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LIROS system för
automatisk identifiering

LAID

Datainsamling för en kvalitetssäker hantering av hushållssopor!
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Ett effektivt sätt att kvalitetssäkra hanteringen av hushållssopor
är att registrera tömningen av varje enskilt sopkärl.

När kärlen är märkta och kopplade mot
abonnent kan man påbörja arbetet att samla
in information som är till nytta för uppdragsgivare, kund och eventuell entreprenör.
Många väljer också att väga respektive
behållares sopmängd. Informationen kan
sedan användas för såväl statistik, debitering
av abonnent som pengaflödet mellan
uppdragsgivare och i förekommande fall
entreprenör.

Först måste man ge kärlet en identitet, som
kopplas mot en abonnentdatabas. Är det
viktigt med en låg felprocent i identifieringen,
t ex om man skall debitera efter resultatet,
finns det inga andra alternativ för identifiering
av kärlet än att läsa en s k tagg, som är
monterad på detta.

Systemöversikt
Taggen är i princip en liten passiv radiosändare som väcks till liv genom att en läs-/skrivenhet sänder en signal genom luften till den.

Flexibel datainsamling i sopbilen kräver
en kraftfull dator som är anpassad för mobilt
bruk med allt vad detta innebär. När man väl
har kontorsdatorns kraftfullhet snyggt
inpackad i fordonet kommer snart idéerna för
att ytterligare höja värdet av investeringen.
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Att välja tagg är viktigt. Det ställs mycket
större krav på den här i Skandinavien än det
görs söderut beroende på vårt betydligt
strängare klimat. FT är en tagg av typen kodbärare, speciellt framtagen för våra svåra
förhållanden.
Den är gjord i UV-beständig polyamid som gör
att den är helt vattenavvisande. FT är också
ganska tjock och eftergivlig, vilket ger en unik
tålighet mot stötar och annan mekanisk
åverkan under alla temperaturförhållanden.
Taggens försänkta centrumhål gör att den kan
monteras kostnadseffektivt med självgängande skruv, om man inte vill nita eller
limma fast den på behållaren.

I bilen finns läs-/skrivenheter som ”pratar”
med behållarnas taggar. De ligger sammankopplade på en slinga som i andra änden är
ansluten till fordonsdatorn. Finns vågar i
systemet, ligger de också på slingan. I datorn
finns hämtlistor. De är alla kärl som finns
registrerade på någon abonnent, datan kan

vara sorterad i hämtordning om man vill. Från
bilen kommer loggfilen. Den är resultatet av
alla lyftcykler som gjorts, alltså en mängd
information bl a om bilens tillgänglighet förutom återrapporteringen av manuella order
och normala tömningar.
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Kopplas GSM-telefon till datorn kan man
börja kommunicera med bilen, hämta data om
tömningen samt skicka körorder till föraren.
Man kanske vill visa turordningen på en karta
istället för en lista. Koppla in en GPS-enhet
och få en positionsbestämning. Kontoret kan
då ringa upp fordonet och få veta var det
befinner sig för att effektivt kunna planera in
avvikelser till rätt fordon.

LAID är bara en liten del av LIROS verksamhet relaterat till affärsområdet Auto-ID & sensorik. Våra andra affärsområden är No-Static,
mekanik och personsäkerhet. LIROS verkar kundorienterat, i huvudsak mot den producerande industrin.
Vi tillhandahåller både komponenter och system till såväl inbyggare
som slutkunder. Kontakta oss gärna för vidare information.
Dator

Byggstenar / Tillbehör

Mobila tillämpningar, dess vibrationer, temperaturvariationer, svåra
ljusförhållanden och dammig miljö ställer höga krav på datorn. Våra är
sammanbyggda i bildskärmen, CE-godkända enligt fordonsnormen
e5, är extremt ljusstarka och reflexfria, kopplas direkt till bilens
elsystem och har inga fläktar. Välj bland olika skärmstorlekar,
processorer, minnesstorlekar, gränssnitt, bussar och tillbehör som
pekskärm etc.

Programvara
Flexibilitet och logik kännetecknar programvaran. Det mesta är konfigurerbart av användaren. Den fungerar mot de flesta biltyper och
vågsystem. Mycket energi har lagts på användarvänlighet och
självdiagnostik. Redan i bilen kan statistik tas fram på såväl resultatet
från kärltömning och manuella order som fordonets funktionalitet.
Saknas någon funktion kan den tas fram mot specifikation.

Identifiering
Behållare och containers identifieras lämpligen med passiva taggar
som läses kontaktlöst. Vi har lång erfarenhet av olika typer av taggar
och läs-/skrivenheter i såväl debiteringsgrundande system som
system där data samlas upp för statistiska ändamål. Förutom ett intimt
samarbete med världens ledande producenter av taggar tillverkar vi
själv läs-/skrivenheter.

Portabelt
Många sammanhang kräver som ett komplement till stationär utrustning även handhållna läs-/skrivenheter. Förutom enkla, billiga, som
bara kan presentera taggens innehåll på en display, har vi också handdatorer som hanterar såväl kärlutställning, hämtlistehantering som
manuella körorder, slamsugning och hantering av flera fraktioner i
soprum. Saknar Du något så kontakta oss, vi utvecklar programmen
själv.

Kartor
Vill man inte ha hämtlistorna som tabeller kan man få dem presenterade som kartor på fordonsdatorn. På kontoret kan optimala körrutter
och hämtlistor skapas genom GIS-programvara. Program kan hantera
flera rutter, olika tömningsmönster, flera fraktioner, olika typer av bilar,
tidsfönster samt kundurval. De optimerade hämtlistorna flyttas ut, via
modem, till bilens karta och chauffören kan se vilka hämtställen han
skall besöka och om man missat några.

Kommunikation
Programmen är öppna för olika kommunikationslösningar, typ GPRS,
GSM, Mobitex och annan teknik. Nu kan man återrapportera data för
kvalitetssäkring, skicka in avvikelser och skicka ut körorder. Kombinerar man GSM med GPS kan man se var fordonet befinner sig.
Datorerna har USB-portar och Ethernet-anslutning. Via CAN-Bus kan
man komma åt fordonsdata i enlighet med FMS-standarden.
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LAID I ett nötskal.

MJUKVARAN:
Programmet LAID kännetecknas av tre viktiga särdrag.
- Enkelhet för chauffören.
- Aktiv systemövervakning med loggning av alla händelser av intresse.
- Inbyggda diagnosverktyg för systemkomponenterna.
- Enkelheten för chauffören i det avseende att han inte aktivt behöver kontrollera att systemet
fungerar som det skall. Istället är LAID passivt enda tills något onormalt inträffar och då påkallas
chaufförens uppmärksamhet.
Chauffören orienterar sig snabbt i LAID eftersom man i princip alltid jobbar med samma dialogruta
om och när manuella inmatningar sker.
- Aktiv systemövervakning i realtid innebär att systemet kontinuerligt övervakas av LAID och om
något onormalt sker påkallas chaufförens uppmärksamhet. Hela systemets funktionalitet loggas så
att LAID´s prestanda snabbt och objektivt kan bestämmas i efterhand. Loggningsförfarande är
väldigt värdefullt speciellt om man misstänker något fel i systemet.
- De inbyggda dignosverktygen gör att man enkelt kan kontrollera och felsöka
systemkomponenterna. Dessutom används dessa för att installera utbytta komponeter i systemet.

SYSTEMET:
Liros har under mer än ett decennium utvecklat och sålt LAID. Vi är själv källa för alla ingående
komponenter och producerar och utvecklar i eget hus. Vad vi inte bygger själv är fordonsdatorer
utan här jobbar vi direkt mot de största tillverkarna. Programvaran skriver vi själv. Vi har valt att göra
LAID till ett mycket öppet system som man kan växa i. Ingående komponenter är generella och allt
följer vanliga vedertagna industristandarder. Allt för att vidare utveckling skall vara enkel. Det
innebär också att LAID kan konkurrensutsättas som i sin tur gynnar utvecklingen.
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