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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett utvecklingsarbete av demonstrationsutrustning för enkel visning av 
fördelarna med M2M-tekniken vid insamling av mätdata och automatisk övervakning. 
Arbetet består av en praktisk del, som utgörs av demonstrationsväskan, och en mer teoretisk 
del, som utgörs av demonstrationsprogrammet. 
 
Programmet har utvecklats till att med ett mätkort kopplat till en PC samla in mätvärden –
spänningar, dessa skickas sedan som ett SMS med ett GSM-modem till en mottagare. 
Mottagaren kan vara en serviceansvarlig som vill ha felmeddelanden från utrustning inom 
dennes ansvarsområde, mottagaren kan även vara en server som rymmer en databas vilken 
används för att spara viktiga mätvärden för längre tid, t.ex. loggning av elförbrukning hos 
något kraftbolags kund. 
 
Det hela har alltså resulterat i ett färdigt och väl fungerande program, som utför just det som 
är uppdraget ovan. Mätresultaten har tillräcklig noggrannhet för detta uppdrag om att 
demonstrera fördelarna med M2M-tekniken, och mätresultatet kommer även fram till 
mottagaren i sin rätta form. 
 
Detta betyder att M2M Communication AB nu kan demonstrera vinsten med M2M-tekniken 
för potentiell kund på ett enkelt och förklarande sätt. Integrerat i demonstrationsutrustningen 
har nu också företaget fått en enkel och självklar utrusning för att i praktiken se hur nya 
givare och annan utrusning fungerar ihop med ComHost 300 som är företagets primära 
produkt. 



Förord 
M2M Communication AB har ett M2M-system under utveckling. I ena änden finns en 
serverlösning (databas och ett alarmsystem) som används genom ett webbgränssnitt. I den 
andra änden via TCP-IP förbindelse till mobiloperatörens SMS-Central och sedan över SMS 
så finns en GSM-terminal – ComHost 300 med ett antal ingångar som samlar in data från 
givare.  
 
Uppdraget är att ställa i ordning en utrustning bestående av 1.GSM-modem, 2.dator med 
egenutvecklat program, samt 3.universellt mätkort. Denna utrustning har säljavdelning behov 
av då de skall presentera lösningar inför olika kunder och på ett snabbt och enkelt sätt påvisa 
fördelarna med företagets produkt och kopplingen till webbgränssnittet. För att göra detta 
möjligt har ett program i Windows 2000™ miljö utvecklats och det är skrivet i  C++/C. Detta 
program är uppdelat i moduler, en viktig sådan är SMS-modulen som i framtiden – utanför 
examensarbetets omfång, skall kunna bytas mot exempelvis en GPRS-modul för att kunna 
skicka mätdata mer kontinuerligt till databas över TCP-IP förbindelse. 
  
Utöver detta har en demonstrationsväska innehållande bl.a. mät- och styrdon iordningställts, 
vilket har inneburit praktiskt arbete med väskan, samt inställning av mjukvaran så den uppför 
sig på önskat sätt. Demonstrationsväskan är alltså till för att demonstrera några situationer 
som ComHost 300 kan arbeta i.  
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1 Inledning 
M2M Communication AB utvecklar M2M1-utrustning till ett stort antal typer av kunder. 
Företagets egenutvecklade produktserie ComHost är en universell GSM2 mät och 
styrplattform, framtagen för att nyttja fördelarna med M2M-tekniken. 
 
Nya kunder kräver ofta konkreta demonstrationer som påvisar fördelarna med M2M-tekniken 
och hur den fungerar ihop med kundens specifika utrustning och önskemål. Kunden vill även 
se vilken vinst de kan göra genom att investera i M2M-teknik. Företaget har med vetskap om 
kundens önskemål satt upp ramarna för detta examensarbete. Uppgiften är att iordningsställa 
en lätthanterlig demonstrationsutrustning för att kunna visa M2M-teknikens fördelar ihop med 
kunds specifika utrustning och önskemål. 

1.1 Problemställning 
M2M-modulerna i serien ComHost består av en I/O-kontrollenhet sammanbyggd med en 
GSM-modul. ComHost kan programmeras att övervaka ingångar, styra utgångar samt skicka 
mätvärden med SMS till förvalda mottagare, det finns bl.a. en webbåtkomlig databas kallad 
ComHost Online att skicka mätvärdena till. De olika modellerna av ComHost skiljer sej åt i 
specifikationerna och sammansättning för att kunna erbjuda ett brett utbud av komplexitet och 
prisklasser på mätning, övervakning och styrning av utrustning. 
 
Med den spridda floran av ComHost modeller följer att programmeringen av ComHost är 
specifik för varje modell, med anledning av att de skiljer sej åt i hårdvara. Denna 
programmering är något tidskrävande och utgör ett problem då  produkten skall säljas in hos 
ny kund, där varken kunden eller säljare på företaget till en början är riktigt säkra på vilken 
modell som är den rätta för kunden. Säljavdelningen på företaget behöver en universell och 
lättanvänd demonstrationsutrustning att ta med till kund på de första mötena. 

1.2 Omfattning 
Demonstrationsutrustningen som företaget är i behov av skall minst ha de funktioner som de 
olika ComHost modellerna besitter idag. Utrustningen behöver nödvändigtvis inte vara en 
exakt kopia av dagens ComHost produktserie då den snarare skall visa fördelarna med M2M-
tekniken än fördelen med produktserien ComHost. Ändock skall alla funktioner på en 
ComHost kunna demonstreras på utrustningen. Det finns likväl ingen större vinst i att lägga 
ner energi och tid på att bygga en demonstrationsutrustning som är vida mer komplex och 
universell än dagens ComHost då dessa funktioner inte kan erbjudas från företaget. 
 
Som avgränsning för examensarbetets storlek har fjärrstyrning av utgångarna på utrustningen 
valts bort till fördel för fjärrmätning, övervakning och larmning. Fjärrstyrning över GSM-
nätet har funnits på marknaden en lång tid innan detta och anses inte behöva demonstreras. 

1.3 Val av metod och utrustning 
Metoden för att framställa denna utrustning har varit att till en början specificera vad som 
behövs i hårdvara, då detta är svårt att frångå även med ett välskrivet program. Först efter 
detta specificeras hur programmet måste vara uppbyggt i moduler för att på enklaste vis 
skrivas att utföra de olika momenten i en fjärrmätning. 

                                                 
1 M2M betyder “Machine – to – machine” communication, detta innebär att minst en sida av 
kommunikationsförbindelsen är en maskin. 
2 GSM betyder “Global System for Mobile Communication” 
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Hårdvaran är till stor del vald med hänsyn till företagets önskemål och deras för projektet 
tillgänglig utrustning, den består av en bärbar PC, ett mätkort, samt en GSM-modul. Utöver 
detta så är en väska där allt inryms iordningställts. I väskan finns även olika funktioner som är 
tänkta att användas vid demonstrering av M2M-teknikens fördelar. 
 
 Programmet som utvecklats under detta examensarbete är skrivet i C och C++ och körs i 
Windows 2000(TM) miljö. Det är inte tänkt att examensarbetets programkod skall kunna 
nyttjas i de olika ComHost modellerna på annat vis än att det visar vilka funktioner ComHost 
modellen måste ha. Tanken är istället att säljaren på företaget skall kunna konfigurera fram en 
inställning på demonstrationsutrustningen som kunden blir nöjd av att ha i vald ComHost. 
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2 Demonstrationsutrustningen 
Demonstrationsutrustningen består av både hårdvara och mjukvara. Hårdvaran måste i detta 
fall ha en mjukvara som på ett enkelt sätt kan konfigureras under en demonstration. 
Programmet körs på en vanlig PC med operativsystemet Windows 2000(TM). Till denna PC är 
mätkortet Quatech DAQP-16 inkopplat, mätkortet styrs från mjukvaran vad det gäller hur ofta 
mätningarna skall göras och om alla eller bara några portar skall göra mätningen samt vilka 
larmnivåer som gäller för de olika portarna. Vidare så sitter ett GSM-modem kopplat till 
PC:n. Detta används som trådlöst gränssnitt till mottagaren av mätvärden. Modemet skickar 
SMS innehållande mätvärde, tidpunkt för mätvärde, och om det eventuellt har uppnått 
larmnivå.  
 
För att det skall finnas någonting att mäta på, så har en demonstrationsutrustning tagits fram. 
Denna består av en inredd väska. Väskan har en kontakt som mätkortet ansluts till, vidare har 
den en kontakt för GSM-modemet och en universell kontakt för kundens olika givare. I de fall 
kunden inte har några speciella givare så går de olika inbyggda att använda. Dessa skall vid 
en demonstration kunna ge exempel på signaler som aktiverar M2M-modulen till olika 
händelser. De inbyggda givarna består av en enkel strömbrytare som kan liknas vid en 
larmknapp i t.ex. en hiss, en givare som känner om spänningen till fläkten bryts, samt till sist 
finns en 4-20mA omvandlare som sitter kopplad till en temperaturgivare. Väskan har extern 
strömförsörjning.  
 

 
Figur 2-1 Demonstrationsutrustning uppkopplad 

PC 

Mätkort 

GSM-
modem 

Universell 
I/O port 

Demonstrations-
utrustning för M2M 
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2.1 Dator - Toshiba Tecra 730CDT 
Nästan vilken PC som helst kan användas till uppgiften att köra demonstrationsprogrammet 
för att styra mätkort och GSM-modem. Begränsningen ligger snarare i valet av 
operativsystem som programmet är skrivet för, de äldre PC-datorerna klarar inte Windows 
2000(TM), detta utgör en naturlig begränsning som innebär att programmet kommer få 
nödvändig datorkraft. I detta fall fanns en bärbar Toshiba Tecra 730CDT som är tillräcklig. 

2.2 Mätkort - Quatech DAQP-16 
Valet av mätkort beror till stor del på att det fanns i PC-Card format, samt att det hade 
tillräcklig prestanda för att klara av det den skall. Det finns en stor marknaden för mätkort, så 
behovet av att det skall vara i PC-Card format för att passa en bärbar dator begränsar urvalet 
[1]. Detta kort är utrustat med 8 analoga ingångar, som alla används i programmet, vidare 
finns det även digitala ingångar och utgångar.  
 

 
Figur 2-2 Quatech DAQP-16 

2.3 GSM modem - Siemens TC-35 
Denna modul är en helt vanlig mobiltelefon tekniskt sett, men den saknar bekvämligheter som 
högtalare, mikrofon och knappsats. Dessa tre komponenter utgör vanligen gränssnittet mellan 
människan och telefonen. De saknas här för att de inte behövs, i M2M applikationer är det 
just avsaknaden av det mänskliga ledet i kommunikationen som utmärker tekniken, med de 
fördelar och nackdelar det medför.  

2.4 De övriga komponenterna 
För att en demonstration skall kunna företas utan särskilda inkopplingar av givare eller dylikt, 
så sitter det från början demonstrationskomponenter i väskan. Mätkortet har analoga och 
digitala ingångar, för att kunna demonstrera alla dessa så sitter det både analoga och digitala 
källor för olika signaler monterade. Analoga källor är bland annat en temperaturgivare 
kopplad till en 4-20 mA konverterare. Denna konverterar en analog signal från ett Pt100 
temperaturelement till en analog strömsignal om 4 till 20 mA. Detta innebär att 4-20 mA 
konverteraren ställs in att lämna 4 mA vid en viss temperatur, och 20 mA vid en annan, detta 
görs en gång vid installationen och med den intuitionen att maximal upplösning vill uppnås 
för tydligast möjlig avläsning av temperaturen. Andra analoga källor i väskan är inspänningen 
för matningen av väskan, samt spänningen efter likriktarbryggan på ingången. 
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3 Demonstrationsprogrammet 

3.1 Installation 
Börja med att installera Quatech mätkortet och kör konfigurationsprogrammet som skapar och 
redigerar filen DAQP-16.dat som då kommer innehålla all data om vilken IRQ-port mätkortet 
sitter på samt vilken fysisk adress kortet har i datorn. Sökvägen till denna fil samt till filen 
daqpnt.dll som också behövs skall finnas i  filen DAQBOARD.H som måste redigeras. 
 
Efter detta måste projektet byggas i Microsoft Visual C++ eller annat verktyg, för varje ny 
dator som kortet och mjukvaran skall användas på. När sedan det är gjort så återstår bara att 
starta programmet och konfigurera det för mätning. 

3.2 Varför C/C++ 
Det fanns lite frågetecken runt vilket språk som projektet skulle skrivas i från början, men det 
visade sig rätt snart att ett program i C++ med viss kod skriven i C är det givna. Anledningen 
till dessa språk var till en början att vald mätkortsfabrikant stödjer dessa språk genom  att 
skicka med grundläggande drivrutiner och programexempel. Utöver detta fanns det en vilja 
hos författaren att utveckla kunskaperna i dessa språk. Ett alternativ hade kunnat vara Visual 
Basic, men när det kommer till dessa blandade hårdvara och mjukvara projekt så finns 
behovet av  hårdvarunära programmering, och där är inte Visual Basic det bästa alternativet.  

3.3 De olika delarna i programmet 
Grundidén som genomsyrar programmet är, moduluppbyggnad. De olika modulerna skall 
kunna bytas ut och gränssnittet däremellan skall redan från början vara generellt och enkelt, 
men för den delen inte sakna något. Gränssnittet skall innehålla allt nödvändigt för 
kommunikation mellan de moduler som används nu, och för de moduler som finns i åtanke att 
användas i framtida versioner, modulerna är följande: 
 

• Mätprogrammet demo3.cpp 
• Portprogrammet serial.cpp 
• Sändprogrammet sms.cpp 

 
Dessa tre program har sina tydliga uppgifter, mätprogrammet sköter mätkortet och samlar in 
alla mätvärden på rätt tid, det har även hand om konfigurationen av mätkortet, denna modul är 
kärnan i projektet och är inte tänkt att bytas ut förrän ett helt nytt mätkort tas till användning. 
Portprogrammet behövs i Windows(TM)-miljö för att på ett smidigt sätt underlätta 
kommunikationen med modemet genom serieporten. Serieporten tillhör en skyddad enhet i 
Windows(TM) som inte utan vidare kan anropas, bland annat med anledning av att en serieport 
är en fysisk enhet och begränsad till antalet, så endast ett program åt gången kan använda en 
serieport, denna modul kan i framtiden kanske bytas mot en USB-modul. Sändprogrammet är 
helt anpassat för att skicka mätvärden med SMS och är tänkt att kunna bytas ut mot t.ex. en 
GPRS-modul för att kunna skicka mätvärden som IP-trafik i framtiden. 

3.3.1 Mätprogrammet demo3.cpp 
Detta program [Bilaga B] innehåller main funktionen som startar mätningen. Programmet 
börjar med att aktivera mätkortet med funktionen DaqOpenDevice. Sedan går 
programräknaren vidare till kodavsnittet märkt Menu choice, START - CONFIG – EXIT, här 
sköts dialogen med användaren innan själva mätningen tar vid, konfigurationen sparas i 
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variablerna. Efter detta är programmet framme vid själva mätningen, som görs med 
funktionen DaqSingleSigConInputScan som gör en mätning på alla ingångar samtidigt. 
 
Denna mätning kan behöva göras upp till 10 ggr på mindre än en sekund för att komma ifrån 
vissa problem med mätonoggrannheten som har visat sig vara svårförklarligt stora från gång 
till annan. Senare i projektet är det antaget att mätfelen beror på störningar mellan mätkort 
och dator, eftersom mätkortet sitter i en PC-Card plats och väldigt nära resten av datorn. 
Samtidigt så fås onödigt långa signalkablar till mätobjektet då själva mätkortet sitter nära 
datorn. I vilket fall är det mätproblemet löst med en översamplande Mätfelkorrigeringskod, 
denna kontrollerar det just inhämtade mätvärdet med tidigare mätvärde, och är avvikelsen mer 
än en förutbestämd storlek, i detta program 5%, så sker en ny mätning direkt, detta fortgår 
tills två mätningar på rad erhålls som har mindre än 5% skillnad ifrån varandra, max 10 
mätningar dock. Mätfelkorrigeringskoden har visat på en stor bättring i mätresultatens 
noggrannhet, tidigare kunde ett mätvärde variera med 55% inom en sekund vid likspänningar, 
alltså helt statiska spänningar. Efter denna kods införande erhölls en variation om max 10% 
vilket är densamma som noggrannheten för kortet.  
 
Efter mätning och eventuellt korrigeringsmätning så presenteras mätvärdena på skärmen. De 
skrivs ut med kod på raderna under texten ”Skriv ut mätvärden”. Vidare tas härefter 
larmkontrollen vid, i variabeln alarmWatch[8] kontrolleras om användaren har valt att bevaka 
larm på någon av kanalerna, om så är fallet kontrolleras om villkoret för högt eller lågt larm 
uppfylls. Om ett larmvillkor är uppfyllt sätts larmflaggor i variabeln alarmActive för att visa 
att larmet är nytt, denna flagga släcks senare då ett meddelande skickats angående aktuellt 
larm, efter det sätts flaggor i alarmActiveArray[8:3] efter nedan konfiguration: 
 
 CH 0  CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 
1 = Larm aktiv 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 
=0 UNDER larm 
=1 ÖVER larm 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

=1 Larm SKALL skickas 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Tabell 3-1 alarmActiveArray[8:3] 

Ett larm kan vara aktivt över flera mätningar, men det skall inte innebära att programmet 
skickar flera SMS för samma larm, utan ett larm skickar bara ett meddelande om detta, och 
det sörjer 3:e raden i tabellen ovan för, den aktiveras första gånget ett larm uppstår och det är 
även den som avgör om ett larm senare i programmet skall skickas. När det är gjort släcks 
flaggan men själva larmet och larmtypen kan fortfarande stå kvar, dessa flaggor släcks av 
koden som följer direkt efter den som sätter flaggorna ovan. 
 
Efterföljande kod loggar mätvärden, som lagras ner till en textfil på hårddisken, då kan 
mätvärden senare fås ut för att kontrollera mätningarna vid ändring i koden eller andra 
åtgärder på utrustningen, denna kod skall inte vara aktiv i den skarpa utgåvan av programmet 
då den är gjord så att den endast bygger på logg.txt filen, den rensar den aldrig automatiskt, 
vilket innebär att filen inte har någon förutbestämd maximal storlek. Detta så att inga 
mätvärden försvinner på grund av omstart av programmet, utan den måste rensas manuellt.  
 
Efter detta sker loggning av mätvärden som skall skickas iväg till användaren enligt givna 
villkor. Bland annat är det viktigt att loggning sker direkt om en larmnivå har uppnåtts, 
samtidigt som det inte skall skickas logg om larmet består till nästa mätsession. 
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Sedan som näst sista funktion kommer det viktigaste för att kunna skicka ett mätvärde, 
sendData sörjer för att mätvärden ihop med tidstämpeln går iväg till sändprogrammet 
sms.cpp. De variabler som skickas och varför de skickas är:  
 

• timeMark – tidstämpel tillhörande mätvärden 
• inputArray[8] – variabel på 8 fält med mätvärden från kanal 0-7 
• channelActiveArray[8] – variabel  på 8 fält som berättar om vilka mätvärden som 

skall skickas till servern, eftersom programmet alltid mäter på alla kanaler, värdet 1 i 
variabeln betyder att kanalen är aktiv 

• alarmActiveArray[8:3] – variabel om 8x3 fält som innehåller information om 
huruvida det är larm på en kanal och vilken typ av larm det är, se Tabell 3-1 

• LastMeasure – enkel variabel som berättar om det är sista mätvärdet för sessionen, 
vilket innebär att ett sista SMS skickas även då det inte är fullt. 

3.3.2 Sändprogrammet sms.cpp 
Programmet har till uppgift att ta hand om de mätdata som kommer från mätprogrammet och 
med dem forma SMS att skicka till servern ComHost Online eller användare. Det finns lite 
villkor och önskemål runt hur detta skall ske. Tre av dessa är: 
 

• Skicka så fulla SMS som möjligt, för att minimera kostnaden 
• Vänta inte med att fylla ett SMS om Larmnivå uppnåtts 
• Vänta inte med att fylla SMS om sista mätningen gjorts 

 
Programmet startar med att göra en instans av objektet ”serial” som har till uppgift att sköta 
kommunikationen genom serieporten. Objektet ser till att de kommandon som skickas i form 
av textsträngar till modemet kommer igenom operativsystem och serieport som önskat. 
 
Klassen sendData tar emot data som är skickade från main klassen. Denna data innehåller det 
som redovisats i sista stycket under rubrik 3.3.1, i denna klass plockas det isär och behandlas. 
Första gången denna funktion körs så ställs även telefonnumret in till den GSM-enhet som 
skall ta emot mätdata. Vidare så byggs aktuellt SMS upp, vilket innebär att mätdata fylls på i 
en textvariabel tills den rymmer max 160 tecken, då är det fullt inklusive tillhörande 
tidstämplar. Detta följer det SMS-protokoll som är beskrivet under rubrik 3.4.  Funktionen är 
grovt beskrivet sådan att mätdata ligger på rad efter sin tillhörande tidstämpel, och efter det 
kommer en ny tidstämpel med tillhörande mätdata. Lite problem som finns i samband med 
detta som måste tas hänsyn till är vad som händer då SMS:et blir fullt då en omgång mätdata 
just fyller på SMS:et. Det här lösts med ett temporärt SMS som ligger bakom och tar över de 
mätdata som blir över, för att sedan ta frontposition och fyllas vidare vid nästa mätsession. 
 
Efter att mätdata fyllt en textvariabel så kontrolleras om den är full, eller om den har 
larmflagg, i båda fallen skall SMS skickas till sin mottagare omgående. Variabeln 
Send_Notsend läggs till i slutet på textvariabeln som skall skickas till GSM-modemet. Då ett 
skarpt3 SMS avses skickas, skall variabeln ha det hexadecimala värdet \x1a, annars, då 
provkörning och utveckling av programmet sker, kanske det inte föreligger önskemål om att 
skicka SMS i tid och otid, och då skall variabeln ha värdet \x1b. Detta innebär att en riktig 
textsträng skickas till modemet som vanligt, men sändningen avbryts med sista tecknet och 
inget skarpt SMS går iväg, men ändå är alla funktioner i programmet testade som i skarpt 
läge.  

                                                 
3 med “skarpt” menas här att SMS:et går iväg som det skall och avbryts icke innan sändning. 
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Textsträngen smsTxt skickas med funktionen sendSMS till modemet. Funktionen börjar med 
att öppna serieporten, sedan skickas inställningarna gällande kommunikationen på porten, det 
vill säga hastighet med mer som hör seriekommunikation till. Efter det följer ytterligare 
specifika inställningar för serieportskommunikation, och avslutas med inställningar för själva 
hårdvaran - modemet. Modemet skall ställas in att skicka SMS i textläge då det är så det 
kommer från programmet. GSM-standarden erbjuder även möjligheten för PDU-läge på det  
SMS som skall skickas, vilket innebär att innehållet i aktuellt SMS är kodat som binärdata 
och med det aningen mer kompakt. Eftersom det i dessa fall endast är en marginell skillnad på 
utrymme och samtidigt omöjliggör manuell avläsning med rimlig ansträngning av ett SMS så 
valdes TEXT-läge [3]. Efter detta skickas mobilnumret till modemet, för att till sist skicka 
själva textvariabeln, vilket utgör texten som mottagaren får. Funktionen serial.Write från 
klassen serial används för att skriva på serieporten, och funktionen serial.Read används för 
att i koden bekräfta att modemet tagit emot meddelandet riktigt och svarat riktigt. 
Anledningen till att detta går att kontrollera är att det finns angivet i AT-kommandobilagan 
tillhörande modemet hur det svarar beroende på utfall av det som skrivits till modemet [4]. 

3.3.3 Portprogrammet serial.cpp 
serial.cpp [2] sköter serieporten på datorn för kommunikation med GSM-modemet, om USB-
porten skall användas i ett senare utvecklingsskede så skall detta program bytas ut mot något 
för det ändamålet lämpligare. Funktionen på programmet är i stort att det på ett kontrollerat 
sätt tar över kontrollen på serieporten, om den är ledig och inte redan under kontroll av annat 
program, och sedan sköter kommunikationen på porten med rätt hastighet och att den följer 
standarden.  

3.4 SMS-protokollet 
Protokollet för att skicka mätvärden per SMS i detta projekt är utvecklat med tanke att vara 
enkelt, det är inte komprimerat eller krypterat. Protokollet är till för att med SMS kunna 
skicka mätvärden till en server, som sedan plockar isär mottaget SMS och lagrar mätvärdena i 
en databas ihop med nr på mätingång och tidstämpel. Lite möda har dock gjorts för att 
undvika onödigt luftiga SMS. Decimalpunkten och begynnande nollor i mätvärdet är 
borttaget, man skall ha i åtanke att ursprungsvärdet har angetts med fyra siffrors noggrannhet. 
Detta innebär att mätvärdet 0,046V anges med 46 i ett SMS. Omvänt så betyder alltså 350 en 
spänning om 0,350V. 
 
Tidstämpeln är en sekundangivelse på förlupen tid sedan klockan 00:00 den 1 Januari 1970, 
räknat efter UTC4. Det är det kortaste och i C/C++ miljö enklaste sättet att ange tider. T.ex. så 
kan en tid då ett mätvärde är hämtat anges som 2004-03-17, 17:29:34, eller mer kompakt 
040317172934, det tar då upp 12 tecken i ett SMS. Fortfarande finns begränsningen att endast 
ett förutbestämt århundrade kan användas, det i sig hade inte varit ett problem här. Att ange 
samma tid på det sätt som nu är använt upptar 10 tecken, och skrivs 1079544586 och det med 
större upplösning. Första mätvärdet nedan har just den tidstämpeln som anges ovan. 
 
Det begynnande N:et  i SMS:et står för ordet ”Normal” och det betyder att inget av 
mätvärdena uppnått inställd larmnivå, denna funktion är tänkt att användas vid prioriteringar 
då hög belastning på servern riskerar att det dröjer att skicka iväg larm. Då larmnivå uppnåtts 
på någon ingång flaggas det med ett begynnande ”L” i aktuellt SMS, vidare så dröjer inte 

                                                 
4 UTC - coordinated universal time. Detta innebär grovt; skottår var 4:e år, undantaget var 400 år, t.ex. år 2000. 
Sommartid används inte. 
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mätprogrammet med att samla in fler mätvärden för att fylla upp ett SMS utan skickar det 
direkt med den sista mätsessionens värden. Protokollet anger ingångens siffra före # och 
värdet efter, alla kolon i SMS:et är egentligen onödiga men underlättar vid manuell läsning. 
  
Prov på mätvärden emottaget på vanlig mobiltelefon, tre SMS i följd. 
 
1:a meddelandet, (156 tecken - 97,5% fyllnadsgrad) 
N1079544586:0#-37:1#-61:2#945:3#-52:4#-65:5#-63:6#-14:7#762:1079544597:0#-4:1#-
61:2#-24:3#1194:4#-25:5#-46:6#-18:7#1021:1079544607:0#1802:1#-23:2#-60:3#-66: 
 
2:a meddelandet, (153 tecken – 95,6% fyllnadsgrad) 
N1079544607:4#-35:5#-65:6#-25:7#-24:1079544617:0#-40:1#-20:2#-41:3#-64:4#-74:5#-
36:6#1588:7#1812:1079544627:0#-46:1#1180:2#-1:3#-36:4#1250:5#1828:6#1644: 
 
3:a meddelandet, (155 tecken – 96,9% fyllnadsgrad) 
N1079544627:7#-55:1079544637:0#-40:1#1642:2#1841:3#1817:4#-68:5#-
30:6#1691:7#1843:1079544647:0#-10:1#-40:2#-30:3#1784:4#-25:5#1578:6#1768:7#-
19:1079544657: 
 
Dessa kan även visas på följande sätt då varje tidstämpel börjar på ny rad 
 
1:a meddelandet 
N1079544586:0#-37:1#-61:2#945:3#-52:4#-65:5#-63:6#-14:7#762: 
1079544597:0#-4:1#-61:2#-24:3#1194:4#-25:5#-46:6#-18:7#1021: 
1079544607:0#1802:1#-23:2#-60:3#-66: 
 
Här ovan fick inte sista mätvärdet från ingång 4 plats och det skickas med nästa SMS, med 
tanke på att SMS kan komma fram i vilken ordning som helst så anges samma tidstämpel igen 
i SMS:et nedan 
 
2:a meddelandet 
N1079544607:4#-35:5#-65:6#-25:7#-24: 
1079544617:0#-40:1#-20:2#-41:3#-64:4#-74:5#-36:6#1588:7#1812: 
1079544627:0#-46:1#1180:2#-1:3#-36:4#1250:5#1828:6#1644: 
 
3:a meddelandet 
N1079544627:7#-55: 
1079544637:0#-40:1#1642:2#1841:3#1817:4#-68:5#-30:6#1691:7#1843: 
1079544647:0#-10:1#-40:2#-30:3#1784:4#-25:5#1578:6#1768:7#-19: 
1079544657: 
 
Ovan skickas egentligen sista tidstämpeln helt i onödan, men det följer som en effekt av hur 
ett SMS sätts ihop och det tar inte upp viktig plats för annat. Mellan tidstämplarna ovan 
skiljer det som märks tio sekunder, detta kommer från inställningarna om mätning var annan 
sekund och lagring av var femte av dessa mätvärden. Vidare ses att mellan första och andra 
tidstämpeln i första meddelandet ovan, så skiljer det elva sekunder, detta härleds till den extra 
tid det tar att efter första mätningen antingen godkänna eller ändra det mobilnummer som 
mätvärdena skall skickas till, i det här fallet tog det 1 sekund att godkänna det förvalda 
numret. 
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3.5 Avgränsningar i programmet 
Avgränsningarna i programmeringen är inte helt frånvarande, det kan ägnas timmar och 
veckor åt att skriva kod som bara har till uppgift att begränsa användarens 
inmatningsmöjligheter i dialoger med programmet i konfigurationsfasen, det är inte gjort här. 
Så utifall det matas in siffror när programmet väntar text och omvänt, så är utgången av det ej 
definierad. Dock, så fungerar programmet som det skall då inmatning sker som det frågas. 
 
Likaså är inte alla utfall av fel från hårdvaran hanterad, särskilt inte kombinationer av fel som 
kan uppstå i Windows(TM) miljö under drift av denna hårdvara. Ingen systematisk testning 
eller letande av fel har skett, utan programmet begränsas av de fel som ännu inte upptäckts 
eller åtgärdats. 
 
GSM-standarden [3] erbjuder möjligheten att numrera SMS med unika ID-nummer som 
vidare skulle kunna användas till verifikation av att SMS som skickats också blivit mottagna. 
I annat fall skulle ett nytt SMS med dess tidstämplar och mätvärden  kunna skickas och läggas 
in på rätt plats i mottagarens databas. Detta skulle innebära att SMS-programmet med jämna 
mellanrum skall kontrollera om det kommit in SMS-kvitteringar till GSM-modemet och i de 
fall kvitteringarna är ok kan gamla SMS kastas. Annars skulle alla icke verifierat mottagna 
SMS sparas för att eventuellt skickas igen då inget kvitto mottagits om att det gått fram 
riktigt. Detta skulle inte vara något problem att göra med en PC och ett program i denna. Men 
som tidigare sagts så är detta projekt en demonstrationsutrustning för något annat, och det 
finns ingen vinst i att visa på funktioner som inte kommer rymmas i den produkt som sedan 
erbjuds till försäljning. Så denna funktion är inte med i programmet, även om den är fullt 
möjlig att utveckla. 

3.6 Utvecklingsverktyg 
Utvecklingsmiljön har varit Microsoft Visual C++ [5], vilket är en mycket bra och komplex 
plattform för att utforma vida större projekt än detta. Men ändock följer inga nackdelar med 
att utveckla små enkla applikationer i denna miljö. Felrättningsfunktionerna är många och 
ganska givna i sin användning. För att kontrollera mätdata har Microsoft Excel används, 
vilket är en tveksam lösning då över 32.000 mätningar ibland samlats i ett dokument. 
 
Många hemsidor har tagits till användning under projektets gång, nyhetsgrupper och chatt-
kanaler har också varit bra verktyg för att komma framåt i utvecklingsprocessen [6]. 
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4 Resultat 
Detta examensarbete ”Demonstrationsutrustning för M2M tillämpning” är nu ett färdigt 
projekt, men för den delen inte omöjligt att utveckla vidare, se nästa kapitel. Programmet har 
klarat långa provkörningar, och de har visat sig stabilt. Ett problem som bör undersökas mer 
eller åtminstone tas i beaktning är det som uppstår då datorn går ner i sovläge och 
demoprogrammet körs, då är utgången ej definierad, ibland hänger sig datorn, ibland stannar 
mätningen. Enklaste åtgärden mot detta problem är att försäkra sig om att datorn inte går ner i 
sovläge. Men med målet att göra en demonstrationsutrustning för säljavdelningen på M2M 
Communication, så finns ingen större risk att det blir så långa uppehåll i demonstrationen att 
datorn hinner gå ner i sovläge.  
 
Mätvärden har levererats till en mobiltelefon under hela utvecklingsfasen eftersom det 
examensarbete som gjorts under KTH och som utgör ”andra sidan” i detta projekt utvecklades 
samtidigt och blev klart ungefär samtidigt. Det blev därför inga tillfällen till att undersöka hur 
databasen tog emot mätvärden. Men det är en anpassningsfråga som inte tillhör detta projekt. 
 
Företaget har provkört demonstrationsutrustningen och är nöjda med resultatet, de har 
dessutom bidragit med idéer om vidareutveckling av densamma. Projektet har i sin helhet 
utformat sig som det varit tänkt från början. Men som alltid finns det önskemål om mer 
funktioner än vad tid finnes för under dessa tidsbegränsade projekt.  
 
De mätvärden som plockats in löpande under utvecklingsperioden har visat sig hålla hög 
noggrannhet men som sagt tidigare skulle det bli ännu bättre med mätkort närmare mätobjekt 
och kanske inte i en dator. Men det är som också tidigare nämnt en avvägningsfråga som är 
gjord innan projektet startade. 
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5 Framtida jobb 
Det finns lite idéer om vidareutvecklingen av hårdvaran i demonstrationsutrustningen, bland 
annat finns ett önskemål hos företaget redan idag om att integrera ett exemplar av M2M-
modulen ComHost 300 i demonstrationsväskan. Denna skulle kunna användas med en ganska 
universell inställning som ett allmänt exempel på hur det i verkligheten kommer fungera med 
ComHost 300 hos kunden. Med rätta idéer om hur den presenteras skulle kunden nu få en 
känsla av produktens kapacitet och styrka, samt tror företaget att det är viktigt att själva 
produkten som skall säljas exponeras för kunden i samband med demonstrationen. 
Exponeringen av produkten är även bra för att inte skapa en abstrakt barriär mellan 
demonstrationsutrustningen och produkten vars funktioner demonstreras. Vidare så skulle det 
vara lämpligt att bygga ut utrustningen med batteriförsörjning och laddning av batteri när 
ström är inkopplad, detta för att få ytterligare demonstrationsmöjligheter med utrustningen, 
och att samtidigt komma närmare den sanna produkten. 
 
I mjukvaran finns alltid detaljer att åtgärda och bygga vidare på, vissa funktioner saknas helt 
och skulle verkligen göra sig väl i programmet. Programmet har t.ex. inte någon bestämd 
verkan av felaktiga inmatningar, utan det är ej definierat, en felhanterare skulle göra sig bra 
här. Vidare så skulle en felhanterare integreras genomgående i programmet; vad händer om 
GSM-modemet avlägsnas mitt i en mätsession, eller vad händer om ett kontantkort i GSM-
modemet blir tomt på pengar? 
 
Förutom hantering av alla fel som kan dyka upp finns det andra områden som inte är täckta 
ännu. Behovet av att styra utgångar med hjälp av ingångar eller SMS är också aktuellt och 
finns faktiskt redan i senaste produkten ComHost 400. Denna funktion kräver mycket 
utveckling och är inte helt given i många situationer. Men det är ändå en viktig funktion inom 
M2M-tekniken som bör demonstreras likväl som annat. Fjärrstyrning av grindar, ventilation 
och värme är några områden där denna funktion används, vidare finns ett behov inte minst på 
privatmarknaden att styra larm och värme i hus via fjärrstyrning. 
 
Sändprogrammet använder idag SMS som det bärande mediet för mätdata, i framtiden och för 
all del redan idag finns ett behov av att föra över data mer regelbundet än då ett SMS är fullt. 
Dessutom är det många gånger billigare med andra metoder, som GPRS t.ex. En 
programmodul som skickar mätdata per GPRS kräver utveckling inom IP trafik och ett nytt 
sätt att paketera data, det är dessutom ett högst aktuellt område som kanske bör utvecklas som 
första projekt vid en eventuell fortsättning på detta projekt. Programmet av idag är redan 
anpassat för byte av sändmodul, så ingen anpassning till mätprogrammet demo3.cpp behöver 
göras. I samband med detta skall såklart också nämnas att serieporten inte är optimal för 
mindre datamängder utan där är USB-porten bättre, och därför är det ett utmärkt litet projekt 
att också utveckla en annan modul för detta än dagens serial.cpp. 
 
Framtida projekt kan även bestå av att bygga ännu fler moduler till programmet, men det skall 
ändå has i åtanke att funktionen och den första idén med hela projektet 
”Demonstrationsutrustning för M2M tillämpning” är att demonstrera en produkt. Denna 
produkt har väl dokumenterade specifikationer och det finns egentligen ingen vinst i att göra 
en demonstrationsutrustning mer komplex än produkten som demonstreras. Detta kan vidare 
låtas vara en naturlig begränsning på projektets utvecklingsvidd. 
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Bilaga A. Användarhandledning 
Denna del beskriver hur att koppla in givare på de universella ingångarna samt hur att 
konfigurera mjukvaran för mätvärdesinsamling. 
 

Inkoppling av givare 
Demonstrationsutrustningen har några inbyggda signalkällor. Temperaturgivare lämnar t.ex. 
mätvärden som kan användas som insignal till mätutrustningen. Utöver de inbyggda källorna 
finns även 2 stycken universella ingångar för andra signalkällor. Dessa kan användas till 
särskilda givare som kunden vill försäkra sig om fungera ihop med en mätutrustning av denna 
typ. Den ena ingången av dessa universella har spänningsområdet ±10V (kopplad till kanal 1 
på mätkortet), den andra ±15V (kopplad till kanal 7 på mätkortet). Dessa ingångar är helt lika 
mot mätkortet, det som skiljer är att det på ingången med spänningsområdet ±15V sitter en 
2/3 spänningsdelare. Detta ger mätkortet med dess begränsning om max ±10V inspänning 
möjligheten att mäta spänningar om ±15V. Vidare innebär detta att spänningen visas med 2/3 
av det sanna värdet på kanal 7, noggrannheten blir också lidande på denna kanal då 
spänningsdelningen görs med motstånd som ha ±5% avvikelse.  
 
Vid de tillfällen som spänningen från en givare har max ±10V används kanal 1, även om 
kanal 7 skulle fungera. Detta för att nå bästa upplösning och noggrannhet på mätvärdet. 
 

 
Figur A-1 Universell mätning 
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Användning och konfiguration av mjukvara 
Programmet har enklast möjliga gränssnitt och utgörs av kommandofönstret i Windows(TM). 
Detta kan göras snyggare och mer användarvänligt i Windows(TM)-miljö, men eftersom 
programmet skall demonstrera en M2M-modul helt utan grafiskt gränssnitt skulle detta vara 
missvisande och svårmotiverat att lägga utvecklingstid på. Gränssnittet mellan användare och 
M2M-modul ligger istället på M2M-online servern.  
 
Starta program 
Starta programmet ”demo3.exe” . 

 
Figur A-2 Programmet startar 

Menyval ”S” 
Nu finns 3 stycken menyval, för att komma igång på snabbaste sätt väljs ”S” och mätningen 
börjar direkt efter att det förvalda telefonnumret är accepterat eller ändrat. Inställningarna av 
antalet mätningar och hur ofta dessa skall göras m.m. i denna snabbstart är förvalda i 
programkoden och går inte att ändra utan att kompilera om koden. Däremot, om menyvalet 
”S” föregåtts av menyvalet ”F” så gäller denna senare inställning av mätsessionen. 
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Figur A-3 Acceptera mobilnummer till mottagaren? 

Efter att valt ”S” i menyn för start av mätning så måste det förvalda mobiltelefonnumret 
accepteras eller ändras. Detta för att ge fullständig kontroll på vart mätdata tar vägen när väl 
mätningen gått igång. Här kan antingen nytt mobilnummer skrivas in, på ”+46” eller vanlig 
form, eller så behålls det föreslagna mobilnumret med ett tryck på ”k/K” och sedan ”y/Y”. 
 
Menyval ”F” 
För att konfigurera mätsessionen på annat vis än det som är definierat i snabbstartalternativet 
väljs ”F” i menyn. Nu startar konfigurationen av den aktuella mätsessionen. 
 
Den förvalda inställningen som finns i programmet vid en snabbstart är listad här under, det är 
dessa som ändras vid konfiguration av mätsessionen; 

• Alla 8 kanaler (0-7) är aktiverade 
• Alla 8 kanaler har förstärkningen x1 (ingen förstärkning) 
• Ingen larmnivå kontrolleras på någon kanal 
• Mätning sker var annan sekund 
• Kontinuerlig mätning är vald 
• Loggning är aktiverad för var 5:e mätning 
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Figur A-4 Konfiguration av mätsession 

Mätkortet har en kapacitet på 8 analoga kanaler, numrerade 0 till 7. I det första valet anges 
vilken kanal som skall konfigureras för mätning. Välj t.ex. [0] (noll), aktivera med en 
knapptryckning på [enter]. 
 

 
Figur A-5 Kanal 0 vald 

Nu kommer ett förstärkningsalternativ för denna kanal. Det är möjligt att välja hur hög 
upplösning kanalen skall ha, vid små mätvärden kan det vara bra att nyttja större del av 
mätområdet, för en bättre upplösning. Alternativen är 1, 2, 4 och 8 gånger. Väljs här 1 så 
kommer ingen förstärkning att ske, och mätområdets omfång kommer att vara ±10 volt. Om 
det är känt att mätområdet har ett omfång på max t.ex. ±0,8 volt (diodspänning t.ex.),  så väljs 
gain=8 i det fallet, detta gör att ett mätvärde på +0,8 volt * 8 kommer att tas in som 6,4 volt 
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från mätkortet, för att få en högre upplösning på dessa ±0,8 volt. Programmet räknar sedan 
tillbaka och ger en spänning på 0,8 volt ut till användaren. Målet är alltså en så hög gain 
(förstärkning) som möjligt för en bättre visning av det verkliga värdet. Bakgrunden till detta 
krångel är i slutändan att mätkortet har en begränsning i hur många bitar mätvärdet kan 
representeras med. Det skull krävas många gånger fler bitar än nuvarande 16, för att kunna 
visa 0,004 volt med samma noggrannhet i procent som t.ex. 7,55 volt. Fler bitar att 
transportera från mätkortet till datorn för varje mätning skulle i sin tur innebära färre 
mätningar per tidsenhet, allt detta är alltså en avvägning mellan många olika parametrar som 
mätkortet skall ha. 

 
Figur A-6 Gain valt till 8 

Nu ställs frågan om några alarmnivåer skall ställas in för denna kanal. Om svaret är nej här så 
hoppar programmet över max- och min- inställningarna för denna kanal. Är svaret ja, så 
kommer frågan om vilken undre nivå som skall väljas till larmnivå. Om ingen undre nivå är 
önskad, så väljs max undre nivå, -9.999 volt. Annars skrivs den spänning som programmet 
skall skicka larm-SMS vid. Spänningen skrivs in med ”.” (punkt) som decimalavskiljare, på 
amerikanskt vis. 
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Figur A-7 Undre larm nivå om -4.5 volt valt 

Nästa inställning är då övre larmnivå, återigen skrivs spänningen med ”.” som 
decimalavskiljare. 
 

 
Figur A-8 Övre larmnivå om 3.4 volt inmatat 

Då är alla kanalrelaterade inställningar avklarade och programmet frågar efter nästa kanal att 
ställa in, de 8 olika kanalerna har egna gain- och larm- inställningar. Här väljs antingen ny 
kanal, (samma kanal som tidigare under sessionen går också bra att välja), eller så väljs ”9” 
för att gå vidare i inställningarna för denna mätsession. 
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Figur A-9 Individuella kanalinställningar avklarade 

Nu kommer frågan om hur ofta mätningarna skall utföras, alternativen är ett område mellan 1-
32000 sekunder, alltså max ca var 9:e timme. Denna inställning är aningen kryptisk till en 
början, men klarnar efter nästkommande två inställningarna. Denna inställning bestämmer hur 
ofta mätkortet skall göra mätningar, och har inte att göra med hur ofta mätdata skall skickas 
eller vilka larmnivåer som finns eller annat, bara hur ofta mätdata skall tas in till programmet. 
Egentligen kan denna inställning alltid vara satt till t.ex. 1 sekund, men för att spara energi i 
mobila enheter är det onödigt med för många mätningar. Om denna inställning sätts till t.ex. 
17 sekunder kommer det se ut som nedan. 
 

 
Figur A-10 Mätfrekvens satt till 17 sekunder 
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Nu dyker frågan upp om hur många mätningar som skall göras. Vid tillfällen då bara en viss 
mätdatamängd behövs, över en helg eller dylikt, kan en begränsning sättas på detta, annars är 
det vanligast att mätningar håller på tills de avbryts. Önskas t.ex. 10.000 mätdata spridda på 2 
dygn så matas ”10000” in. För att detta skall vara fördelat över 2 dygn, vilket är 172 800 
sekunder, så har 17 matats in på föregående val. Då kommer 172 800 / 17 = 10164 mätvärden 
att samlas in. 

 
Figur A-11 10.000 mätningar valt 

Av alla dessa mätningar så behöver inte alla loggas, egentligen behöver inget mätdata loggas, 
utan möjligheten att mätdata endast registreras då en alarmnivå är passerad finnes. Om 
mätdata bara skall loggas vid larm, så välj ”n/N” här. Finns däremot behovet av loggning  
med en viss intervall för statistik eller manuell övervakning av mätdata väljs här ”y/Y”. 

 
Figur A-12 Loggning av mätdata utöver alarm önskas 
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Nästa fråga med anledning av föregående val är då hur ofta loggningen skall ske. Med 
hänvisning till de mätdata som kommer in kan loggning av dessa ske med en viss intervall, 
om mätningen görs varje sekund kan intervallen ställas till 3600, då loggas ett mätdata i 
timmen, eller ställs intervallen till 60 om loggning varje minut önskas. Detta är det sista valet 
som behöver göras före en mätsession. 

 
Figur A-13 Var 60:e mätdata loggas 

Slutligen återgår programmet till huvudmenyn, nu väljs vanligen ”S” för en start av den 
mätning som just ställts in. Se menyvalet ”S” ovan. Precis före de tre menyvalen står vilken 
tid som behöver tas i anspråk för den mätsession som just ställts in. 
Menyval ”X” 
Det enklaste menyvalet. Vid val av ”x/X” i menyn så avbryts programmet, detta är även sättet 
att avbryta en mätsession. Annars fungerar även tangentbordskombinationen [CTRL-Break]. 
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Bilaga B. Programkod 
****  Mätprogrammet demo3.cpp  **** 
 
/**************************************************************************** 
Examensarbete av Patrik Karlsson Elektronikdesign -97 Linköpings Universitet 
***************************************************************************** 
Compiler Notes: 
Create a Win32 Console Application project and add the following files 
to the project:  "this file" and DDRIVE32.LIB. 
   
To run this application, a driver configuration file (*.DAT) must be specified 
and have the base address and IRQ level configured correctly.  Use the 
DAQDRIVE Configuration Utility to edit the configuration file. 
  
The device type, configuration file, and dll file names are all defined in 
the file DAQBOARD.H, which is included in this project.  You must edit   
DAQBOARD.H to include the correct names for your hardware.  
    
VERY IMPORTANT!!: 
This application MUST be compiled using structure member alignment set to 
4 bytes.  To select 4 byte aligned structures, modify the project settings 
and set the structure member alignment field to 4 bytes in the C/C++ code  
generation configuration.  Read the section "Creating Windows Applications" 
in the DAQDRIVE manual for more information. 
****************************************************************************/ 
 
// Standard C header files 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
// DAQDRIVE header files 
#include "..\common\userdata.h" 
#include "..\common\daqdrive.h" 
#include "..\common\daqopenw.h" 
#include "..\common\daqboard.h" 



 

 

#define LOGG_FILE "logg.txt" 
#define MAX_DERIVATION 5         //max procent som mätningen får variera innan ommätning sker 
 
// Prototyp deklarationer 
extern "C"{ void error_handler(unsigned short, unsigned short);} 
extern int sendData(long, double[8], unsigned short int[8], unsigned short int[8][3], unsigned short int); 
 
 
//Global declaration 
unsigned short int status, 
     alarmWatch[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },   //avgör om larm skall kollas på denna kanal; 
     alarmActiveArray[8][3] = { {0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}},   //alarm aktivt, hög/låg, skall larm 
skickas 
     channelActiveArray[8]=  { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 },    //första inställningarna på vilka insignaler som skall mätas 
     lastMeasure=0; 
time_t    timeMark;   //definierar timeMark till en variabel av typen time_t 
double    inputArray[8],pre_inputArray[8]; 
 
/***** 
main() 
*****/ 
extern "C" 
{ 
 unsigned short measure(void) 
 { 
  unsigned short int  logical_device, 
   gainIn, 
   channelNr=0, 
   delay=2, 
   loggFactor=5, 
   nrForLogg=1,    //om 0 så blir det ingen loggning som förval, bara eventuella larm loggas, om så änskas, annars sätter man 1 
   alarmActive=0,        
   measureArray[8] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }, 
   k=0, 
   measureOk=1, 
   once=0, 
   alarmWatchActive=0; 
  float gain_array[8] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, 



 

        
        

   channelArrayLowLimit[8]=  { -9.999, -9.999, -9.999, -9.999, -9.999, -9.999, -9.999, -9.999 },    //första inställningarna på vilka insignaler som 
skall mätas 
   channelArrayHighLimit[8]=  { 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999 },    //första inställningarna på vilka insignaler som skall 
mätas 
   //measurementArray[8]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, 
   alarmLevel, 
   alarmHysteres=0.02,               
   timeForMeasure=0, 
   daqdrive_version, // DAQDRIVE version 
   software_version, // hardware driver version 
   firmware_version; // hardware firmware version 
  char     kbinput = ' '; 
  int      new_delay=0, 
   new_totNrOfMeasure=0, 
   nrMeasure=0, 
   totNrOfMeasure=-1,  //enter -1 (minus one) if continous measurment is wanted; 
   i, 
   measureDerivation; 
  FILE *fhOutput; 
   
  printf("\n\n ");  
  time(&timeMark); 
  puts(ctime(&timeMark)); 
   
   
  /**************************************************************************** 
  Step 1: Initialize hardware - DaqOpenDevice 
  ****************************************************************************/ 
   
  logical_device = 0; 
  status = DaqOpenDevice(DLL_name, &logical_device, device_type, config_file); 
  if (status != 0) 
  { 
   printf("\n\nError opening device.  Status code = %d.\n", status); 
   error_handler(status, logical_device);  
  } 
   
  // get version info for DAQDRIVE and hardware driver 
  status = DaqVersionNumber(logical_device, &daqdrive_version, &software_version, &firmware_version); 



 

 

  if (status != 0) 
  { 
   printf("\n\nError requesting Daqdrive version info.  Status code = %d.\n", status); 
   error_handler(status, logical_device); 
  } 
  printf(" The following software versions were reported:\n\tDAQDRIVE        %v%.2f \n\tHardware Driver v%.2f", daqdrive_version, software_version); 
   
  /********************************************************************** 
  Menu choice, START - CONFIG - EXIT 
  **********************************************************************/ 
   
  while((toupper(kbinput) != 'S') && (toupper(kbinput) != 'F') && (toupper(kbinput) != 'X')) // As long as you don't push S,F or X you will stay in this while-
statment 
  { 
   printf("\n\n Press:\n <S> to start\n <F> to config\n <X> to exit now or later... "); 
   kbinput = _getch(); // get keyboard input 
   printf("\n");  //Lite mellanrums justering 
   if(toupper(kbinput) == 'F') //If F is pushed ****** GO CONFIG ******** 
   { 
    kbinput= ' ';  //nu hoppar programmet inte ur menyvalet innan man tryckt "S" 
    //kod för att fylla fält med nollor, så bara de kanaler som aktiveras i efterföljande inställningar mäts 
    for(channelNr=0 ; channelNr<8 ; channelNr++ ) 
     channelActiveArray[channelNr] = 0; 
     
    do{ 
     printf("\n Channel to activate? (0-7), hit '9' to go on..."); 
     scanf(" %d",&channelNr); 
      
     if((channelNr >= 0) && (channelNr < 8) && (channelNr != 9)) {  // släpper in programmet i loopen om man matat in nått vettigt 
      channelActiveArray[channelNr] = 1;                        //aktiverar denna kanal i channelActiveArray 
      printf(" Channel %d is activated for configuration",channelNr); 
       
      do{ 
       printf("\n\n Which gain do you want for this channel? (1,2,4 or 8)...");  //fyller på gain-arrayen med vilken 
förstärkning resp kanal vill ha 
       scanf("%d",&gainIn); 
      }while((gainIn != 1) && (gainIn != 2) && (gainIn != 4) && (gainIn != 8)); 
      gain_array[channelNr] = gainIn;  
      printf(" Saving gain %d ",gainIn); 



 

        
        

       
      /* Aktivera Larm bevakning*/ 
      do{ 
       printf("\n\n Do you want Alarm level to be set for channel %d ? Y or N... ",channelNr); 
       kbinput = _getch();    
       printf("%c \n",kbinput); 
      }while((toupper(kbinput) != 'Y') && (toupper(kbinput) != 'N')); 
      if(toupper(kbinput) == 'Y'){ 
       alarmWatch[channelNr]=1;  //aktivera larm check på denna kanal 
       /*Vilka nivåer på larm*/ 
       do{ 
        printf(" Which Low-alarm level for this channel? (-9.999V to 9.998V): ");  //fyller på 
channelArrayLowLimit 
        scanf("%f",&alarmLevel); 
       }while((alarmLevel < -9.999) || (alarmLevel >= 9.999)); 
       channelArrayLowLimit[channelNr] = alarmLevel;  
       printf(" Saving value %.3f ",alarmLevel); 
        
       do{ 
        printf("\n\n Which High-alarm level for this channel? (%.3fV to 9.999V): 
",channelArrayLowLimit[channelNr]+0.001);  //fyller på channelArrayHighLimit 
        scanf("%f",&alarmLevel); 
       }while((alarmLevel <=channelArrayLowLimit[channelNr]) || (alarmLevel > 9.999)); 
       channelArrayHighLimit[channelNr] = alarmLevel;  
       printf(" Saving value %.3f \n\n",alarmLevel); 
      } 
      else 
       alarmWatch[channelNr]=0; //ingen övervakning av larm nivåer för denna kanal 
       
     } 
      
    }while(channelNr != 9);  //håller igång inmatningen tills 9 är tryckt 
     
    /*Hur ofta mäta ingångar*/ 
    do{ 
     printf("\n How often do you want to measure?\n Input 1-32000 second, until now it was every %d sec... ",delay); 
     scanf("%d",&new_delay); 
    }while((new_delay < 1) || (new_delay > 32000)); 
    delay=new_delay; 



 

 

     
    /*Hur många ggr*/ 
    do{ 
     printf("\n How many times do you want to measure?\n Input 1-32000 times, enter -1 for continous measurment, \n until now it 
was %d times... ",totNrOfMeasure); 
     scanf("%d",&new_totNrOfMeasure); 
    }while((new_totNrOfMeasure < -1) || (new_totNrOfMeasure > 32000) || (new_totNrOfMeasure == 0)); 
    totNrOfMeasure=new_totNrOfMeasure; 
     
    /*Skicka SMS utöver vid larm?*/ 
    do{ 
     printf("\n Should logg-SMS be sent in addition to Alarm-SMS? Y for yes and N for no... "); 
     kbinput = _getch(); 
     printf("%c \n",kbinput); 
    }while((toupper(kbinput) != 'Y') && (toupper(kbinput) != 'N')); 
    if(toupper(kbinput) == 'Y'){ 
     nrForLogg=1;  
     //Hur ofta logga mätvärden*/ 
     do{ 
      printf("\n How often do you want to logg a measurement?\n Input a factor of 1-32000, until now it was every %d 
measurement... ",loggFactor); 
      scanf("%d",&loggFactor); 
     }while((loggFactor < 1) || (loggFactor > 32000)); 
     loggFactor=loggFactor; 
    } 
    else 
     nrForLogg=0; //vilket betyder att loggning börjar på mätning 0, vilken inte finns, så det blir ingen logg 
     
     
    if(totNrOfMeasure > 0){ 
     printf("\n This measurement will take %d days, %d h, %d m and %d s to acquire.",(delay*totNrOfMeasure)/(60*60*24), 
      ((delay*totNrOfMeasure)%(60*60*24))/(60*60), 
      (((delay*totNrOfMeasure)%(60*60*24))%(60*60))/60, 
      (((delay*totNrOfMeasure)%(60*60*24))%(60*60))%60); 
    } 
    else 
     printf("\n *** This measurement will go on until you break with \"ctrl-c\" ***"); 
   } 
  } 



 

        
        

   
  while(toupper(kbinput) != 'X') //om x eller X valdes tidigare hoppas denna sats över 
  {  
    
  /********************************************************************** 
  Step 2: START - Input values from the analog input channels 
   **********************************************************************/ 
    
    
   while(((clock()/(float)CLK_TCK) > timeForMeasure) && (nrMeasure != totNrOfMeasure)){ 
    timeForMeasure = (clock()/(float)CLK_TCK) + delay; //nästa mättid, sätts innan själva mätningen, blir då oberoende av hur lång 
tid själva mätningen tar 
    nrMeasure++; 
     
    /*** START MÄTNINGEN ***/ 
    for(k=1 ; k<=10 ; k++){  //gör max tio mätningar utifall det blir ett fel på en mätning 
     //printf("\n *** For-satsen 1 till 10 har k-värdet= %d \n", k);  //debugg rad 
     measureOk=1; 
     status = DaqSingleSigConInputScan(logical_device, measureArray , gain_array, 8, inputArray); 
     if(status != 0) 
     { 
      printf("\n\nAnalog Input error.  Status code %d.\n\n", status); 
      error_handler(status, logical_device);  
     } 
     /*** SLUT MÄTNING ***/ 
      
     while(nrMeasure == 1){ 
      for(channelNr = 0; channelNr < 8; channelNr++){    //ger Mätfels korrigeringskoden nedan något att starta med vid 
första mätningen 
       pre_inputArray[channelNr]=inputArray[channelNr]; 
      } 
      break; 
     } 
      
     /*** Mätfelskorrigeringskod ***/ 
     for(channelNr = 0; channelNr < 8; channelNr++){ 
      if(channelActiveArray[channelNr]){ 
       measureDerivation = abs(((inputArray[channelNr]/pre_inputArray[channelNr])-1)*100); 
        



 

 

       if(measureDerivation > MAX_DERIVATION)   
        measureOk = 0; 
        
       if(measureOk == 0)   //om en kanal ger för mycket fel, så sker ny mätning direkt, utan 
att kolla om fler kanaler är utanför MAX_DERIVATION 
        break; 
      } 
     } 
      
     for(channelNr = 0; channelNr < 8; channelNr++){    //sparar mätningen för jämförelse med nästa mätvärde 
      pre_inputArray[channelNr]=inputArray[channelNr]; 
     } 
     if(measureOk)  //mät inte fler gånger om mätningen är ok 
      break; 
    } 
     
    // Skriv ut mätvärdena 
    printf("\n\n\n\n Measurement %d of %d, ",nrMeasure,totNrOfMeasure); 
    time(&timeMark); 
    puts(ctime(&timeMark)); 
    char *timeMarkText = ctime(&timeMark);   //för loggning på hdd senare 
     
    for(channelNr = 0; channelNr < 8; channelNr++)    /*** Behandlar varje mätvärde, aktiverar larm om nödvändigt ***/ 
    {  
     if(channelActiveArray[channelNr]) 
     { 
      printf(" Analogue channel %d have value %.3f", channelNr, inputArray[channelNr]); 
      //printf("%.3f",inputArray[channelNr]); 
      switch(channelNr){ 
      case 0: 
       printf("\t(4-20mA Transmitter for temperature)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 1: 
       printf("\t(Universal measurement (-10 to 10 V))\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 2: 
       printf("\t(Fan voltage)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 3: 



 

        
        

       printf("\t(Lid alarm)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 4: 
       printf("\t(Feed supply voltage)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 5: 
       printf("\t(Battery voltage)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 6: 
       printf("\t(Emergency button)\n\n",channelNr); 
       break; 
      case 7: 
       printf("\t(Universal measurement (-15 to 15 V))\n\n",channelNr); 
       break; 
      } 
      if(alarmWatch[channelNr])     //Kolla larmnivåer endast om larm skall kollas 
      { 
       //är nivån UNDER lowLimit? 
       if(inputArray[channelNr] < channelArrayLowLimit[channelNr]) 
       { 
        if(alarmActiveArray[channelNr][0]==0){ 
         alarmActive=1;  //aktivera larm, endast om larmet är nytt 
         alarmActiveArray[channelNr][2]=1;  //larm SKALL skickas 
        } 
        alarmActiveArray[channelNr][0]=1;  //sätter alarm för den kanalen 
        alarmActiveArray[channelNr][1]=0;  //sätter LÅG alarm flag 
         
       } 
       //är nivån ÖVER highLimit? 
       else if(inputArray[channelNr] > channelArrayHighLimit[channelNr]) 
       { 
        if(alarmActiveArray[channelNr][0]==0){ 
         alarmActive=1;  //aktivera larm, endast om larmet är nytt 
         alarmActiveArray[channelNr][2]=1;  //larm SKALL skickas 
        } 
        alarmActiveArray[channelNr][0]=1;  //sätter alarm för den kanalen 
        alarmActiveArray[channelNr][1]=1;  //sätter HÖG alarm flag 
         
       } 



 

 

       //då har vi inget nytt larm, återstår att kolla om ett gammalt larm skall släckas 
       else if(alarmActiveArray[channelNr][0]==1)   
       { 
        //when below LowLimit alarm 
        if((alarmActiveArray[channelNr][1]==0) && (inputArray[channelNr] > 
channelArrayLowLimit[channelNr]+alarmHysteres)) 
         alarmActiveArray[channelNr][0]=0;  //släcker alarm för den kanalen 
        //when over HighLimit alarm 
        else if((alarmActiveArray[channelNr][1]==1) && (inputArray[channelNr] < 
channelArrayHighLimit[channelNr]-alarmHysteres)) 
         alarmActiveArray[channelNr][0]=0;  //släcker alarm för den kanalen 
       } 
      } 
     } 
    } 
     
    if(totNrOfMeasure==nrMeasure) 
     lastMeasure=1; 
     
    if(! lastMeasure)   //så inte nedan text skrivs ut efter sista mätningen 
    { 
     printf("\n Next value will come in about %d days, %d h, %d m and %d s from above time\n",(delay)/(60*60*24), 
      ((delay)%(60*60*24))/(60*60), 
      (((delay)%(60*60*24))%(60*60))/60, 
      (((delay)%(60*60*24))%(60*60))%60);      
    } 
     
    /*** Spara mätvärdet genom loggning till fil på hårddisken ***/ 
    /*    //Ta bort vid debugg 
    fhOutput = fopen(LOGG_FILE, "a"); 
    if (fhOutput == 0) 
     printf("\n\n *** Something is wrong whith the LOGG_FILE {%s} on the hdd! ***\n\n",LOGG_FILE); 
     
    char timeMarkToText[11]; 
    sprintf(timeMarkToText, "%d" , timeMark); 
    fprintf (fhOutput, timeMarkToText); 
    fprintf (fhOutput, "\t\t"); 
     
    char valueToText[7]; 



 

        
        

    for(int h=0 ; h<=7 ; h++){ 
     sprintf(valueToText, "%.3f" , inputArray[h]); 
     fprintf (fhOutput, valueToText); 
     fprintf (fhOutput, "\t"); 
    } 
    fprintf (fhOutput, "\n"); 
    fclose(fhOutput); 
     
    for(once ; once<1 ; once++){                //så man ställer in telenumret i början av en mätsession, istället för först när ett larm kommer, efter 
3 timmar eller dylikt 
     for(channelNr = 0 ; channelNr<=7 ; channelNr++){ 
      if(alarmWatch[channelNr]) 
       alarmWatchActive=1; 
     } 
    }        
    */    //Ta bort vid debugg 
     
    //logga mätvärde på server med inställd intervall eller skicka larm direkt 
    if((nrMeasure == nrForLogg) || alarmActive || (lastMeasure && nrForLogg) || alarmWatchActive) 
    {  
     if(alarmWatchActive)  //denna skall bara släppa in programmet hit en gång 
      alarmWatchActive=0; 
      
     if(nrForLogg)      //så inte loggning startar efter ett larm då nrForLogg är ställd till 0 (ingen loggning) 
      nrForLogg = nrMeasure+loggFactor;  //sätt nästa logg punkt 
    
        /******* 
     * Send * 
     *******/ 
     status = sendData(timeMark, inputArray, channelActiveArray, alarmActiveArray, lastMeasure); 
     if(status == 0){ 
      alarmActive = 0;    //tar bort larm flaggan, då det gått bra att skicka värdet 
      for(k=0; k<8 ; k++) 
       alarmActiveArray[k][2]=0;  //larm ÄR skickat på detta fel, och det raderas 
     } 
    } 
  } 
   
  if(lastMeasure) 



 

 

   break;  //så programmet kommer vidare efter att alla mätningar är gjorda, trots att man inte tryckt x eller X 
 }// end analogue input while loop 
  
  
  /**************************************************************************** 
  Step 3: Close device 
  ****************************************************************************/ 
   
  status = DaqCloseDevice(logical_device); 
  if(status != 0) 
   printf("Error closing device.  Status code %d.\n", status); 
  else 
   printf("\n\n\n DAQ Card Closed!\n\n\n"); 
  return(status); 
} 
} 
/**************************************************************************** 
DAQDRIVE Error Handling function 
*****************************************************************************/ 
extern "C" 
{ 
 void error_handler(unsigned short status, unsigned short logical_device) 
 { 
  if(logical_device != 0) 
   DaqCloseDevice(logical_device); 
   
  printf("\nPress <enter> to quit application."); 
  while (getchar() != '\n'); 
   
  exit(status); 
 } 
} 
int main(void) 
{ 
 measure(); 
 return 0; 
} 



 

        
        

****  Sändprogrammet sms.cpp  **** 
 
#define STRICT 
 
//skicka SMS 
//#define Send_Notsend "\x1a" 
 
// INTE skicka SMS 
#define Send_Notsend "\x1b" 
 
// vilken port sitter modemet på? 
#define Com_Port "COM8" 
 
#include <tchar.h> 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
#include "..\\serial\\Serial.h" 
#include "string.h" 
 
//Prototyp deklaration 
int sendSMS(char*); 
int sendData(long, double, unsigned short int,unsigned short int); 
void read(char); 
 
//Variabel deklaration 
int  status1 = 0, 
  nr = 0, 
  channel=0, 
  spaceFOneMeasure=0, 
  smsFull=0, 
  checktextAttSkickaTemp = 0, 
  once = 0, 
  phoneNrOk =0; 
char szBuffer[101], 
  textAttSkicka[161], 
  textAttSkickaTemp[161], 
  timeMarkTLAsStr[11], 
  inputArrayTLAsStr[7], 



 

 

  channelAsChar[1], 
  *smsTxt = &textAttSkicka[0],  //gör iordning en pekare till texten som skall gå iväg som sms 
  phoneNr[15] = "+46707435129", 
  phoneNr_temp[15], 
  phoneNr_AT[24] = "at+cmgs=+46707435129\r"; 
  
LONG    lLastError = ERROR_SUCCESS; 
size_t sizeOfSMS=0; 
 
CSerial serial;  //ny (den enda) instans av "serial" 
 
void read(char searchChar) 
{ 
 // Keep reading data on serial (COM) port, "searchChar" has been received 
 bool fContinue = true;       
 do 
 { 
  // Wait for an event 
  lLastError = serial.WaitEvent(); 
  if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
   printf("\n Unable to wait for a COM-port event.\n"); 
   
  // Save event 
  const CSerial::EEvent eEvent = serial.GetEventType();  
     
  // Handle data receive event 
  if (eEvent & CSerial::EEventRecv) 
  { 
   // Read data, until there is nothing left 
    
   DWORD dwBytesRead = 0; 
   do 
   {  
    // Read data from the COM-port 
    lLastError = serial.Read(szBuffer,sizeof(szBuffer)-1,&dwBytesRead); 
    if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
     printf("\n Unable to read from COM-port.\n"); 
    if (dwBytesRead > 0) 
    { 



 

        
        

     // Finalize the data, so it is a valid string 
     szBuffer[dwBytesRead] = '\0'; 
      
     // Display the data 
     //printf("%s", szBuffer); 
      
     // Check if asked char is read  
     if (strchr(szBuffer,searchChar)) 
      fContinue = false; 
      
     // Check if "ERROR" is read  
     if (strchr(szBuffer,'E')) 
      fContinue = false; 
    } 
   }while (dwBytesRead == sizeof(szBuffer)-1); 
  } 
 }while (fContinue);  
} 
 
int sendSMS(char* smsTxtToSend) 
{ 
 //lLastError = serial.Open(_T("COM1")); 
 lLastError = serial.Open(_T(Com_Port)); 
 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  printf("\n Unable to open COM-port\n"); 
   
 lLastError = serial.Setup(CSerial::EBaud9600,CSerial::EData8,CSerial::EParNone,CSerial::EStop1); 
 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  printf("\n Unable to set COM-port setting\n"); 
 
 lLastError = serial.SetupHandshaking(CSerial::EHandshakeHardware); 
 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  printf("\n Unable to set COM-port handshaking\n"); 
  
  // Register only for the receive event 
 lLastError = serial.SetMask(CSerial::EEventBreak | 
        CSerial::EEventCTS   | 
        CSerial::EEventDSR   | 
        CSerial::EEventError | 



 

 

        CSerial::EEventRing  | 
        CSerial::EEventRLSD  | 
        CSerial::EEventRecv); 
 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  printf("\n Unable to set COM-port event mask\n"); 
 
 // Use 'non-blocking' reads, because we don't know how many bytes 
 // will be received. This is normally the most convenient mode 
 // (and also the default mode for reading data).  
 lLastError = serial.SetupReadTimeouts(CSerial::EReadTimeoutNonblocking); 
 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  printf("\n Unable to set COM-port read timeout\n"); 
  
 //ställ in modemet i textläge 
 bool wContinue=true;  
 int maxTry = 10; 
 do 
 { 
  printf(" maxTry %d (put modem in text mode)\n\n",maxTry); 
  maxTry--; 
  lLastError = serial.Write("at+cmgf=1\r"); 
  if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  { 
   printf("\n Unable to set SMS modem in text-mode\n"); 
   printf("\n Trying again\n"); 
  } 
  else 
  { 
   read('K'); 
   if (strchr(szBuffer,'K')) 
    wContinue=false; 
    
  } 
 }while(wContinue && maxTry); 
  
 //skicka mobilnummret 
 wContinue=true;  
 maxTry = 10; 
 do 



 

        
        

 { 
  printf(" maxTry %d (send phone number to modem)\n\n",maxTry); 
  maxTry--; 
  lLastError = serial.Write(phoneNr_AT); 
  if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
  { 
   printf("\n Unable to send data\n"); 
   printf("\n Trying again\n"); 
  } 
  else 
  { 
   read('>'); 
   if (strchr(szBuffer,62)) 
    wContinue=false; 
    
  } 
 }while(wContinue && maxTry); 
  
 if(maxTry){ 
  printf(" %s\n\n",smsTxtToSend); 
  lLastError = serial.Write(smsTxtToSend); 
  if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 
   printf("\n Unable to send data\n"); 
  serial.Close(); 
  return 0;     
 } 
 else{ 
  printf("\n Unable to send data\n"); 
  return 1;   
 } 
} 
  
int sendData(long timeMarkTL, double inputArrayTL[8], unsigned short int channelActiveArrayTL[8],unsigned short int alarmActiveArrayTL[8][3], unsigned short int 
lastMeasureTL) 
{ 
 for(; once < 1 ; once++){  //telenumret ställs bara in en gång 
  do{ 
   printf("\n Which cellular phone number should the SMS be sent to?\n"); 
   printf(" Until now it was nr %s, (enter 'K' to keep nr)...",phoneNr); 



 

 

   scanf(" %s",&phoneNr_temp); 
   if(strlen(phoneNr_temp) > 14) 
    printf("\n\n *** Sorry, to long number, try again, max 14 figur, including '+' sign ***\n\n"); 
   else{ 
    if((phoneNr_temp[0] == 'k') || (phoneNr_temp[0] == 'K')){ 
     printf(" Keeping old nr (%s)? Hit Y for keeping or N to change...",phoneNr); 
     scanf(" %s",&phoneNr_temp); 
     if((phoneNr_temp[0] == 'y') || (phoneNr_temp[0] == 'Y')) 
      phoneNrOk=1; 
    } 
    else{ 
     printf(" Do you want the new nr (%s)? Hit Y for yes or N for no...",phoneNr_temp); 
     scanf(" %s",&phoneNr_temp); 
     if((phoneNr_temp[0] == 'y') || (phoneNr_temp[0] == 'Y')){ 
      strncpy(phoneNr, phoneNr_temp, 15); 
      phoneNrOk=1; 
     } 
    } 
   } 
  }while(phoneNrOk != 1); 
  strncpy(phoneNr_AT,"",24);  //tömmer phoneNr_AT innan den byggs på nytt 
  strcat(phoneNr_AT, "at+cmgs=");  //kontruerar strängen som sedan skickas till modemet 
  strcat(phoneNr_AT, "\"");   //at kommandot kräver att numret omslutes av " 
  strcat(phoneNr_AT, phoneNr); 
  strcat(phoneNr_AT, "\""); 
  strcat(phoneNr_AT, "\r");    //"\r" betyder CR, Carrige Return 
  
 } 
 printf("\n\n"); 
  
  //printf(" Length on TEMP sms %d character\n\n",strlen(textAttSkickaTemp));    //debugg rad 
 //printf(" Length on sms %d character\n\n",strlen(textAttSkicka));    //debugg rad 
  
 //**** Bygger upp SMS här nedan **** 
 printf(" *** Logging measurment! ***"); 
 printf("\n\n"); 
 checktextAttSkickaTemp = strlen(textAttSkickaTemp); 
 if( checktextAttSkickaTemp  > 12){ 
  strncpy(textAttSkicka, textAttSkickaTemp, 161);  //kopierar in det som blev över från förra rundan 



 

        
        

  strncpy(textAttSkickaTemp,"\0",161);  //tömmer textAttSkickaTemp efter att den kopierats 
 } 
 else 
  strncpy(textAttSkickaTemp,"\0",161);  //tömmer textAttSkickaTemp så den kan fyllas med färska grejer i beredskap för eventuell användning 
 // sätter ihop sms som skall skickas 
 textAttSkicka[0] = 'N'; 
 sprintf(timeMarkTLAsStr, "%d" , timeMarkTL);     //gör om tidstämpeln från long till string 
 strcat(textAttSkicka, timeMarkTLAsStr); 
 strcat(textAttSkicka, ":"); 
 strcat(textAttSkickaTemp, "N"); 
 strcat(textAttSkickaTemp, timeMarkTLAsStr);   //så den innehåller rätt tid utifall den behöver användas 
 strcat(textAttSkickaTemp, ":"); 
  
 for(channel=0 ; channel<8 ; channel++) 
 { 
  if(channelActiveArrayTL[channel]) 
  { 
   sizeOfSMS = strlen(textAttSkicka); 
   if(sizeOfSMS+9 < 161){  //kollar om det finns plats för ytterligare ett mätvärde i ordinarie sms-text 
     
    if(alarmActiveArrayTL[channel][2])     //sätter larm-flagga på SMS 
     textAttSkicka[0] = 'L'; 
 
    sprintf(channelAsChar, "%d" , channel); 
    strcat(textAttSkicka, channelAsChar); 
    strcat(textAttSkicka, "#");       
    inputArrayTL[channel] *= 1000;  //för att få bort decimal punkten, och spara ett tecken per mätvärde i SMS 
    sprintf(inputArrayTLAsStr, "%.0f" , inputArrayTL[channel]);     //gör om inputArrayTL[8] från double till string 
    strcat(textAttSkicka, inputArrayTLAsStr); 
    strcat(textAttSkicka, ":"); 
   } 
   else{ 
    smsFull=1; 
    if(alarmActiveArrayTL[channel][2])     //sätter larm-flagga på SMS 
     textAttSkickaTemp[0] = 'L'; 
     
    sprintf(channelAsChar, "%d" , channel); 
    strcat(textAttSkickaTemp, channelAsChar); 
    strcat(textAttSkickaTemp, "#");       



 

 

    inputArrayTL[channel] *= 1000;  //för att få bort decimal punkten, och spara ett tecken per mätvärde i SMS 
    sprintf(inputArrayTLAsStr, "%.0f" , inputArrayTL[channel]);     //gör om inputArrayTL[8] från double till string 
    strcat(textAttSkickaTemp, inputArrayTLAsStr); 
    strcat(textAttSkickaTemp, ":");    //så det blir rätt när nästa varv fortsätter 
   } 
  } 
 } 
 if(smsFull || textAttSkicka[0]=='L' || lastMeasureTL){    //skickar bara fulla sms och om de innehåller larm 
   
  strcat(textAttSkicka, Send_Notsend);   //här skall Send_Notsend vara \x1a för att skicka sms, och \x1b för att avbryta sms skicket 
   
  //printf(" Length on TEMP SMS when sending %d\n\n",strlen(textAttSkickaTemp));   //debugg rad 
  //printf(" Lenght on SMS  when sending %d\n\n",strlen(textAttSkicka));     //debugg rad 
   
  status1 = sendSMS(smsTxt); 
  if(status1 == 0){ 
   printf(" Sending data with SMS OK!\n\n"); 
   strncpy(textAttSkicka,"\0",161);  //tömmer textAttSkicka, kopierar in null på första plats och fyller sedan efter med null 
   smsFull=0; 
   if(textAttSkickaTemp[0]=='L'){    //så inte ett larm ligger och väntar i textAttSkickaTemp till nästa utskick 
    strncpy(textAttSkicka, textAttSkickaTemp, 161);  //kopierar in det som blev över från förra rundan 
    strcat(textAttSkicka, Send_Notsend);     //här skall Send_Notsend vara \x1a för att skicka sms, och \x1b för att avbryta sms skicket 
    strncpy(textAttSkickaTemp,"\0",161);  //tömmer textAttSkickaTemp efter att den kopierats     
    status1 = sendSMS(smsTxt); 
    if(status1 == 0) 
     return 0; 
    else 
     return 1; 
   } 
 
   return 0; 
  } 
  else{  
   printf(" Sending data with SMS NOT OK!\n\n"); 
   return 1; 
  } 
 } 
 return 0;  
} 


