling.

n ya H a lV l eda r sens o rer  som Si705x-fa-
miljen från Silicon labs ger en noggrannhet 
som är i paritet med motståndsbaserade 
sensorer men utan att man behöver addera 
externa komponenter som ökar kostnaden 
för systemet.

Termostaplar har den fördelen att de 
mäter kontaktlöst och därför har ett stort 
temperaturområde. Traditionella termo-
staplar konstrueras med metallkapsel av 
typen TO-5 som antingen kräver extern 
förstärkning eller har en intern asic. Det här 
angreppssättet, kopplat med behovet av 
en korrekt optomekanisk konstruktion, ger 
högre kostnader och begränsar termostap-
lar till tillämpningar där kontaktlösa mät-
metoder har en avgörande fördel. Exempel 

▲

Sensortyp Fördelar Nackdelar

Termistor • Billig 
• Minimalt antal komponenter

• låg noggrannhet 
• Kräver extern AD-omvandlare

Termostaplar • Mäter beröringsfritt 
• Brett temperaturområde

• Dyr 
•  Opto-mekanisk konstruktion  

vilket kan vara opraktiskt för vissa 
tillämpningar

•  Färgen på mätobjektet kan påverka 
noggrannheten

Motståndsbaserade  
detektorer (RTD)

• Högst noggrannhet 
• Brett temperaturområde

• Billig 
• Många komponenter 
• lång svarstid 
• Kräver extern AD-omvandlare

Termokopplare • Störst temperaturområde •  Många komponenter och kräver 
temperaturreferens (cold junction)

• låg noggrannhet
• Kräver externa AD-omvandlare

Integrerade halvledar- 
sensorer i CMOS-teknik

•  Bäst förhållande mellan pris och 
prestanda med hög noggrannhet

• lägst effektförbrukning
• Få komponenter
• Integrerad AD-omvandlare

• Begränsat temperaturområde
• Dyrare än en termistor

Figur 1. Exempel på den typiska och maximala temperaturnoggrannheten hos en halvledarsensor.
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på sådana tillämpningar är örontermomet-
rar och övervakning av industriprocesser 
med höga temperaturer.

H a lV l eda rB a ser a d e  temperatursensorer 
använder vanligen bandgapet för att mäta 
förändringar i framspänningen hos en diod 
och därmed temperaturen. För att få en rim-
lig noggrannhet kalibreras de vid en enda 
temperatur, vanligen 25 °c. Därmed får 
man den högsta noggrannheten vid kali-
breringspunkten och noggrannheten avtar 
för högre och lägre temperaturer. För att få 
högre noggrannhet över ett större tempe-
raturområde behövs fler kalibreringspunk-
ter eller så kan man ta till avancerad signal-
behandling. Tillverkarna brukar normalt 
specificera typisk och maximal temperatur-
noggrannhet inom ett givet intervall. Med-
an typiska värden kan ge en uppfattning om 
noggrannheten för några få komponenter 
under ideala förhållanden bör man titta 

på det maximala värdet för att få en sann 
uppfattning för noggrannheten hos många 
komponenter under olika förhållanden.

Spänningen från ett kraftaggregat kan 
också påverka temperaturnoggrannheten 
i en halvledarsensor. Sensorer utan intern 
spänningsreglering får sämre noggrannhet 
när spänningen avviker från det nominella 
värdet. De flesta tillverkare tar med det i 
sina datablad med maximala värden mellan 
±0,2 °c/v och ±0,3 °c/v.

För kretsar med en bättre noggrannhet, 
med ett fel under ±0,5 °c, börjar sekundära 
effekter att spela en roll för noggrannhe-
ten. De är ofta specificerade separat från 
den normala noggrannheten i databladen 
och bör tas i beaktande. En del av dessa är:
• repeterbarhet/brus: Det är ett fel som 

kommer från de analoga delarna på in-
gången och AD-omvandlaren och kan 
vara ±0,1 °c i enklare produkter och ner till 
±0,01 °c i bättre produkter. 

• drift/stabilitet: ytterligare fel kan adde-
ras i takt med att sensorn åldras.

ko rrek t pl aC erIng  av temperatursenso-
rerna på kretskortet är viktigt för att få för-
väntad noggrannhet. För att mäta omgivan-
de temperatur måste sensorerna placeras 
så långt bort som möjligt från värmealst-
rande komponenter. Det gäller bland annat 
för processorer och spänningsregulatorer. 
Om sensorn sitter på samma kretskort som 
dessa kan det hjälp att göra urtag i krets-
kortet för att stoppa värmespridningen. 
Man måste också ordna adekvat ventila-
tion så att sensorn verkligen kan känna av 
omgivningens temperatur.

Om man ska mäta temperaturen hos kom-
ponenter på kretskortet ska sensorn placeras 
så nära den kritiska komponenten som möjligt. 
Jord- och spänningsplan kan användas för att 
leda värmen från komponenten till sensorn.

Svarstiden hos en temperatursensor är 
nära relaterad till massan hos kretskortet 
och kapslingen som det sitter i. Om en tem-
peratursensor exempelvis placeras i mit-
ten av ett stort kretskort kommer det att ta 
lång tid innan den upptäcker förändringar i 
den omgivande luftens temperatur. För att 
eliminera problemet kan sensorn monteras 
på ett mindre kort eller så kan man göra ut-
skärningar i kretskortet som isolerar sen-
sorn från resten av systemet.

Den digitala temperatursensorn Si705x 
är ett bra exempel på en cMOS-sensor. Den 
har konstruerats för att bibehålla sin nog-
grannhet över hela spännings- och tempe-
raturområdet. Med en matningsspänning 
mellan 1,9 v och 3,6 v kan Si705x anslutas 
direkt till ett batteri för temperaturmätning 
på längre avstånd. Kretsen har avsevärt 
bättre noggrannhet vid höga och låga tem-
peraturer, tappar minimalt i noggrannhet 
beroende på brus och är okänslig för varia-
tioner i matningsspänningen.

Kretsar som Si705x är utmärkta alter-
nativ till motståndsbaserade sensorer när 
man vill ha hög noggrannhet utan att be-

Figur 2. Si705x ger 
utmärkt noggrann-
het oberoende av 
matningsspänning 
och över hela tem-
peraturområdet.
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höva använda många komponenter, något 
som ökar kostnaden och komplexiteten.

Exempel på temperaturnoggrannhet i 
olika tillämpningar:
• kylkedjan i läkemedelsindustrin/mat-

förvaring: Specifikationen E06/TR07.1 från 
världshälsoorganisationen, WHO, kräver 
en temperaturnoggrannhet på ±0,5 °c mel-
lan –5 °c och +25 °c, och ±1 °c mellan –20 °c 
och –5 °c liksom +25 °c till +55 °c.

• HVaC och frysta livsmedel: Förutom ab-
solut noggrannhet är långtidsstabiliteten 
viktig eftersom enheterna ska fungera i 
många år. Till exempel kan en enhet som 
är specificerad för ±0,05 °c/år ha en för-
sämrad noggrannhet på 0,5 °c efter tio år.

• kompensation för temperaturreferen-
sen (Cold Junction): Termopar är vanliga 
när man ska mäta stora temperaturspann. 
De kräver en noggrann referens vid rums-
temperatur för att kunna ge mätvärden 
med hög noggrannhet.

• avlägset placerade sensorer: Man måste 
ta hänsyn till matningsspänningen när 
man konstruerar sensornoder som kom-
municerar trådlöst och i portabla datalog-
gar. Utan korrekt spänningsreglering kan 
variationer i spänningen resultera i sänkt 
noggrannhet i temperaturmätningarna.  n

Figur 3. Halvledarsensorer som Si705x ger överlägsen noggrannhet jämfört med  
motståndsbaserade sensorer.

http://select.advantech.com/iotgateway/

Jumpstart IoT Innovation with 
Pre-integrated 
Starter Kit

HW/SW/Services Starter Kit
Gateway System: Intel® Celeron® processor J1900 
& Windows 7 Embedded | WISE-PaaS
Software: WISE-PaaS/RMM | Design-in Services: 
SDK & 3 Hours Online Consulting Services
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nya proDukTEr

n aI-nyCkel
Allt som har en USB-ingång 
kan addera AI-tekniken deep 
learning som turbo med 
hjälp av en USB-nyckel från 
 irländska Movidius. 

Fathom Neural Compute Stick 
heter USB-pinnen, som innehål-
ler Movidius bildanalysproces-
sor MA2450 som i likhet med 
alla processorer (eller VPU:er 
som Movidius kallar dem, visual 
processing units) i Myriad 2-fa-
miljen innehåller en hårdvaru-
implementation av ett artificiellt 
neuronnät.

Det betyder att deep learning- 
och andra neuronnätsalgoritmer 
kan exekveras med högre pre-
standa, i större konfigurationer 

och med lägre strömförbrukning 
– i detta fall högst en watt vilket 
betyder att stickan inte behöver 
egen strömförsörjning.

usB -s t I C k a n kan fungera som 
en utvecklingsplattform på en 
pc, eller så kan den pluggas in i 
USB-porten på exempelvis en 
flygande drönare och användas 
skarpt. Prestandan för ett visst 
22 lager djupt neuronnät kall-
lat Googlenet (GoogLeNet) är 15 
inferenser per sekund i 16 bitars 
flyttalsprecision. 

Den mjukvaruplattform i vil-
ken stickan ingår kallas Fathom 
och kan använda neuronnät 
 definierade i AI-utvecklingspro-
gramvarorna Caffe och Tensor-
flow. 

Stickan tillverkas inlednings-
vis i bara 1 000 exemplar, så 
det gäller att hänga på låset hos 
Movdius om du vill ha en. Nästa 
vecka har du kanske chansen om 
du besöker Embedded Vision 
Summit i Santa Clara, Kalifor-
nien där den ska demonstreras.

moV Id Ius V IsI o n är att sprida 
sin neuronnätsaccelerator så 
långt ut i noderna i IoT-nätet 
som möjligt. Varje mobilproces-
sor, smartklocka och elektro-
nisk accessoarer ska helst ha ett 
Movidius chip. Därmed ska IoT-
noderna inte behöva skicka sina 
data till molnet för AI-analys, 
utan kunna utföra analysen på 
plats.

– Inom en mycket snar framtid 

kommer konsumenter att börja 
få stifta bekantskap med över-
raskande smarta tillämpningar 
och produkter, lovar Movidius 
vd Said Remi El-Ouazzane.

moV Id Ius H a r HIt t Il l s fått be-
ställningar på en miljon Myriad 
2-processorer. Företaget har ett 
samarbete med Google, som är 
en flitig användare av deep lear-
ning.

Deep learning används idag 
bland annat för bildtolkning, 
talförståelse och fordonsnavige-
ring. 

Intel Quark är en annan pro-
cessor som har ett inbyggt neu-
ronnät. 

JAN TåNGRING
jan@etn.se

Artificiellt intelligent 
USB-pinne

n styrkretsar
Kryptostöd i hårdvara gör 
enligt Microchip styrkretsen 
CEC1302 cirka 100 gånger 
snabbare på hashberäkningar 
och 20–50 gånger snabbare på 
kryptering än kretsar som gör 
jobbet i mjukvara. 

Tillämpningen är Internet of 
Things. Kretsen kan användas 
som coprocessor för kryptering, 
autentisering och andra säker-
hetsfunktioner, eller som huvud-
processor.

Innan den laddar styrprogram 
eller programuppdateringar ve-
rifierar kretsen att programvaran 

är autentiskt, som ett sätt att hålla 
fientlig programvara stången. 

Klockfrekvensen är 48 MHz 
och den har 128 kbyte SRAM 
och 32 kbyte boot-ROM. AES-
kryptomotorn stöder ECB, CTR, 
CBC och OFB och nyckellängder 
upp till 256 bitar. Hashmotorn 
stöder SHA-1 och SHA-256. Båda 
motorerna har DMA till SRAM.

Arbetstemperaturen är noll 
till 70 grader Celsius.

CEC1302 finns idag i provex-
emplar i en 144-WFBGA och om 
du beställer minst 10 000 kostar 
de 1,75 dollar styck.

JAN TåNGRING
jan@etn.se

Cortex M4 med kryptering 
i hårdvara

allt-i-ett-instrument 
att hålla i handen
n test & mät 
Brittiska Picoscope är 
 synonymt med  skärmlösa 
kompakta och USB-drivna 
oscilloskop. Nu adderar 
 företaget spektrumanalysator, 
funktionsgenerator, vågforms-
generator och en  analysator 
för seriella bussar till 
 oscilloskopen i den enklaste 
2000-familjen. 

Picoscope 2000 finns med två el-
ler fyra kanaler. Den tvåkanaliga 
modellen går att få med 16 digi-
tala kanaler. 

Den enklare A-versionen som 
i första hand är avsedd för un-
dervisning och hobbyister har 
25 MHz bandbredd medan den 
vassare B-versionen finns med 
50, 70 och 100 MHz bandbredd. 
Samplingshastigheten går från 
100 Hz upp till 1 GHz beroende 
på modell.

Dessutom kommer 2000-se-
rien numera med spektrumana-
lysator (FFT), funktionsgenera-
tor, vågformsgenerator och en 
analysator för 15 olika seriella 
bussar som standard.

Prisspannet är stort, från 129 
dollar till 1 235 dollar. 

PER HENRICSSON
per@etn.se
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Med lösningen, kallad IoT Gate-
way Starter Kit, säger sig Advan-
tech erbjuda nyckelfärdiga bygg-
stenar för att ansluta befintliga 
”saker” i industrin – exempelvis 
maskiner, andra enheter och 

sensorer – och förena olika ty-
per av protokoll i IoT-protokollet 
MQTT. 

Startpaketet består av ett för-
konfigurerat system baserat på 
Intels Celeron J1900, Windows 

Embedded 7, mjukvaru- och 
molnplattformen WISE-PaaS 
liksom en utvecklingsmiljö för 
mjukvara och tekniskt support. 
Hårdvaran fungerar med Micro-
softs molnplattform Azure. 

t Vå g at e Ways har valts att ack-
ompanjera det nya startpaketet: 
den mindre ARK-1123H och 
ARK-2121L med ett större utbud 
IO:s. Båda tål tuffa industrimiljö-
er och har enligt Advantech god 
skalbarhet för nätverk och kom-
munikation. De har verifierats 
genom Microsoft Azures certi-
fieringsprogram för IoT. 

Startpaketet finns tillgängligt 
hos Rutronik. Alla som köper 
ett startpaket har rätt att bli VIP-
medlem i Advantech IoT Deve-
loper Forum; ett forum där man 
kan diskutera med andra inom 
samma gebit, ladda ner de nyaste 
verktygen liksom dokument. 

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

n test & mät
Den kan mäta spänning från 
nanovolt till kilovolt och 
resistans från mikroohm till 
gigaohm. PXIe-4081 från 
National Instruments är den 
första multimetern för PXI 
Express med 7½ siffror. 

Multimetern har en halvledar-
baserad strömshunt som ger åtta 
likströmsområden från 1 µA till 
3 A och sex områden med växel-
ström (RMS) från 100 µA till 3 A. 
Instrumentet upptar en kortplats 

i ett PXI-chassi med höjden 3U, 
därmed går det att få in 17 stycken 
DMM-kanaler i ett PXI-chassi. 

fö r t Il l ä mpnIn g a r som kräver 
många mätningar kan instru-
mentet i isolerat läge sampla DC-
kopplade vågformer i alla spän-
nings- och strömområden med 
en maximal takt på 1,8 MSa/s. 
Genom att ändra samplingshas-
tigheten kan användaren styra 
upplösningen i amplitud från 10 
till 23 bitar och därmed justera 
snabbhet mot noggrannhet.

Vid mätning av likspänning 
har instrumentet en noggrann-
het på 15 ppm upp till två år efter 
kalibrering.

PER HENRICSSON
per@etn.se

toshiba vässar 
sin kiselkarbid
n dIoder
En andra generation 
Schottky Barrier Diode 
(SBD) i kisel karbid är vad 
Toshiba just  lanserat. 
Nykomlingarna påstås ha 
en strömdensitet som är 
50 procent högre än den 
tidigare generationen. 

Kiselkarbid kan bana väg för 
effektivare kraftkretsar än 
dagens kiselkretsar, vilket 
minskar behovet av värme-
avledning men också spar 
utrymme. Likaså ger kisel-
karbid stabil drift över ett 
bredare temperaturområde 
än kiselalternativ – även vid 
höga spänningar och ström-
mar. Så motiverar Toshiba 
sin utveckling inom kisel-
karbid. 

Närmast har  företaget 
släppt en serien 650 V 
Schottkydioder i SiC tänkta 
att användas i konstruktio-
ner som kräver snabb kraft-
omvandling, exempelvis 
vid effektfaktorkorrigering 
(PFC), i inverterare för sol-
paneler eller UPS:er. 

Dioderna i serien levere-
rar strömmen 4 A (TRS4-
E65F), 6 A (TRS6E65F), 
8A (TRS8E65F) och 10 A 
(TRS10E65F) och kommer 
kapslade i en TO-220 med 
två pinnar. De går också att 
få kapslade i en så kallad 
TO-220 isolated 2-pin. Då 
byts E:et i ovanstående be-
teckning ut mot A, vilket ger 
att exempelvis 4 A-varianten 
heter TRS4A65F. 

ANNA WENNBERG
anna@etn.se

Noggrann multimeter  
med 71/2 siffror

Industriell Iot 
på Windows och Intel
n uppkopplIng
Kortdatortillverkaren Advantech har släppt en gateway-platt-
form tänkt att accelerera IoT-lösningar inom industrin. Start-
paketet har utvecklats i samarbete med Intel och Microsoft. 

n lödnIng
En spets utformad som en 
lödgryta, ett handtag och 
ett robust ställ gör att löd-
stationen kan användas för att 
exempelvis förtenna kablar 
eller komponenter. 

Det är JBC som utvecklat löd-
grytan som kan användas med 
handtagen T470 och T245. Det 
förstnämnda kan kopplas till en 
så kallad ”Heavy Duty”-station 
(HDE-2B) men det går även bra 
att koppla ihop enheten med en 

standardstation.
Lödgrytan finns i två olika 

storlekar: 15 × 18 × 10 mm respek-
tive 40 × 40 × 10 mm och säljs av 
OEM. 

PER HENRICSSON
per@etn.se

Förvandlar  
lödstationen 
till gryta

nya proDukTEr
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n poWer
Kraftspecialisten TDK adderar 
åtta modeller i sin serie av 
programmerbara DC-aggregat, 
kallad Genesys. Nykomlingar-
na leverera högre spänningar, 
upp till 1 500 V, än tidigare 
familjemedlemmar. 

Den nylanserade kraftaggrega-
ten har samma dimension som 
tidigare – höjd 3U, bredd 19-tum 
(eller 483 mm). Fast till skillnad 
mot föregångarna, som levererar 
7,5 V till 600 V, ger de nya aggre-
gaten 800 V, 1 000 V, 1 250 V och 
1 500 V. Likt tidigare finns de för 
två uteffekter, 10 kW och 15 kW. 

enHe t ern a k a n a rB e ta i endera 
konstant ström- eller konstant 
spänningsläge. De accepterar 

både trefas 400 Vac eller 480 Vac 
på ingången med passiv effekt-
faktorkorrigering (PFC). De är 
lämpade att användas i olika till-
lämpningar i industrin, inom 
alternativ energi, till ATE-utrust-
ning för test av exempelvis for-
don och halvledare liksom inom 

försvar och flyg. 
Kraftaggregaten har en verk-

ningsgrad på över 93 procent och 
en programmerbar responstid 
upp/ner på 17 ms respektive 20 ms, 
vilket är snabbare än tidigare fa-
miljemedlemmar. Isolationen på 
utgången är upp till 1 500 V.

Flera kraftaggregat kan paral-
lellkopplas i en master/slave-
konfiguration. Därmed kan 
exempelvis fyra moduler konfi-
gureras att leverera 60 kW.

a l l a mo d ul er i Genesys har ett 
inbyggt 16-bitars RS-232/RS-485-
gränssnitt. Via det digitala gräns-
snitten kan upp till 31 kraftaggre-
gat styras i en kedja, daisy-chain, 
över RS-485.Ytterligare digitala 
och analoga gränssnitt finns som 
tillval. 

Nykomlingarna har en mängd 
säkerhetsfunktioner och uppfyl-
ler samma säkerhetskrav som 
tidigare familjemedlemmar. De 
är CE-märkta och kommer med 
5 års garanti.
  ANNA WENNBERG

anna@etn.se

n sensorer
En hyfsat bra och okyld IR-
sensor, inbyggd beräknings-
kraft och en rad olika objektiv. 
Ska man placera in Boson i 
Flirs växande familj med IR-
moduler för OEM-produkter 
hamnar den mellan Lepton – 
som är den enklaste – och Tau 
– som är den vassaste. 

Boson blir den första IR-modul 
som innehåller en flerkärnig pro-
cessor som kör Flirs program-

vara XIR som används för att 
förbättra bilden och göra olika 
typer av analyser. Bland annat 
kan man kombinera IR-bilden 
med motsvarande bild från en 
vanlig CMOS-kamera för att för-
stärka kontrasterna i IR-bilden 
och därmed få den att bli mer lik 
en bild tagen i den synliga delen 
av spektrum.

V Ida re fInns funktioner för 
brusreducering och för att höja 
kontrasten. Kunderna har också 

möjlighet att lägga in egna algo-
ritmer. Boson är förberedd på 
GPS-signaler och navigations-
system baserade på tröghet. Det 
finns också ingångar för bland 
annat skärm, lagringsenhet och 
kommunikationsbussar.

Det finns 15 olika objek-

tiv att välja mellan och antalet 
bildpunkter är 320 × 256 eller 
640 × 512 stycken. Avståndet 
mellan pixlarna är 12 µm.

Flir lämnar inget pris men Bo-
son finns i prover.

PER HENRICSSON
per@etn.se

genesys kliver upp i spänning

IR-modul med optik 
och smarthet
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n Verktyg
Det blir allt vanligare att an-
vända flexkort för att få in elek-
troniken i trånga kapslingar, 
något som Cadence uppmärk-
sammat genom att kraftigt 
förbättra stödet i kretskorts-
verktygen Allegro och OrCad. 

Flexkort har länge använts för att 
ersätta kablar mellan två krets-
kort och på senare tid har de bör-
jat användas även som bärare av 
komponenter. Men att designa 
flexkort kräver andra hänsyn än 
när man använder hårda bärare 
som FR4.

Bland annat måste man ta 
hänsyn till vilken krökning kor-
tet är tänkt att få, så att kompo-
nenterna inte sprätter loss när 
kortet böjs. Och så är det prak-
tiskt att hämta upp egenskaperna 
för både materialet i kortet och 
de ytbehandlingar som ofta an-
vänds ur en databas, istället för 
att behöva mata in dem själv.

d e ssutom k l a r a r kretskorts-
verktygen av att hålla reda på 
bygghöjden och att skicka över 
den till det cadverktyg som an-
vänds för mekaniken. Skulle 
något av korten bli för högt ska 
det gå enkelt att flytta över kom-
ponenten till ett annat av korten 
– eftersom de ligger i samma da-
tabas – i den kedja av hårda och 
flexibla kort som blir allt vanli-
gare i avancerad elektronik.

Det är några av förbättring-

arna i Allegro 17.2-2016 och Or-
CAD 17.2-2016 som Cadence nu 
lanserar. OrCad är det enklare 
kretskortsverktyget för mindre 
projekt. Växer man ur det går det 
att flytta över konstruktionen till 
Allegro och fortsätta arbetet där.

en n y He t I  a l l eg ro är det går att 
arbeta upp till fem personer sam-
tidigt med en konstruktion, ti-
digare har man varit tvungen att 
dela upp kortet i olika delar för 
att flera personer skulle kunna 
jobba parallellt.

För den som designar rf-kort 
kan den nya funktionen som 
tillåter att man lägger in öar av 
bättre substrat för rf-delarna, 
vara intressant. 

Och såklart uppskattar säkert 
många att verktygen blivit snab-
bare. Här är förklaringen att de 
porterats till 64-bitars-operativ-
system. 

PER HENRICSSON
per@etn.se

Allegro och Orcad 
blir bättre på flexkort
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to make a battery that lasts 20.

www.saftbatteries.com
infosweden@saftbatteries.com
+46-491 68 104 GATEline AB • www.gateline.se • sales@gateline.se • 08 778 44 40               

OrCAD PCB Designer 
Professional

Samma databas och 
användargränssnitt i
Cadence® OrCAD® 
och Allegro® serien

En unik, skalbar lösning 
anpassad för dina behov

n krets & kort
Wearables och annan IoT är 
tillämpningsområden för 
Intels 32 MHz-styrkrets Quark 
D2000. Den finns nu i Mousers 
sortiment tillsammans med ett 
utvecklingskort. 

D2000 har 32 kbyte flash, 8 kbyte 
SRAM och 25 stycken GPIO-
anslutningar. Den har 19 analoga 
komparatorer och 19 kanaler på 
sin AD-omvandlare.

Den arbetar i temperaturer 
mellan –40 och +85 °C i spän-

ningar mellan 2,0 och 3,3 volt.
På utvecklingskortet finns 

flash, sexaxlig kompass-accelero-
meter och temperatursensor. Du 
kan plugga in Arduino Unosköl-
dar i den och USB-anslutningen 
stöder Jtag och programmering 
via utvecklingsplattformen.

De Eclipsebaserade utveck-
lingsverktygen levereras av In-
tel. De heter System Studio for 
Microcontrollers och använder 
GCC och Intelprogramvara för 
styrkretsar.  JAN TåNGRING

jan@etn.se

utvecklingskort för Intel Quark
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n BIldanalys
Stoppa in komponentrullen i 
röntgenmaskinen och låt den 
räkna ut hur många kompo-
nenter den innehåller. Det 
spelar ingen roll om det år 
pepparkornsstora 01005 eller 
stora BGA-kretsar. XRHCount 
från tyska Visiconsult klarar 
hela spannet automatiskt. 

Ett stopp i en ytmonteringslina 
kan bero på olika saker inklusive 
att komponenterna i en feeder 
tar slut. Normalt ska det inte vara 
något problem, å andra sidan har 
det hittills inte funnit något en-
kelt sätt att ta reda på hur många 
komponenter som finns kvar i en 
påbörjad rulle. Att räkna dem för 

hand är tidsödande och inte all-
tid tillförlitligt.

Visiconsult är experter på oli-
ka typer av röntgenutrustningar 
för industrin och har tagit fram 
en maskin som kan räkna kom-
ponenter med hjälp av just rönt-
genbilden. Enligt företaget kan 
systemet också klassificera kom-
ponenterna på egen hand förut-
satt att de finns i databasen.

d e t g å r at t ko ppl a ihop maski-
nen med programvara från bland 
annat Fuji, Trax och Cogiscan 
så att resultaten automatiskt blir 
tillgängliga för den som planerar 
produktionen.

Systemet används redan av 
bland annat kontraktstillverka-

ren Flex och klarar komponen-
trullar upp till 40 cm. Det kan 
räkna antalet komponenter med 
en noggrannhet på 99,9 procent. 

Maskinen upptar 1,2 × 0,85 meter 
av golvytan och säljs av Scan-
ditron.  PER HENRICSSON

per@etn.se

Räknar komponenter 
med röntgen

n roBotöga
Intels 3D-kamera Realsense 
används idag i laptops för styr-
ning av användargränssnittet 
via röst och gester. Nu vill Intel 
se Realsense som öron och 
ögon på drönare och andra 
robotar. 

Robotic Development Kit  heter 
produkten och Intel lanserar 
den på Intel Developer Forum i 
Shenzhen, Kina.

Det kreditkortsstora styrkor-
tet kommer från Aaeon. Det he-
ter UP och har en fyrkärnig 1,4 
GHz Atom x5 Z-processor, Gbit 
Ethernet, HDMI, USB, MIPI-
CSI, DSI och eDP. Dessutom 
finns på kortet upp till 4 GB 
DDR3 och upp till 64 GB eMMC. 

V I a en 4 0 - pInn a r s -kontakt kan 
du ansluta tilläggskort, bland an-
nat vissa Raspberry Pi2-dotter-
kort.

Kortet levereras med pro-
gramvara för navigering och för 
att identifiera objekt i bild eller 
åtminstone att bestämma deras 
storlek och form.

ro B o t I C d e V el o pment k It kostar 
$249, kan förhandsbesttällas nu 
och ska skeppas innan Q2 är slut.

Utöver robotoperativsystemet 

ROS stöds diverse Linuxvarian-
ter inklusive Phoenix OS. Micro-
soft är i färd med att utveckla 
stöd för Windows.

Aaeon meddelar att det  håller 
på att utveckla stöd för CAN, 
EtherCAT och Profinet för UP-
kortet. 

JAN TåNGRING
jan@etn.se

Utvecklingskort  
kring Intels djupkamera

nya proDukTEr

n kort
Minst sju års tillgänglighet lovar tyska 
 Kontron för det robusta Mini-ITX-kortet 
MITX-BW som baseras på en Intel Atom 
N3xxx-processor. Kortet finns för leverans. 

Genom att konstruktionen är ATX-kompati-
bel finns en mängd tillbehör redan från start. 
Bland gränssnitten hittar vi två Displayport, en 
automationsversion av 24-bitars LVDS, plats 
för 3G/4G-Simkort, MPCI Express och seriella 
gränssnitt. Dessutom finns Gbit Ethernet, Sata, 
Can, RS485 och USB.

För operativsystem och program finns 
16 Gbyte eMMC. En box-pc vore en  typisk till-
lämpning.  JAN TåNGRING

jan@etn.se

atom Celeron i mini-Itx-kort



Svensk  Elektronik
– en nationell arena  
för elektronikbranschen

KALENDARIUM

Branschorganisationen Svensk Elektronik  
Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm
Tel växel: 08-782 08 50, info@svenskelektronik.se
www.svenskelektronik.se

24 maj
Turné med svenska spets-
områden, Västerås.

31 maj
S.E.E. uppföljning och årsmöte, 
Stockholm.

2 juni
Elektronikgolfen 2016,  
Stockholm. 

1 september
Turné med svenska spets-
områden, Luleå. 

8 september
Tillförlitlighet 2016, Stockholm. 

22 september
TorsdagsTanken, Stockholm. 

 
Läs mer i kalendariet på 
www.svenskelektronik.se

Följ oss på 
www.linkedin.com

Tillsammans skapar vi branschens framtid.
Svensk Elektronik arbetar för att stärka 
våra medlemmars konkurrenskraft och 
för hela den svenska elektronik industrin. 
Vi bygger vidare på den stolta traditionen 
av högt teknik kunnande, kreativitet och 
goda affärer som har gett svensk industri 

dess globala renommé. Vår uppgift är att 
bevaka utvecklingen, etablera samar-
beten och ge  information till branschen, 
men också att fungera som opinions-
bildare gentemot myndigheter och 
 organisationer. Ditt före tag är väl med? 

Här hittar du nya kunder, utbyter erfaren-
heter med kollegor och  konkurrenter, får 
kunskap och inspiration. 

Välkommen i ett nätverk som stärker 
dig och ditt företag.

Tillsammans arbetar vi nationellt för att 
stärka svensk elektronikindustri, bland annat 
genom ett aktivt nationellt nätverk. Vi  hoppas 
att få se dig på något av de kommande evene-
mangen runt om i Sverige, här skapas möjlig-
het för nya spännande affärer och samarbeten.

Särskilda evenemang 
Vi arrangerar, ofta större, evenemang.  
Dessa är planerade för 2016:
– 2 juni Elektronikgolfen, Stockholm.
– 8 september Tillförlitlighet 2016, Stockholm.
–  22–23 november Embedded Conference 

 Scandinavia, Stockholm.

Direktiv
Vi vill hjälpa er att få koll på direktiv och 
vad ni behöver tänka på kring dessa. Därför 
 arrangerar vi direktivsdagar runt om i landet 
dit vi tar experter inom området. 

Vi besöker Lund 28 september, Göteborg 
10 november och Stockholm 1 december.

Turné med svenska spetsområden
En turné med seminarier som öppnar dörrar 
till ny finansiering och nya samarbeten för 
Forskning, Utveckling och Innovation. Detta i 
samarbete med Smartare Elektroniksystems 
kompetensnav.

Vi besöker Västerås 24 maj, Luleå  
1  september, Göteborg 18 oktober, Linköping 
27 oktober, Malmö 9 november och Sundsvall 
6 december.

Möten och Studiebesök
Vi har möten och gör studiebesök hos 
 intressanta företag. I maj besökte vi ABB 
som bjöd på spännande inblickar. Fler 
 spännande studiebesök planeras. Dessa 
 möten är planerade framöver, mer kommer:
– 31 maj Årsmöte, Stockholm.
–  22 sep TorsdagsTanken, Stockholm  

(en gång i månaden).
– 30 nov Höstmöte, Stockholm.

Varmt välkommen!



Experience our handheld 
scope for 2 minutes and 
you‘ll never look back
The ¸Scope Rider, the most powerful handheld 
oscilloscope on the market, offers lab performance 
in a rugged and portable design:
❙ 60 MHz to 500 MHz at up to 5 Gsample/s
❙ 10-bit ADC
❙ Isolated channels: CAT IV 600 V
❙ 500 ksample memory depth
❙  5 in 1: lab oscilloscope, logic analyzer, protocol 
 analyzer, data logger and digital multimeter

Read more at www.2-minutes.com/lab

Invest 2 minutes  
and you‘ll never  
look back.

M_Scope_Rider_Lab_RTH_210x280_e_150924.indd   1 24.09.15   9:48 Uhr

POSTTIDNING B
Returadress: 
Elektroniktidningen,
Folkungagatan 122, 4 tr,
116 30 Stockholm


