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Abstract

Vätskemätare för glas

Robert Gulliksson
Filip Johansson
Jonas Karlsson

The problem we are attempting to solve is the situation that is created
when the waiting staff does not know when a guest is in need of ser-
vice. Our solution to this problem is to design a coaster that wirelessly
communicates with a base unit. The base unit is used by the staff to
track the liquid level in all of the guests’ glasses in real time. The result
of the project is a prototype that is capable of demonstrating the most
basic functionality of the specified system. Even though the system is
technically working, there are many areas for improvement and further
development in order for the prototype to be able to be released as a
complete product.
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Sammanfattning

Det problem som vi har uppmärksammat är situation som skapas när serveringspersonal
inte vet att kunder önskar påfyllning. Vår lösning på detta är ett dryckesunderlägg som
trådlöst kommunicerar med en basenhet där personalen kan läsa av samtliga underläggs
status. Projektet resulterade i en prototyp som kan demonstrera den mest grundläggande
funktionaliteten hos det tänka systemet. Även om systemet fungerar finns det många
utvecklingsområden och fler problem som måste lösas innan det är redo att lanseras
som en färdig produkt.
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1 Introduktion

1 Introduktion

Föreställ er två personer som sitter vid ett undanskymt bord i en dunkel bar och dric-
ker vin. Glasen börjar bli tomma och de försöker få personalens uppmärksamhet utan
framgång. Det slutar med att en av personerna i sällskapet tvingas ställa sig upp för att
påkalla personal. Det är denna situation vi vill åtgärda.

Systemet som projektet ska utveckla är en prototyp av en produkt som i senare steg
kan marknadsföras. Produkten har formen av ett glasunderlägg som kan fästas under ett
glas, samt en basenhet som samlar och visar information för de anställda. När över 80
procent, noggrannhet bättre än +/-10 procentenheter, av glasets innehåll druckits upp
ska serveringspersonalen få information om detta, så att de i god tid kan fråga gästen
om hen önskar påfyllning.

Tanken bakom vårt projekt är att utveckla ett system som kan åtgärda detta problem vil-
ket påverkar både personal och gäster. Genom att notifiera personalen om innehållet i ett
glas når en förutbestämd nivå blir de medvetna om vilka gäster som bör uppmärksammas.
Om systemet leder till att gäster snabbare kan betala, exempelvis om de har druckit klart
och ej önskar påfyllning, minskar även sannolikheten att besöket uppfattas som negativt
av gästen [12].
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2 Bakgrund

2 Bakgrund

Under senare tid har det dykt upp ett flertal sätt att utvärdera kunders åsikter kring
service [17]. Företag lägger ner pengar och tid för att utvärdera kundens trivsel och med
undersökningarna som stöd utveckla nya metoder och lösningar för att öka kundens
nöjdhet.
Kundens tillfredsställande är huvudfokus för verksamheter som arbetar med service.
Det gynnar företag inom denna sektor att ha nöjda kunder då detta leder till såväl ökad
omsättning som ett övertag gentemot konkurrerande verksamheter.[13].

Det kan vara svårt att, i en fullsatt restaurang eller i en illa upplyst och högljudd bar,
tillkalla serveringspersonals uppmärksamhet när man vill ha påfyllning av sin dryck.
När kunder blir tvingade att vänta på en tjänst i service-sammanhang kan det leda till
att hens uppfattning kring upplevelsen eller besöket påverkas negativt [21]. Detta kan
i sin tur leda till att gästen inte blir nöjd med servicen och lönsamheten minskar. En
gäst som har haft en dålig restaurangupplevelse kan åka hem och berätta detta för sin
granne som i sin tur berättar detta för sina kollegor, och därmed har en negativ bild av
restaurangen spridits mun till mun och nått ett dussin människor [19]. I dagens samhälle
är det dessutom lätt för en missnöjd kund att skriva om upplevelsen på sociala medier
eller på webbsidor som inriktar sig på att recensera restauranger, till exempel yelp [28]
eller TripAdvisor [22], och på så vis nå ut till hundratals andra potentiella kunder [16].
Det är därför viktigt att en restaurang tillgodoser gästerna med god service.

Det finns ett flertal olika sätt att optimera och förbättra servicekvalitén på en restau-
rang. Exempelvis genom att effektivisera arbetet och dela upp personalstyrkan effektivt
över olika sällskap samt organisera lokalen på bättre sätt [14]. Ett annat sätt att öka
servicekvalitén är genom tekniska lösningar. Ett exempel på detta är ett så kallat per-
sonsökningssystem som notifierar en gäst när dess mat är redo att hämtas, denna och
liknande lösningar kommer att belysas i kapitel 5. Flertalet tekniska metoder har även
utvecklats för att hjälpa gäster tillkalla personalens uppmärksamhet. Det finns dock en-
dast ett fåtal system som ger serveringspersonal information som de kan använda för att
veta när gäster behöver eller kommer att behöva uppmärksammas. Gemensamt för de
system som finns på marknaden är att de är beroende av en motprestation från kunden
för att fungera, exempelvis att kunden själv måste trycka på en knapp för att tillkalla
personal. De flesta system ger information först när en händelse skett, till exempel när
kunden vill ha uppmärksamhet eller när en maträtt finns att hämta. Detta resulterar i ett
ineffektivt arbetssätt då personalens tid ej går att planera effektivt då det krävs att de är
redo att reagera.

Intressenten till vårt projekt är ett privat konsultföretag vid namn Lindgren Engineering
som inriktar sig på signalbehandling och elteknik. Lösningen som gruppen levererar
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4 Avgränsningar

skall användas som dellösning i ett större projekt som är konfidentiellt.

3 Syfte, mål, och motivation

Syfte Syftet med detta projekt är att effektivisera arbetet för serveringspersonal samt
förbättra gästers vistelse på restauranger.

Mål Målet med projektet är att leverera en prototyp av ett system som kan spåra
mängden dryck som finns kvar i ett glas. På detta sätt kan innehållsmängden i alla glas
följas vid en central punkt, exempelvis på en display vid kassan. Om projektet lyckas
kan serveringspersonal följa indikationerna som visas på displayen och på så sätt vara
medvetna om vilka gäster de bör rikta sin uppmärksamhet mot. Projektet har som mål
att utveckla ett systemet som är diskret från gästens perspektiv samt att det inte krävs
kännedom om systemet för att det ska fungera.

Motivation Utöver den externa intressent som projektet beställdes av finns det ett
antal andra möjliga intressenter. Dessa kan vara restauranger som söker efter sätt att ef-
fektivisera arbetet för serveringspersonal alternativ för att nischa sig tekniskt. Systemet
underlättar även för gäster eftersom de inte behöver oroa sig för att försöka fånga ser-
veringspersonalens uppmärksamhet, då det sker automatiskt. När gäster tvingas vänta
på service eller ej får personalens uppmärksamhet kan det påverka gästens uppfattning
och känslor kring restaurangbesöket negativt [10]. Detta kan i sin tur leda till att fler
väljer att inte besöka restaurangen igen och även att detta missnöje sprids bland gästens
vänner och bekanta. Detta undviks enkelt genom att vårt system minskar väntetiden för
gäster när de önskar påfyllning av sin dryck.

4 Avgränsningar

Projektet skall endast producera en prototyp av den slutgiltiga produkten. på grund
av detta behöver systemet inte uppfylla de krav på energi- och utrymmeseffektivitet
som ställs på den kommersiellt färdiga produkten. Detta kan göras genom att konstru-
era till ändamålet specifika kretsar och mjukvara. Systemet behöver inte heller erbju-
da den färdiga produktens funktionalitet när det kommer till kommunikationsräckvidd,
mätvärdesprecision etcetera. Dessa problem löses med hjälp av hårdvarukomponenter
som ligger utanför projektets budget.
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5 Relaterat arbete

Om projektet blir klart tidigare än planerat finns det ett antal områden där systemet kan
byggas ut:

• Möjlighet för personal att ansluta till systemet med smartphone genom att imple-
mentera en server i basenheten samt skapa en app.

• Öka räckvidden på radiokommunikationen till ca 200 meter.

• Implementera ett användargränssnitt.

5 Relaterat arbete

År 2002 utvecklade Mitsubishi en prototyp av liknande design [18]. Detta system använde
kapacitansmätning från ena sidan av glaset till den andra. Genom detta kunde de, bero-
ende på spänning, bestämma hur mycket vätska som fanns kvar i glaset. Som strömförsörjning
använde de en spole i varje bord som kunde ladda glasen. I jämförelse med vårt system
finns det både för- och nackdelar. Fördelen med vårt system är att det inte behövs ett spe-
cialtillverkat glas eller installation av spolar i samtliga bord. Nackdelar är att vårt system
kräver laddning av batterier samt att glasen får en fotsom innehåller batteri, tryckmätare
etc. Det kan även uppstå problem om ett glas innehåller något annat än endast drycken
då vårt system endast mäter vikt. Detta kan resultera i att vikten, då glaset är urdrucket,
är för stor och att systemet inte upptäcker gästen i fråga.

Företaget AllCall har utvecklat ett system som består av bärbara plastbrickor som delas
ut till de som beställer en produkt från köket, vilket specificeras i deras produktblad [5].
Dessa fyller ett annat syfte än vårt system då de, istället för att meddela personalen om
var service behövs, låter brickan signalera till kunden när hens beställning är klar för
uthämtning. Systemet består av en central basenhet som kan anslutas till max 40 brickor
via 439.7 MHz radio. De intressanta aspekterna med detta system jämfört med vårt är
främst den stora räckvidd som finns mellan brickorna och basstationen, men också att
brickorna är lätta att ladda samt att batterierna enligt produktbladet har en beräknad
livstid på tre år.

AllCall [2] är även en återförsäljare av företaget Vellux [3] som har skapat ett liknande
system med brickor. Dessa brickor blir utdelade till borden och är utrustade med knap-
par som gästerna kan trycka på för att tillkalla personal. Systemet har mer gemensamt
med vårt då det är ett försök att lösa samma generella problem, nämligen att mins-
ka väntetiden och underlätta för kunden att tillkalla personal. Skillnaden mellan denna
lösning och vår är att systemet är synlig för kunden till en annan utsträckning, speciellt
då det kräver interaktion från kundens sida för att fungera.
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6 Metod

Call System Technologies utvecklar bland annat ett system som låter gäster att kalla på
serveringspersonal genom att trycka på en knapp[11]. Detta fungerar genom att gästen
trycker på en liten knapp på bordet de sitter sitter vid och serveringspersonalen får ett
meddelande på en personsökare. Fördelarna med denna lösning jämfört med vår är att
gäster kan åkalla sig uppmärksamhet av andra skäl än att de har slut på dryck. Nackdelen
är att den inte är osynlig för användaren vilket var ett var målen med vårat projekt.

6 Metod

Underlägget består i kärnan av en Arduino [7] som bearbetar glasets vikt och skickar en
radiosignal till centralenheten när vikten når en förutbestämd nivå. Anledning till att vi
valt att använda en Arduino är att den är billig och att det finns många verktyg och bibli-
otek att nyttja. Eftersom underlägget endast ska göra aritmetik samt lagra mätvärdesdata
och sända/ta emot data via radio passar processorkraften och lagringsmöjligheterna som
Arduino erbjuder. När vi programmerat har vi använt Arduinos egen open-source IDE
för kodning och kompilering.

Figur 1: Wheatstones brygga med lastcell

För att mäta mängden vätska väger vi hela glaset med hjälp av en lastcell. En last-
cell fungerar som en potentiometer med en resistans som varierar beroende på hur
mycket tryck den utsätts för. Lastcellen kopplas i en Wheatstone brygga [23], detta
är nödvändigt då lastcellen endast ger en skillnad på ett par ohm när den belastas. Sig-
nalen skickas vidare till en förstärkare som amplifierar den differens bryggan ger ut.
Den förstärkta signalen konverteras sedan från analog till digital i förstärkarens inbygg-
da ADC. Sedan skickas signalen till Arduionon. Först kalibrerar vi mätningen genom
att placera något med en känd vikt på lastcellen. Detta gör vi med hjälp av ett stycke
kalibreringskod[4]. Med hjälp av denna funktion får vi en kalibreringsfaktor som kan
användas för att får korrekt vikt från glasen som mäts.

När Arduinon har bearbetat signalen skickas informationen vidare till en basenhet bestående
av en Raspberry pi. Detta sker med en radiosändare samt mottagare. Signalen som
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7 Systemstruktur

skickas innehåller information om hur mycket vätska behållaren innehåller samt un-
derläggets ID-nummer, vilket Raspberry Pi visar på en skärm. Anledningen till att vi
använder en Raspberry Pi som basenhet är den är billigt, har ett brett stöd med verktyg
samt bibliotek. För att skicka signaler mellan Arduino och Raspberry Pi har vi använt
biblioteket RCSwitch. Detta är en samling funktioner för att skicka och ta emot data
med Arduino’s och Raspberry Pi’s med RF 433Mhz moduler. Programmet som körs på
basenheten(Raspberry Pi) är skrivet i C++ eftersom biblioteket RCSwitch har mest stöd
för det språket.

7 Systemstruktur

Vårt system består av två delar, ett underlägg och en basenhet.
Basenheten (se figur 2) består av en Raspberry Pi som använder 433 MHz mottagare
och sändare[1] till att kommunicera med underlägg. En skärm används för att visa upp
information om aktiva underlägg till användaren via ett kommandoradsgränssnitt.

Figur 2: Basenheten

För att mäta vikten använder underlägget (se figur 3) en lastcell kopplad till en kom-
binerad förstärkare och ADC krets. Vikten läses av en Arduino och skickas vidare till
basenheten via 433 MHz radio. Underlägget har även en lysdiod som tänds när nivån i
glaset når det förutbestämda värdet.
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7 Systemstruktur

Figur 3: Underlägget

7.1 Krav och utvärderingsmetoder

• Vara robust i den mån att tappade anslutningar kan återupptas automatiskt samt
att systemet larmar om ett underlägg inte kan nås efter 20 sekunder.

• Kunna visa upp viktdata från ett underlägg på en skärm med en fördröjning på
max 5 sekunder.

• Uppmätningen av vätskan ska ha en största felmarginal på 50 gram (10 procent
av 50 cl).

• Då projektet endast ska producera en prototyp kräver vi att underlägg och bassta-
tion ska kunna kommunicera över ett avstånd på minst fem meter.

• Vara pålitligt i den benämning att systemet visar upp korrekt data för användaren,
till exempel att glas faktiskt är tomma när systemet meddelar.

En viktig aspekt av systemet är att fler underlägg ska kunna hålla kontakt med basstatio-
nen. Eftersom projektet endast utvecklar en prototyp av systemet samt att utvärderingen
av ett sådant krav måste göras med minst två underlägg, är den funktionaliteten inte ett
krav utan snarare ett mål att arbeta mot. På grund av detta testas denna aspekt endast om
resurser och tid tillåter.

Vi mäter räckvidden mellan underlägget och basstationen genom att uppmäta avståndet
mellan de två enheterna precis när de tappar kommunikationen. Detta görs med hjälp av
ett utdragbart måttband, eftersom räckvidden på prototypens radioutrustning förväntas
vara under 15 meter.
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8 Systembeskrivning

8 Systembeskrivning

8.1 Underlägget

Lastcellen består av en metallplatta där det elektriska motståndet varierar när plat-
tan böjs eller utsätts för påfrestning. Lastcellen fungerar som en potentiometer där
spänningsdelningen varierar med den belastning som läggs på cellen. Dock är skillnaden
i spänning för liten för Arduinon att uppfatta, då lastcellens motstånd endast förskjuts
med 1 ohm då cellen utsätts för maximal belastning.

8.1.1 Wheatstonebrygga

För att lösa detta problem kopplas lastcellen upp i en Wheatstonebrygga (figur 4). En
Wheatstone brygga [23] är en koppling som utnyttjar skillnaden i spänning mellan en
spänningsdelare och lastcellen, detta tillåter uppmätningar med en noggrannhet på milli-
ohm skalan.

Figur 4: En Wheatstonebrygga

Bryggan utnyttjar spänningsdelningen mellan två motstånd, i figuren kallade R1 och
R2 (övre halvan av bryggan), samt delningen mellan motståndet R3 och det varierande
motståndet R4 (nedre halvan av bryggan). När ström leds genom bryggan (från + till -)
kommer spänningen att variera i punkten mellan R1 och R2 samt mellan R3 och R4. Om
alla motstånd har samma värde kommer en potentiometer (i figuren kallad V) att mäta en
lika stor potential i båda punkterna. Om motståndet i R4 dock ändras kommer balansen
att upphöra och spänningen skiftas mer till en sida. I vårt fall är den nedre halvan av
bryggan en lastcell med varierande motstånd. När cellen utsätts för tryck kommer dess
två inre resistanser (R3 och R4) att ändras och skillnaden mellan de två punkterna blir
stor nog att kunna mätas. Denna skillnad kommer att direkt motsvara trycket som utövas
på lastcellen och kan därför användas av vår förstärkarkrets.
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8 Systembeskrivning

Arduinon har möjlighet att läsa analoga värden på dess analoga ingångar. Det mins-
ta möjliga värdet som kan sparas beror på den noggrannhet som Arduinon kan uppnå.
Detta värde kan bestämmas då de analoga ingångarna kan uppfatta spänningar på 0 till 5
volt, och sparar värdena i ett heltal som kan ha värden mellan 0 och 1023 [6]. Detta säger
oss att läsningen har en noggrannhet på 4.9 millivolt. Det betyder att Wheatstonebryg-
gans utsignal kommer att vara för liten i jämförelse för att kunna användas. Utsignalen
från bryggan leds då istället till en HX711 [9] som förstärker skillnaden mellan lastcel-
lens spänning och referensen, denna förstärkare innehåller även en ADC. Detta leder
till att skillnaden på 1 millivolt förstärks och konverteras till en digital signal som sedan
skickas till en av Arduinons digitala ingångar. Arduinon kan då sedan använda ett Den
fullständiga kopplingen mellan lastcell, förstärkare/ADC och Arduino kan ses i figur 5.

Figur 5: Vågkretsen (resurser från Fritzing.org)

Arduinon är programmerad Arduinos egna programmeringsmiljö som kompileras i C/C++.
Vid uppstart tolkar Arduinon signalen från lastcellen och kalibrerar programmet för att
använda den initiala vikten som nollpunkt. När glaset sedan fylls på med vätska kommer
mätvärdena från lastcellen att tolkas som positiva värden och laddas in i en variabel.

I Arduino-programmet finns det även ett satt intervall som definierar vilken indata som
kan registreras som giltiga mätvärden. I koden är detta för nuvarande specificerat som
intervallet från 70 till 1000 gram. Om lastcellen ger ett värde som faller utanför detta
intervall kommer programmet anta att glaset utsatts för någon yttre störning som lyft,
knuff eller tryck och ignorera mätningen.
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8 Systembeskrivning

8.1.2 Viktutjämningsalgoritm

För att skydda programmet från snabba variationer i vikt, till exempel då glaset plockas
upp eller ställs ner, använder programmet en utjämningsalgoritm med ett medelvärde
som består av fyra justerade summor för de senaste giltiga mätvärdena (visas i figur 8).
Det behövs till exempel om en gäst lutar handen på glaset eller om upp eller ställs ner
lite extra hårt och eftersom lastcellen i sig har en fjädring. Skulle Arduinon skicka det
råa mätvärdet till basenheten skulle den sannolika larma även då glaset inte är tomt.
Arduinon måste då kunna minnas en serie mätvärden för att kunna dämpa hastiga vari-
ationer i vikt. Arduinon har ett arbetsminne på 2 kilobyte, och ett heltalsvärde (integer)
tar upp 2 byte i minnet. [8] Det betyder att om halva arbetsminnet upplåts till en array
med sparade mätdata, vilket hade varit den lösning vi uppskattar skulle vara enklast att
implementera, skulle vi få plats med ca 500 element. Eftersom Arduinon kan köra vår
programloop flera gånger per sekund, och att vi inte vet hur många värden algoritmen
kommer behöva för att ge ett stabilt medelvärde, valde vi att inte implementera denna
lösning då risken var stor att arbetsminnet skulle ta slut.
Vi valde istället att utforma en lösning som baseras på exponentiellt avtagande glidande
medelvärde [25]. Denna metod använder sig av att analysera en samling mätvärden för
att räkna ut ett medelvärde, där mätvärden som ligger nära i tiden vägs tyngre än de
som ligger längre bort. Även denna lösning kräver minne i form av separata mätvärden
vilket innebär att vi stöter på samma problem som tidigare, nämligen att arbetsminnet
belastas av samtliga mätvärden som vi vill väga mot varandra. För att undvika detta
bearbetade vi algoritmen för att kunna ge relevant data och endast använda ett fåtal hel-
talsvärden som minne för samtliga mätvärden. Skillnaden mellan vår metod och den för
glidande medelvärde är att vår designas för att endast använda sig av ett statiskt antal
heltalsvärden. Oavsett hur lång tid vi väljer att iaktta (gränsen för antalet minnespunkter
ligger då vid den maximala storleken för ett heltalsvärde) kommer vår lösning endast att
uppta en fix storlek i minnet, till skillnad från det glidande medelvärdet där algoritmens
belastning på minnet ökar med antalet minnessteg. Lösningen som utvecklades kräver
endast åtta heltalsvärden som alltid kommer att ta upp 2 ∗ 8 = 16 bytes i arbetsminnet.
På detta sätt kommer programmet även kunna köras på en mindre och mer specifikt
konstruerad krets om projektets prototyp skulle utvecklas till en fullständig produkt.

Algoritmen består av två nästan identiska delar som använder sig av fyra heltalsvärden
var. Dessa värden representerar två index samt två summor för två modifierade glidan-
de medelvärden. De sparar data från överlappande tidssegment och återställs med ett
jämnt intervall för att gammal mätdata inte ska kunna driva medelvärdet bort från den
faktiska vikten. Vid programmets start definieras en minnesgräns, vilket agerar som en
begränsning för hur många mätvärden som skall sparas innan index nollställs och al-
goritmen börjar om. Eftersom vår algoritm inte kan skilja på mätdata efter att de har
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sammanförts med summan kommer den glidande delen av det glidande medelvärdet ej
att fungera. Därför kommer även summan att återställas då indexet har nått den specifi-
cerade gränsen för att begränsa inflytandet från gammal mätdata.
Vid varje mätning kommer programmet att utföra en uträkning där den nya summan S ′

1

bestäms med hjälp av den förra summan S1, det nuvarande mätvärdet V , samt det nu-
varande indexet (som går från 0 till minnesgränsen) I . Om S1 − V = D1 är differensen
mellan det gamla medelvärdet och det nya mätvärdet har vi:

S ′
1 = S1 +

D
I

Detta resulterar i att mätvärden med högre index kommer att ha mindre inverkan på
summan (som visas i figur 6). Detta kan skapa problem om den faktiska vikten skiftar
snabbt, vilket leder till att systemet inte kan driva summan vid stora index.

Figur 6: Summa 1

För att motarbeta den effekten används en ytterligare summa som kan beskrivas på ett
liknande sätt:

S ′
2 = S2 +

D2

Ii

11
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Där Ii är det inverterade indexet som går från minnesstorleken till 0 och S2 − V = D2.
Det inverterade indexet Ii kommer att ha en omvänd effekt jämfört med I , och senare
mätvärden kommer istället att ha ett växande inflytande på summan S2 vilket kan ses i
figur 7.

Figur 7: Summa 2

Denna operation tillämpas på de båda summorna vid varje mätning, som sedan samlas
till ett medelvärde av de två summorna.

Ett problem som skulle kunna uppstå med denna lösning är att summorna vid pro-
grammets uppstart, samt då indexen nollställs, vara helt beroende på det nuvarande
mätvärdet. Programmet använder därför två medelvärden (buffrar) som räknas ut på
detta sätt och sedan läggs ihop till ett ytterligare medelvärde. En buffer startar samtidigt
som Arduinon men den andra väntar under en halv cykel (kan ses i figur 8).

12



8 Systembeskrivning

Figur 8: Utjämningsalgoritm

Algoritmen är utformad på sådant sätt att det alltid kommer existera ett medelvärde
under en given tidpunkt.

8.1.3 Radio

Arduinon och Raspberry Pi datorn kommunicerar genom ett par radio-sändare/mottagare
kort som arbetar på 433 MHz radiofrekvens. Radiosändarna [RLK] har en angiven
räckvidd på 200 meter. De har tre stift (kontakter) som heter DATA, VCC, och GND,
där VCC är matningsspänning (5 volt) och GND är jord. DATA-stiftet tar emot den data
som skall skickas och kopplas därför till en av Arduinons kontakter. Mottagaren har fyra
stift, VCC, GND, och två DATA kontakter. Dessa används som sändaren med undantag
från det andra DATA stiftet som inte används. Den fullständiga kopplingen mellan Ar-
duino och radiokort kan ses på figur 9.
För att använda dessa kretsar har vi i koden använt biblioteket RCSwitch [15]. Proto-
kollet ska enligt specifikationen fungera på ett flertal 315/433 MHz sändar- och mot-
tagarkort och har en pulslängd på 300-500 mikrosekunder där en bit är 4 pulser lång.
Biblioteket specificerar inget stöd för att undvika eller hantera kollisioner. För att lösa
detta programmerade vi Arduinon för tillämpa en egen kollisionshantering med hjälp
av “exponential backoff”[24]. Detta gör att Arduinon kommer att vänta en slumpmässig
tid varje gång en kollision inträffar. Ramarna för den slumpmässiga tiden är 0 till 2n− 1
där n är antalet krockar som har registrerats sedan det sista hela meddelandet skicka-
des. Detta betyder att sannolikheten för att krockar fortsätter att inträffa minskar snabbt.
Eftersom RCSwitch är skrivet för Arduino och inte raspberry har vi använt oss av verk-
tygen i 433Utils för att få RCSwitch att använda sig ut av WiringPI istället för Arduinons
bibliotek.

13



8 Systembeskrivning

Figur 9: Koppling mellan radiokretsar och Arduino (resurser från Fritzing.org)

Radiokommunikationen fyller två funktioner. Koppling av ett nytt underlägg samt upp-
datering av befintliga underläggs vikt (figur 10). När Arduinon startar kommer den först
att sända ut sitt identifikationsnummer (ID) till Raspberryn för att registrera sig som ett
aktivt underlägg.

Figur 10: Radiokommunikation
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Raspberryn kan be om att få den nuvarande vikten av Arduinon genom att skicka ett
meddelande över radio. När Arduinon tar emot meddelandet kommer den att först ve-
rifiera att dess unika identifikationsnummer finns med i meddelandet och sedan skic-
ka det sparade medelvärdet tillsammans med sin identifikation. Sändningen kommer
att bestå av totalt 32 bitar där de 16 minst signifikanta bitarna används till ID och de
nästkommande 16 representerar glasets vikt. Raspberryn kommer sedan att avkoda in-
formationen och verifiera att det är rätt underlägg som har skickat. Skulle ett fel uppstå
kommer Raspberryn att fråga igen.

8.2 Basenheten

Programvaran som vår Raspberry Pi kör är skriven i C++. Arduino och Raspberry Pi:n
kommunicerar med hjälp av polling [27] från Raspberryns sida. Programmet som körs
på Raspberryn kommer att stega igenom en lista med alla aktiva underlägg, vilket i
vår systemprototyp bara innehåller ett element. Basenheten kommer sedan att skicka
förfrågningar om glasens vikt i turordning till underläggen. Om Raspberryn inte får svar
under tre iterationer kommer den att registrera anta att Arduionon inte längre används
och ta bort den ur listan. Ett uteblivet svar kan betyda att kommunikationen mellan Ar-
duinon och Raspberryn inte går fram, eller att Arduinon är avslagen eller har stött på
problem. För att alltid kunna lägga till nya underlägg samtidigt som basenheten ite-
rerar igenom alla befintliga underlägg är basenhetens program flertrådigt. När ett nytt
underlägg läggs till låses basenhetens radio komponenter med ett mutual exclusionll-
ås [26] så att det inte uppstår några konflikter. Om radioutrustningen inte skulle låsas
kan programmet försöka sända och läsa på samma gång, vilket skulle resultera i att den
inlästa radiosignalerna förstörs. En tredje tråd används för att koppla nyligt anslutna
glas till gästens bord. När personalen ansluter ett nytt underlägg märker tråden av det
och lägger till det i en kö så att flera glas kan startas upp utan att behöva paras till ett
bord direkt. Om glasen ligger kvar i listan längre än 5 minuter tas de bort och flaggas
som oparade, detta resulterar i att dessa glas visas som oparade när användaren tittar på
översiktslistan.
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Lastcellen vi använder för att mäta upp vikten av vätskan har i vår uppkoppling nog-
grannhet på 5 gram. Lastcellen visade sig leverera en markant högre noggrannhet än
vad kraven specificerade. Systemet ska förmå att se om ett ölglas (här antas att ett ölglas
innehålla 50 cl dryck) har nått en specifik gräns med 10 procent noggrannhet. Detta
ställer krav på lastcellen att ge ut en vikt med en granularitet på minst 50 gram. Då
systemet kan uppfatta skillnader på nära 5 gram anser vi att kravet är uppfyllt. Vårat
system uppfyller även kraven för att mäta vinglas som vanligtvis innehåller 15 cl vilket
klassas som ett standardglas i Sverige[20]. Problem skulle dock kunna uppstå om man
försöker använda cocktail- eller shotglas.

Fördröjningen från då lastcellen upplever en viktändring och när detta värde visas upp
på skärmen har uppmätts till 5 sekunder. Fördröjningen beror till största del på den
utjämningsalgoritm som Arduinon utnyttjar. Detta leder till att programmet levererar
den nya vikten med en viss fördröjning för att minska systemets känslighet mot störningar,
vilket tas upp i kapitel 8.1.

Teoretiskt sett kan systemet stödja över 65000 olika glas alla med olika ID. Men det
skiljer sig från vad som praktiskt fungerar beroende på till exempel användargränssnitt.
Andra faktorer som kan begränsa antalet kopplade underlägg är tiden det tar för syste-
met att stega igenom listan med alla underlägg. Praktiskt sett behöver endast systemet
stödja ca hundra aktiva enheter samtidigt med tanke på hur många gäster som förväntas
kunna besöka restaurangen samtidigt. Om de antalet identifikationsnummer begränsas
kan de överflödiga bitarna med information användas för att låta underläggen skicka
mer information i form av flaggor eller dylikt.

Systemets kommunikationsräckvidd uppmättes till 1,2 meter, vilket är kortare än vad
som uppskattades i projektets början. Det är med största sannolikhet en konsekvens av
den kvalité på radiokretsar som köptes in till konstruktionen av prototypen. Då AllCall
systemen som har en utlovad räckvidd på 200 meter faller den konstruerade prototypen
kort i jämförelse.
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Ur de flesta aspekterna prototypen klarat alla krav som definierats i kapitel 7.1, samt de
mål som beskrivs i kapitel 3. Dock har flera krav varit svåra att utvärdera praktiskt då vi
är begränsade till ett underlägg.

Tappade anslutningar kan tas upp automatiskt då Raspberry Pi datorns kommunikation
med Arduinon sker i isolerade steg och kräver verifikation av båda parter för att kunna
fortgå. Detta är en del av systemets uppbyggnad då motparterna aldrig utgår från att den
andra delen har mottagit ett meddelande om de inte får ett bekräftande tillbaka. Som
nämnt tidigare i kapitel 8.2 kommer basenheten att visa upp en indikator på displayen
då ett underlägg inte kan kontaktas. Detta

Ett problem utöver de vi hade specificerat i tidigare kapitel är basenhetens kapaci-
tet att koppla upp flera underlägg samtidigt. Vår lösning tillåter detta men det kan
förekomma en viss fördröjning. Denna fördröjning uppkommer då flera underlägg in-
te kan kommunicera samtidigt med basenheten. Dessutom kommer underläggen att
vänta en slumpmässig tid innan underlägget försöker koppla sig igen om de inte får
en bekräftelse av basenheten. I det färdiga systemet kommer fördröjningen mellan un-
derläggets läsning av ett nytt mätvärde och då mätvärdet visas på basenhetens display
att bero på antalet aktiva underlägg. Eftersom basenheten stegar igenom en lista på alla
underlägg och frågar dessa en åt gången kommer varje underläggs data att uppdate-
ras med växande tidsintervall då antalet underlägg ökar. Detta kommer dock endast bli
påtagligt då basenhetens lista blir mycket lång (ca 50 enheter) då informationsutbytet
mellan basenhet och underlägg beräknas ta ungefär en sekund.

Ett ytterligare problem när flera underlägg ska kopplas samtidigt är att det finns inget
sätt att urskilja vilket underlägg som har vilket ID. Det kan lösas praktiskt genom att
servicepersonalen bara aktivera ett underlägg åt gången. Men i servicemiljöer är det inte
troligt att man alltid har tid med det. En lösning på det är att glasens position automatiskt
spåras genom att ha en aktiv RFID i underlägget och en RFID läsare i varje bord.

Basenhetens kod kan registrera bägare som ett av flera olika sorters glas, och kan på
så sätt mer effektivt spåra olika bägares vikt. Dock går detta inte att utnyttja eftersom
Arduino-koden inte stödjer identifikation av glasen. Detta skulle göras genom att låta
Arduinon eller Raspberryn göra en gissning på vilket glas som stod på underlägget
genom att analysera ändringen i vikt.

Ingen grafisk interface har utvecklats så användarvänligheten är inte väl lämpad för
praktiskt användning. Detta beror på att vi har valt att fokusera på de tekniska lösningarna
som krävs för att systemet ska fungera.
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Att översätta lastcellens utsignal till användbar data visade sig kräva mer resurser än vad
vi förväntat oss. Ett flertal olika lösningar innehållande operationsförstärkare testades
för att förstärka signalen från lastcellen innan vi beslutade att använda Wheatstonebryg-
gan tillsammans med förstärkarkretsen.

Under projektets gång visade det sig att det finns mycket stöd för kommunikation över
radio för både Arduino och Raspberry Pi. Vi hade tidigare planerat att utvecklingen
av kommunikationen mellan de två enheterna skulle ta upp en väsentligt större del av
projektet än vad som i slutändan var nödvändigt. Dock uppstod problem med radiokom-
munikationens räckvidd, då den inte kan uppnå de specificerade kraven.

Vad som är nytt och intressant som vi har utvecklat är en algoritm för att spåra vätskemängden
i en behållare som har tolerans för störningar, till exempel att glaset plockas upp, slås
ned, eller leks med. Denna algoritm skulle kunna förbättras eller alternativt bytas ut till
en mer effektiv/snabbare lösning. Förutom detta är det nyttigaste i produkten själva sy-
stemet som helhet snarare än en specifik del. Då det med vissa effektiviseringar som en
specialdesignad krets istället för en Arduino och bättre radio kretsen skulle kunna bli en
användbar produkt.

I det nuvarande läget är användbarheten av systemet begränsat på grund av tre brister.
Den första är bristen på ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för att driva basenheten.
Den andra är att vi inte har implementerat något sätt att automatiskt spåra vid vilket
bord underläggen ligger. Den tredje bristen är att systemet inte är optimerat och inte
använder anpassade komponenter. Men med vidareutveckling på dessa aspekter skulle
systemet vara tillämpbart i verkligheten.
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Batteritid eller energiåtgång är något som, i den slutgiltiga produkten, har stor innebörd
för hur systemet kommer att prestera. Eftersom den utvecklade prototypen använder en
Arduino, som i och för sig kan drivas med ett 9 volts batteri, kommer eventuella tester
av prototypens batteritiden inte nödvändigtvis spegla den färdiga produkten.

Radiokommunikationen räckvidd behöver förbättras om systemet ska kunna funge-
ra i de sammanhang som det är designat för. Vi skulle behöva göra tester på olika
sändare/mottagare för att välja ut det par som ger den längsta räckvidden.

Som prototypen är konstruerad för tillfället finns det inget skydd för att fler än en
ur serveringspersonalen besöker samma bord. Detta problem skulle kunna uppstå om
två glas vid samma bord larmar med ett mellanrum tillräckligt stort för att två ser-
vitörer/servitriser besöker bordet i fråga innan den första hinner tillbaka. Situationen må
vara osannolik, men skulle kunna uppstå i till exempel stora restauranger där personalen
inte kan se alla bord från disken. Problemet kan lösas med planering från personalens si-
da, men produkten skulle också kunna utvecklas för att underlätta eller förebygga dessa
situationer.

Eftersom underläggen kommer vara batteridrivna behöver någon slags laddningsstation
designas för att enkelt och snabbt kunna lägga underlägg på laddning. Denna ska även
kunna signalera till basstationen då ett underlägg plockas bort ifrån laddning.

För att basenheten ska veta att en ny enhet finns tillgänglig behöver den för nuvarande
en signal till en av sina digitala ingångar. När ett underlägg startas upp kommer det att
oavbrutet sända ut sitt identifikationsnummer, om än med binär exponentiell backoff vid
kollisioner. Om detta skulle ske utanför basenhetens räckvidd kommer underlägget att
sända konstant under 20 sekunder för att sedan trappa ner till en sändning varje minut.
Under den tiden kommer underlägg som ligger inom räckvidd till basenheten och det
första underlägget att plocka upp identifikationsnummret och tolka det som skräpdata.
Detta kommer att orsaka att systemet kör saktare än vanligt då kollisioner kommer att
korrumpera data som sänds mellan basenhet och andra underlägg. En lösning skulle
kunna vara att utnyttja underläggens förmåga att både sända och motta data via radio.
Underläggen skulle kunna programmeras för att skapa ett nätverk där de kan skicka
vidare förfrågningar från basenheten och på så sätt öka räckvidden på systemet. Detta
skulle även kunna användas för att ge basenheten möjlighet att kommunicera till un-
derlägg som befinner sig runt hörn eller på platser med hög nivå av avskärmning där
radiovågor har svårt att nå.

Ett utökat stöd för kollisionshantering skulle också kunna implementeras då systemet
för nuvarande inte har någon specifik lösning för att undvika problem då två enheter
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sänder utan att höra varandra. Detta kommer, likt exemplet ovan, att orsaka störningar
för de underlägg som är positionerade emellan och som kan höra båda. Att skapa ett
nätverk av underlägg skulle kunna lösa just detta problem, alternativt skulle de mellan-
liggande glasen kunna skicka ut en störningssignal som kan uppfattas av de två sändande
enheterna som då förstår att det har skett en kollision som de inte har registrerat.

Eftersom utjämningsalgoritmen körs konstant då underlägget är aktivt skulle den behöva
utvärderas och vägas mot andra lösningar. Utvärderingen kan bestå av tester som ger
information kring hur snabbt algoritmen körs på Arduinon samt hur mycket minne den
använder.

Något som skulle underlätta användandet av systemet är möjlighet att automatiskt se vid
vilket bord underlägg befinner sig vid. Det skulle kunna lösas genom att utrusta varje
underlägg med ett RFID chip samt en RFID läsare i eller under varje bord. Då skulle
man också kunna låta en mikroprocessor i bordet sköta radio kommunikationen med
basenheten. Något som skulle minska kraven på batterikapacitet hos underläggen.

Något som bör utvecklas innan systemet sätts i bruk är ett grafiskt gränssnitt. Eftersom
systemet kan tänkas användas med både portabel och stationär basenhet kan det vara
viktigt med touch-funktionalitet.
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# d e f i n e MEMORYSIZE 100

/ / I n d e x 1 t o 4 f o r each memory b l o c k
i n t i 1 = MEMORYSIZE;
i n t i 2 = 0 ;
i n t i 3 = MEMORYSIZE;
i n t i 4 = 0 ;
/ / The f o u r memory b l o c k s
i n t mem1 = 0 ;
i n t mem2 = 0 ;
i n t mem3 = 0 ;
i n t mem4 = 0 ;
boo l s e c o n d I n i t = f a l s e ;
unsigned i n t c a l c W e i g h t = 0 ;

/ / S t o r e t h e r e a d i n g i n t o memorySec t ion w i t h d e c r e a s i n g
i n f l u e n c e by i n d e x

void S t o r e V a l u e D e c r e a s i n g ( i n t r e a d i n g , i n t ∗ index , i n t ∗
memorySect ion ) {

i f (∗ i n d e x < MEMORYSIZE) {
∗memorySect ion += ( r e a d i n g − ∗memorySect ion ) / ∗ i n d e x ;

}
e l s e {
∗ i n d e x = 0 ;
∗memorySect ion = r e a d i n g ;
re turn ;
}

}

/ / S t o r e r e a d i n g i n t o memorySec t ion w i t h i n c r e a s i n g
i n f l u e n c e by i n d e x

void S t o r e V a l u e I n c r e a s i n g ( i n t r e a d i n g , i n t ∗ index , i n t ∗
memorySect ion ) {

i f (∗ i n d e x > 0) {
∗memorySect ion += ( r e a d i n g − ∗memorySect ion ) / ∗ i n d e x ;

}
e l s e {
∗ i n d e x = MEMORYSIZE;
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∗memorySect ion = r e a d i n g ;
}

}

void I n c r e m e n t ( i n t ∗ p o i n t e r ) {
∗ p o i n t e r += 1 ;
}

void Decrement ( i n t ∗ p o i n t e r ) {
∗ p o i n t e r += −1;
}

/ / Sums t h e measurement i n t h e average i n bo th memory
c e l l s

i n t Sum( i n t va l1 , i n t v a l 2 ) {
i f ( v a l 2 != 0 && v a l 1 != 0) {

/ / Sum o f v a l u e 1 and 2
re turn ( v a l 1 + v a l 2 ) / 2 ;
}

e l s e i f ( v a l 1 != 0) {
/ / Sum o f v a l u e 1
re turn v a l 1 ;
}

e l s e i f ( v a l 2 != 0) {
/ / Sum o f v a l u e 2
re turn v a l 2 ;
}
}

/ / S t o r e s t h e i n c r e a s i n g and l o w e r i n g i n f l u e n c e sums
void S t o r e ( i n t r e a d i n g , i n t ∗memory1 , i n t ∗memory2 , i n t ∗

index1 , i n t ∗ i n de x2 ) {

/ / I n s e r t i n t o f i r s t memory
I n c r e m e n t ( i n de x1 ) ;
S t o r e V a l u e D e c r e a s i n g ( r e a d i n g , index1 , memory1 ) ;
/ / I n s e r t i n t o second memory
Decrement ( i nde x2 ) ;
S t o r e V a l u e I n c r e a s i n g ( r e a d i n g , index2 , memory2 ) ;
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}

void l oop ( ) {
.
.
.

/ / S t o r e i n f i r s t memory
S t o r e ( weighedValue , &mem1 , &mem2 , &i1 , &i 2 ) ;
/ / Cr ea t e sum o f t h e f i r s t memory
i n t f i r s t M e m o r y = Sum(mem1 , mem2) ;
/ / Cr ea t e a average o f j u s t t h e f i r s t memory
c a l c W e i g h t = f i r s t M e m o r y ;

/ / SECOND MEMORY
i f ( i 1 > (MEMORYSIZE/ 2 ) ) { s e c o n d I n i t = t r u e ;}
i f ( s e c o n d I n i t ) {

/ / S t o r e i n second memory
S t o r e ( weighedValue , &mem3 , &mem4 , &i3 , &i 4 ) ;
/ / Cr ea t e a sum o f t h e second memory
i n t secondMemory = Sum(mem3 , mem4) ;
/ / Cr ea t e a new average o f bo th memorys
c a l c W e i g h t = Sum( f i r s tMemory , secondMemory ) ;

}
.
.
.
}
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