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Förkortningar förkommande i detta dokument och dess betydelse

Förkortning Betydelse Beskrivning

ADC Analog Digital Converter Gör om analoga signaler till 
digitala

AVR Automatic Voltage Regulation Processorserie från Atmel

CS Chip Select Val av enhet när man använder 
SPI kommunikation

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-
Only Memory 

Minne som används för små 
mängder data

FDR Frequency Domain Reflectometry En mätmetod för att mäta 
markfukt

GSM Global System for Mobile communication Kommunikationssätt 
mobiltelefoner använder sig av

HVSP High Voltage Serial Programming En programmeringsmetod

I²C Inter-Integrated Circuit Ett kommunikationsprotokoll

ISP In System Programming En programmeringsmetod

LOS Line Of Sight Två objekt som "ser" varandra

MISO Master Input Slave Output Datalinje mellan master och 
slave vid SPI kommunikation

MOSI Master Output Slave Input Datalinje mellan master och 
slave vid SPI kommunikation

NFC Near field Communication Ett kommunikationsprotokoll

NiMH Nickel Metall Hybrid En batterisort

RF Relativ Luftfuktighet Enhet på hur mycket vattenånga 
det finns i luften

SCK Serial Clock Klocka vid seriell 
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Förkortning Betydelse Beskrivning

kommunikation

SIDA Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete

Svensk myndighet 

SPI Serial Peripheral Interface Ett kommunikationsprotokoll

TDMA Time Division Multiple Access Används inom GSM för att 
flera enheter ska kunna använda 
samma frekvenskanal

TDR Time Domain Reflectometry En mätmetod för att mäta 
markfukt

TDT Time Domain Transmissiometry En mätmetod för att mäta 
markfukt

UART Universal Asynchronous  
Receiver/Transmitter

En kommunikationsmetod

USB Universal Serial Bus En kommunikationsbuss sitter 
ofta på datorer

USI Universal Serial Interface Kommunikationsprotokoll som 
ATtiny processorer använder

WSN Wireless Sensor Network Namn på sensornätverk
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Sammanfattning

I detta projekt har ett strömsnålt mätsystem utvecklats. Systemet klarar att mäta 
markfukt under långa tider utan underhåll. Olika sensorer kan kopplas in till en 
huvudenhet, sensordata loggas på ett minneskort och kan sedan läsas av från en 
PC.

Programmet till  PC:n är utvecklat under projektet. Detta program kan läsa av 
realtidsklockans  tid  för  att  kontrollera  att  denna  överensstämmer  med PC:ns 
klocka. Programmet kan även tömma minneskortet via bluetooth och ladda ner 
all  data  som  finns  på  minneskortet.  PC:n  har  möjlighet  att  synkroniserar 
huvudenhetens realtidsklocka. 

Systemet drivs i sin helhet av solenergi genom solceller vilket gör att enheterna 
inte  behöver  något  batteri  för  att  klara  av  mätningar.  Med  hjälp  av 
superkondensatorer som laddas upp under dagen kan man driva realtidsklockan 
under  hela  natten  så  att  klockan  inte  stannar.  Minneskortet  är  så  stort  att 
avläsning  av  enheten  inte  behöver  ske  på  flera  år.  Då  avläsning  sker  är 
bluetoothenheten väldigt snabb så väntetiden att tömma minneskortet är kort. 
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1 Inledning
1.1 Projektbakgrund
Denna rapport tar upp mitt examensarbete inom projektet Dewd. Projektet är ett 
uppdrag från SMHI, SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och 
CSPR (Centrum för klimatpolitisk forskning) i Norrköping (Tema Vatten). Dessa 
har  kontaktat  ISY  på  Linköpings  universitet  för  att  ta  fram  en  fungerande 
prototyp vilket har varit uppgiften i detta projekt. Detta examensarbete är endast 
en  del  av  hela  projektet.  Projektets  fullständiga  namn  är  Local-scale  early 
warnings for drought – can they increase community resilience?

Mitt uppdrag var att undersöka om det går att mäta och logga markfukt. Om 
möjligheten fanns skulle en prototyp som klarar dessa mätningar och dessutom 
kräver så lite underhåll som möjligt framställas. I slutskedet av projektet Dewd 
ska dessa sensorer placeras runt floden Limpopo för  att övervaka perioder av 
torka.

Det  färglagda  området  i  Illustration  1 är  Limpopo  basin ett  område  som  är 
413 000 km²  [1] stort  (jämför  Sverige  som är  450 295 km²  stort  [2])  av detta 
område  är  2440 km²  (244  000  hektar)  under  konstbevattning,  2340 km² 
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längst gränsen till Botswana, Zimbabwe och Sydafrika och rinner igenom Moçambique. Detta 

område påverkas mycket av regn och torrperioderna vilket förstör många bönders odlingar.



(234 000 hektar)  används  till  odlingar  och  17 000 km²  (1.7 miljoner hektar) 
används som betesmark.  Limpopo basin sträcker sig över fyra länder Sydafrika, 
Moçambique,  Botswana  och  Zimbabwe.  Problemen  i  Limpopo-området  är  att 
regnperioderna är väldigt korta och att nederbördsmängden varierar mycket så 
det är svårt att förutse hur mycket regn som faller. Dessa omständigheter gör det 
svårt för bönder att  odla i  detta område. Många bifloder rinner ut i Limpopo. 
Dessa bifloder kan vara vattenfyllda mindre än 40 dagar under ett år då det är 
torra perioder.  Enligt  en bonde i  Limpopo-området  har  situationen förvärrats. 
Han minns tillbaka då han var ung och Limpopo floden var större.[1]

”The Limpopo River was a marvel to watch, a beauty of nature, a source of food and 
income for us who lived along it” (http://www.trust.org/alertnet/news/the-dusty-limpopo-
river/) 

Numera har floden minskat i storlek och erbjuder inte längre samma källa till 
mat och inkomst. 

”But at the few water holes on this part of the river you can hardly catch a frog. The 
river is gone, siltation has taken over. The rains are no longer reliable. They come late 
and sometimes don't come at all”

Torka orsakar bland annat stora problem med förstörda skördar. Vilket i sin tur 
leder till problem med hunger, och även svält. Med anledning av dessa problem 
startades projektet Dewd. För att lyckas med odlingar krävs mycket planering och 
tillgång till information. En viktigt faktor är att lokala bönder får tillgång till och 
förstår den data som samlat in.  I  uppstarten av Dewd projektet  utvecklas en 
prototyp för att  bevisa att  mätningar på ett  autonomt sätt  kan ske. Då torka 
inträffat kommer den data som samlats in att utvärderas för att se om några 
tidiga tecken på torka existerar.

Olika sätt att upptäcka torka kan användas, antingen mäter man markfukten 
eller vattennivåer. Detta projekt kommer fokusera på att mäta markfukt, men det 
finns även andra sätt att upptäcka torka som luftfuktighet, eller sensorer som 
använder tekniken LOS (Line Of Sight). Prototypen är uppbyggd av en huvudenhet 
som sköter  sparandet  av  loggdata  och en eller  flera  sensorenheter  som utför 
mätningarna. Sensorenheterna kan utföra olika uppgifter (till exempel att mäta 
vattennivån)  och skicka data  till  huvudenheten som samlar  in informationen. 
Detta gör att systemet kan anpassas till olika uppgifter. 

Förhoppningen med Dewd är att i framtiden kunna förutsäga torkperioder så att 
man i god tid kan gå in med hjälpande åtgärder. Systemet som ska framställas 
bör vara energisnålt och robust. Som exempel får det inte behövas batteribyten 
flera gånger per år. Samtidigt måste det klara av naturens påfrestningar.
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De sensorer som ska mäta markfukten kan realiseras på två sätt. Antingen valde 
man att göra en huvudenhet som samlade in data från kringliggande sensorer 
med någon form av trådlös kommunikation (Zigbee eller Bluetooth) eller så lät 
man huvudenheten utföra mätningarna på den plats där den var placerad. Det 
första  alternativet  skulle  innebära  många  mätpunkter  och  mycket  data,  men 
också  en  större  energiförbrukning  och  ett  mer  komplext  system.  Med  mer 
mätdata  kan  man göra  mer  noggranna  och  pålitliga  förutsägelser.  Det  andra 
alternativet  var  att  bara  ha  en  mätpunkt  och  på  så  sätt  undvika  trådlös 
kommunikation.  Nackdelen  är  att  man  får  mindre  noggranna  mätningar.  En 
fördel med att ansluta sensorer trådlöst är att man kan kan utveckla systemet 
med flera eller olika sensorer. 

Oavsett vilken av metoderna man väljer krävs kommunikation mellan enheten 
och den som läser av enheten. Även här var Bluetooth eller Zigbee alternativ, men 
här  skulle  man  även  kunna  använda  sig  av  USB  (Universal  Serial  Bus) som 
avläsaren  pluggar  in  i  sin  dator,  eller  den  nyare  tekniken  NFC  (Near  field 
Communication). Med NFC skulle den som ska läsa av enheten bara behöva hålla 
avläsningsverktyget (Smartphone) i närheten av huvudenheten under en kort tid 
för att få all tillgänglig data som enheten samlat på sig.

1.2 Rapportens utformning
Den är uppbyggd med en inledning, teori, metod, resultat, diskussion och sist 
framtida utveckling.

Det första kapitlet är en inledning, lite bakgrund till själva projektet. 

Andra kapitlet  innehåller teori.  Här beskrivs olika mätmetoder, definitioner på 
torka samt olika kommunikationssätt som skulle kunna användas i den färdiga 
produkten. 

Kapitel  tre beskriver vilka komponenter som valts och varför dessa har valts. 
Olika experiment som utfördes under projekttiden behandlas i detta kapitel. Här 
behandlas utförandet där varje del beskrivs hur denna är uppbyggd. Den sista 
delen  i  detta  kapitel  behandlar  utvecklingsmiljön  dvs  vilken  hårdvara  och 
mjukvara som använts för att realisera projektet. 

I  kapitel  fyra behandlar resultatet.  En beskrivning av hela systemet och dess 
delar görs i  detta kapitel.  Ett  test  som visar att  systemet klarar av uppgiften 
gjordes och detta beskrivs här. 

Kapitel  fem  är  diskussionen,  här  tas  problem  som  påträffats  under 
utvecklingsarbetet upp. Vad som kunde gjorts bättre och vad som fungerat bra 
finns att läsa om här.

Det sista kapitlet, kapitel sex behandlar vidare utveckling av systemet. Vad detta 
skulle kunna användas mer till  samt vad som måste göras för  att  få ett  mer 
pålitligt system. 

1.3 Resultat
Tio veckors arbete har resulterat till att en huvudstomme av produkten är färdig. 
De viktigaste delarna har blivit klara, som till exempel kommunikationen mellan 
huvudenhet  och  PC:n.  Det  fanns  dock  inte  tid  att  hinna  färdigställa  alla 
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funktioner. Den realtidsklocka som använts visade sig sakna den larmfunktion 
som från början var tänkt att  väcka mikrokontrollerna vid en bestämd tid på 
dagen. 

För att färdigställa prototypen behöver en PCB-design tillverkas. Detta var inte 
med  i  projektbeskrivningen  och  har  därför  inte  påbörjats.  Uppkopplingen  av 
prototypen är gjort på ett kopplingsdäck. 

Vissa funktioner är inte tillräckligt grundligt testade. Det sättet vi mäter på skulle 
behöva testas noggrannare så det fungerar som tänkt. Fältmässig kalibrering av 
systemet behöver utföras då produkten är på plats. 

1.4 Arbetsmiljö
Programmeringen av alla delar i systemet har skett i Telekomlabbet (en labbsal 
på universitetet). Där har programmet AVR Studio installerats på två datorer för 
att ha möjlighet att programmera Atmels mikrokontroller. Ett utvecklingskort av 
typen STK500 har använts som programmeringsverktyg. Mjukvara utvecklades 
under AVR Studio och Microsoft Visual Studio på en bärbar dator. 

20



2 Teori
Kapitlet behandlar vad torka är och hur denna kan mätas. Det behandlar även 
olika kommunikationssätt samt hur strömförsörjning av systemet kan hanteras. 

2.1 Vad är torka
Det finns ingen global definition på torka världen över. I Sverige finns enligt SMHI 
ingen definition på torka. 

”SMHI har ingen entydig definition på torka, med de allra flesta förknippar torka med 
perioder med så lite nederbörd att vattentillgången börjar bli otillräcklig för växtligheten 
i naturen och i odlingar.” http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/torka-och-
torrperiod-1.7085 

Den längsta torrperioden som finns registrerad hos SMHI varade i 65 dagar och 
den  inträffade  1974  i  Skövde.  Senast  en  (1)  väderstation  i  Sverige  inte 
registrerade någon mätbar nederbörd var i augusti 2002 [3].

Det  finns  ingen  tydlig  definition  på  vad  torka  är  i  området  detta  projekt 
behandlar.  Det  har  dock förekommit  väldigt  svåra  torkperioder.  Illustration 2 
visar en trendgraf där man ser att torkperioderna verka komma med intervall av 
ca tio år. 

Dessa torkperioder i kombination med ökad medeltemperatur (Illustration 3) har 
resulterat i att många bönder får stora problem med sina skördar. 
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Illustration 2: Skillnaden från medelnederbörd i Zimbabwe. I mitten är normalnederbörd. 

Trendgrafen visar att torka verkar komma i perioder om tio år.

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/torka-och-torrperiod-1.7085
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/torka-och-torrperiod-1.7085


 

Man  brukar  skilja  mellan  fyra  olika  sorters  torka.  Meteorologisk,  jordbruks-, 
hydrologisk och socioekonomisktorka.

2.1.1 Meteorologisk torka
Meteorologisk torka är en förutbestämd nivå av bristande nederbörd under en 
bestämd period. Till exempel kan 75 % av normal nederbörd under sex månader 
anses  vara  torka.  Denna  definition  varierar  dock  väldigt  mycket  över  olika 
områden då den normala nederbörden varierar mellan olika områden. På visa 
ställen anses meteorologisk torka redan förekomma efter ett par dagar utan regn, 
medan andra områden mäter över en hel säsong för att avgöra om det är eller 
varit meteorologisk torka [4], [5].

2.1.2 Jordbrukstorka
Jordbrukstorka  tittar  på  hur  jordbruket  påverkas av  torka.  Det  fokuserar  på 
bristande  nederbörd,  skillnad  mellan  nuvarande  och  potentiell 
evapotranspiration  (summan  av  avdunstning  och  transpiration  från  växter), 
bristande markfukt eller minskade grundvatten- eller reservnivåer. Detta jämförs 
med  hur  mycket  vatten  den  aktuella  grödan  kräver  eller  hur  mycket  vatten 
boskap  behöver.  Jordbrukstorka  uppkommer  oftast  under  eller  efter  en 
meteorologisk torka men innan hydrologisk torka [4],[5],[6].
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Illustration 3: Avvikelser från medeltemperaturen i området. I bilden ser man att temperaturen de 

senaste åren ökat kraftigt.



2.1.3 Hydrologisk torka
Hydrologisk torka är brister i vattenreservoarer, sjöar, grundvatten och liknande. 
Hydrologisk  torka  kommer  ofta  släpande  jämfört  med  andra  definitioner  då 
nivåerna i grundvatten eller sjöar inte påverkas direkt av nederbörd som inte sker 
på den platsen. Eftersom vatten från olika reservoarer används till  så mycket 
olika saker är hydrologisk torka väldigt allvarlig. Det blir problem att bestämma 
vad det  kvarvarande vatten ska användas till  (bevattning,  vattenkraft,  boskap 
osv) [4], [5].

2.1.4 Socioekonomisk torka
Socioekonomisk torka definierar när brist på vatten påverkar livskvaliteten och 
hälsan hos människor. När efterfrågan överskrider tillgången på en ekonomisk 
produkt som är beroende av vatten, som vattentillgångar, foder till boskap, eller 
vattenkraft definierar man det som socioekonomisk torka [4], [5].

Illustration 4 visar förhållandet mellan de olika typerna av torka. Meteorologisk 
torka  förekommer  oftare  än  de  resterande  beroende  på  att  det  kan  ta  flera 
månader  innan bristande nederbörd påverkar  vattenreserver  och grundvatten. 
Under torka minskar inte bara vattennivåerna i floder och reservoarer. Beroendet 
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Illustration 4: Förhållandet mellan olika sorters torka..Ju längre torkan 

förekommer desto mer ökar beroendet av att hantera de vattenreservoarer som 

finns.



av dessa vattenkällor ökar vilket gör att effekten av torkan blir så mycket större. 
Hur man hanterar torka påverkar väldigt mycket hur stark slagkraften av torkan 
blir.  Om man till  exempel  planterar  mer  torkresistenta  grödor  påverkas  inte 
befolkningen lika mycket av torkan [4].

2.2 Markfukt
Det finns flera olika sätt att mäta markfukt på. Det enklaste sättet är att mäta 
resistansen mellan två ledare nedstuckna i marken. Problemet med detta är att 
metallen  i  marken  korroderar  och  försvinner.  Ett  sätt  att  förlänga  ledarens 
livslängd vore att  endast  låta ström gå igenom dessa under den korta tid  en 
mätning tar. Detta skulle även förlänga batteriets livslängd. Andra problem med 
att mäta resistansen är att olika jordsorter kan variera ganska mycket beroende 
på till  exempel  mineralhalter.  Därför  är  det  svårt  att  fastställa  ramar för  när 
jorden ska uppfattas som torr eller fuktig.

Andra sätt att mäta markfuktigheten är TDR (Time Domain Reflectometry), TDT 
(Time Domain Transmissiometry), FDR (Frequency Domain Reflectometry).[7].

TDR mäter den tid det tar för en puls att passera från punkt A till punkt B och 
tillbaka igen genom jorden man mäter på. Tiden motsvarar hur mycket vatten 
jorden innehåller. TDT liknar TDR men mätningen sker redan då pulsen gått från 
punkt A till punkt B [7].

FDR skiljer sig från de tidigare tre sätten genom att man har en oscillator i ena 
punkten, ett frekvenssvep skickas igenom jorden. Man mäter sedan amplituden 
på  frekvenssvaret  och  där  amplituden  är  som  starkast  har  man  en 
resonansfrekvens vilket motsvarar fuktnivån i jorden. Denna metod används för 
att få väldigt noggranna avläsningar. Nackdelar med FDR är att sensorn måste 
kalibreras för jordsorten den sitter i och att sensorn måste ha väldigt bra kontakt 
med jorden den mäter [7],[8].

För att se hur mycket resistansen i jorden kan variera gjordes tester på olika 
jordsorter. Testerna var avsedda att visa hur stor skillnad det kan vara mellan 
olika jordsorter och för att undersöka ifall det finns något tröskelvärde där det 
inte går någon ström mellan ledarna. Skulle tröskelvärdet ligga för högt kan man 
inte läsa av markfukten med hjälp av  resistansmätning. Eftersom det i jordsorter 
kan skilja mycket i mätt resistans borde detta systemet göras självkalibrerande. 
Detta innebär oavsett vilka gränser som finns för jorden man sätter ner ledarna i 
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Illustration 5: TDT  skickar en puls genom 

jorden och mäter den tid det tar för pulsen att 

färdas från punkt A till punkt B. TDR skickar 

pulsen från A och mäter hur lång tid det tar 

innan pulsen kommer tillbaka igen.

A B



kommer den kunna läsa av nivåer. Detta medför att de första tolkningarna av 
mätningarna inte är speciellt noggranna medan senare tolkningar av mätningar 
när sensorn stått ute en längre tid är väldigt noggranna då de blivit anpassade för 
den jorden man mäter på [7].

2.3 Luftfuktighet
Luftfuktighet  mäts  oftast  i  relativ  luftfuktighet  (RF).  RF  visar  hur  mycket 
vattenånga  det  finns  i  luften  mätt  i  procent  av  den  maximala  mängden 
vattenånga  vid  den  aktuella  temperaturen.  Luften  brukar  anses  vara  torr  då 
relativa luftfuktigheten understiger 30 %.

För att mäta luftfuktighet används en hygrometer. En av de vanligaste metoderna 
är psykrometermetoden som mäter luftfuktigheten med hjälp av två termometrar. 
En som hålls fuktig samt en som mäter lufttemperaturen. När vattnet dunstar 
blir den fuktiga termometern kallare. Skillnaden mellan den torra och den fuktiga 
termometern är ett  mått  på hur mycket  vattenånga det  finns i  luften. Denna 
metod  börjar  försvinna  då  man  istället  utnyttjar  resistansskillnaden  i  luften 
beroende på hur hög den relativa luftfuktigheten är det finns numera elektronik 
som direkt kan mäta luftfuktigheten på detta sätt. Temperaturen är avgörande 
för hur mycket vatten det kan finnas i luft. Har luften högre temperatur kan den 
bära mer vattenånga [9],[10].

2.3.1 Hårhygrometer
En av  de  äldsta  hygrometrarna  är  hårhygrometern.  Den  använder  sig  av  ett 
hårstrå som ändrar längd beroende på luftfuktigheten. Numera används inte ett 
riktigt  hårstrå  utan  det  har  bytts  ut  mot  ett  syntetiskt.  Fördelen  med  en 
hårhygrometer är att inga elektronikfel förekommer. Nackdelen är att den kräver 
ganska mycket underhåll [11].

2.3.2 Daggpunktsspegel
En av  de  mest  noggranna  mätmetoderna  för  luftfuktighet  är  att  använda  en 
daggpunktsspegel.  En  spegel  kyls  långsamt  ner  tills  det  bildas  kondens  på 
spegeln. Med hjälp av en laser mäts reflektionen i spegeln och då kondens bildas 
på spegeln har man nått daggpunkten. Temperaturen mäts vid kondenstillfället 
och man kan sedan räkna ut luftfuktigheten. Metoden är väldigt noggrann även i 
torra miljöer. Nackdelen är att tekniken är dyr, långsam och sälla portabel. Den 
används ofta som referens vid kalibreringar [11].

2.3.3 Kapacitiv fuktsensor
Att använda en kapacitiv fuktsensor är en vanlig metod. En kondensator vars 
kapacitans varierar beroende på luftfuktigheten används. Efter mätning räknas 
den  relativa  luftfuktigheten  ut.  Det  finns  många  fördelar  med  kapacitiva 
fuktsensorer.  De är  billiga,  snabba,  noggranna och klarar  stora  mätområden, 
vissa klarar att utföra mätningar ända upp till 200 grader Celsius. Nackdelen är 
att många kapacitiva fuktsensorer är känsliga mot kemiska ämnen [11].

2.3.4 Line of sight
Det finns ytterligare en metod att mäta torka. Den använder sig av line of sight för 
att mäta dammpartiklar i luften. Den mätutrustning som använder sig av denna 
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metod är ofta stor och kräver mycket ström vilket gör att den inte är aktuella i 
detta projektet.

Eftersom luftfuktighet inte är direkt kopplat till de olika definitionerna på torka 
kommer inte den att mätas i detta projekt. Man kan ha jordbrukstorka även om 
det  är  hög  luftfuktighet.  Det  är  inte  säkert  att  vattenreserver  fylls  på  för  att 
luftfuktigheten är hög. Med avseende på detta är det säkrast att mäta markfukt 
istället då det ger en bättre bild av hur torkan är just nu. 

2.4 WSN
WSN står för  Wireless Sensor Network som ger möjligheter att  övervaka stora 
områden  med  hjälp  av  enheter  som  skickar  meddelanden  mellan  varandra. 
Tekniken används redan i många området till  exempel inom industrin, för att 
upptäcka skogsbränder och inom jordbruk. Sensorer kan mäta olika saker som 
vattennivå, markfukt, luftfukt, temperatur osv. Sedan skickas data till en central 
enhet som sparar informationen. Det finns olika sorters WSN-nätverk till exempel 
Mesh-,  Star-  eller  Tree-nätverk.  I  ett  mesh-nätverk  kan  noderna  bara 
kommunicera med sina grannar. Mesh-nätverk passar bra för att övervaka stora 
geografiska områden och är ofta säkra att använda även om en enhet skulle sluta 
fungera.

I  ett  Star-nätverk  är  alla  noder  ansluta  till  en  huvudnod  som  sköter  all 
kommunikation dem emellan. En stor fördel med Star-nätverket är att även om 
en ytternod går sönder fungerar fortfarande kommunikationen mellan de andra 
noderna. Skulle däremot mitten noden gå sönder slutar hela WSN nätverket att 
fungera. [12].

I ett  Tree-nätverk är det en nod som startar kommunikationen men sedan kan 
flera undernoder föra meddelandet  vidare.  Skulle  en enhet  i  trädet  gå sönder 
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Illustration 7: I Star-

Nätverk är alla noder är 

ansluten till en central nod 

som sköter all 

kommunikation mellan 

noder

Illustration 8: I Tree-Nätverk finns en 

huvudnod som kan begära information. 

Kommunikation kan ske i flera led 

därför är dessa bra om kommunikation 

ska ske över stora områden

Illustration 6: I Mesh-Nätverk är  

alla noder är ansluta till minst 

en nod till såvida de inte är en 

så kallad slutnod



kommer resterande undernoder inte att kunna kommunicera med resterande del 
av nätverket. [12].

Ett WSN-nätverk skulle kunna användas för att samla in data från väldigt stora 
områden. I vissa områden används WSN-nätverk att övervaka torka på ytor upp 
till 10 000 km². Stora ytor kräver självklart mer avancerade WSN-nätverk för att 
förebygga problem 1 [12].

2.5 Intern kommunikation 

Det finns olika typer av intern kommunikation, här kommer endast två att tas 
upp:  I²C (Inter-Integrated Circuit) och SPI (Serial  Peripheral  Interface).  Med internt 
kommunikation menas kommunikation mellan komponenter (realtidsklockan och 
mikrokontrollen) som sitter på samma kretskort. 

2.5.1 I²C
I²C  är  ett  protokoll  utvecklat  av  Philips  under  80-talet.  Det  är  ett  seriellt 
kommunikationssätt.  Hastigheten på I²C var  från början 100 kbit/s  och idag 
finns även 400 kbit/s tillgänglig för de flesta komponenter som har I²C stöd. 1998 
utvecklades en höghastighets I²C som har en hastighet på 3.4 Mbit/s. En I²C-
buss använder sig endast av två signaler: en datalinje och en klocka. När bussen 
inte används av någon ligger båda dessa linjer höga (via ett pull-up motstånd).

I²C-bussen  är  av  så  kallad  ”open  drain”-typ vilket  innebär  att  I²C-hårdvaran 
endast  kan  dra  signalen  låg  eller  låta  linjen  vara  hög.  Ett  så  kallat  pull-up 
motstånd drar bussen hög då ingen drar den låg.

Det enklaste sättet att använda I²C-bussen är med en master och en eller flera 
slavar. Då är det masterenheten som har kontroll på bussen. Med detta sättet 
kan inte arbitration (medling mellan två masterenheter) ske.

I²C använder sju bitars adressering vilket teoretiskt skulle innebära att man kan 
ha 128 anslutna enheter. Dock finns det ett antal reserverade adresser vilket 
innebär att man kan ha 112 anslutna enheter. Skulle detta inte räcka kan man 
använda 10-bitars adressering istället. Detta ger möjlighet att ha upp till 1008 
enheter anslutna. Även där finns ett antal reserverade adresser.

Kommunikationen med I²C intitieras av att masterenheten utfärdar en startbit. 
Datalinjen dras då låg av mastern medan klockan fortfarande är hög. De första 
sju bitar är adressen till den enhet mastern vill  kommunicera med. Den sista 
biten i  adressens byte är en read/write-bit.  Är denna satt  låg betyder det att 
masterenheten vill  skriva till  enheten den just adresserat. När adressbyten är 
skickad svarar slavenheten som har den specifika adressen med en så kallad 
ACK. Dvs slavenheten drar data linjen låg [14].

1Även mindre WSN används i bland annat hushåll. Det finns brandvarnare som 
kan skicka meddelanden mellan varandra så att när en brand bryter ut varnar 
alla brandvarnare samtidigt om faran. [13]
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Skulle  en  enhet  missa  sin  adress  eller  att  enheten  inte  existerar  får 
masterenheten  en  NACK,  detta  sker  då  ingen  drar  linjen  låg  och  pull-up 
motståndet dragit linjen hög. När ACK kommit kan masterenheten börja skriva 
sin data i hela bytes följt av en ACK. Det finns inga begränsningar på hur många 
bitar man kan skicka. Då masterenheten skickat klart genererar den en stoppbit, 
masterenheten  släpper  då  klockan  så  pull-up  motståndet  drar  linjen  hög. 
Datalinjen  släpps  och  pull-up  motståndet  drar  återigen  denna  hög.  När 
stoppbiten  skickats  kan  en  ny  kommunikation  sättas  igång  på  samma sätt. 
Illustration 9 visar en I²C-överföring

Om masterenheten ska läsa från en slavenheten skickar  master  adressen till 
slaven följt  av en etta. När ACK kommit byter masterenheten till  att läsa.  Då 
genererar masterenheten klockan men läser själv av vad som finns på bussen. 
Många komponenter som använder I²C fortsätter att skicka sin data så länge de 
får ACK från masterenheten. För att avsluta en läsning skickar masterenheten en 
NACK  varefter  masterenheten  kan  utfärda  stoppbiten  och  avsluta 
kommunikationen [14].

2.5.2 SPI
SPI är ett kommunikationsprotokoll som arbetar i full duplex. Även SPI använder 
ett  master/slave  förhållande där masterenheten startar  kommunikationen och 
styr klockan. Eftersom det är full duplex skickas data åt båda håll samtidigt. Det 
enklaste  upplägget  är  med  två  enheter:  en  master  och  en  slave.  I  den 
uppsättningen behöver inte CS (Chip Select) användas då det endast finns en slav 
att välja. En stor nackdel med SPI är att den inte har någon bekräftelserutin som 
säger  om data  kommit  fram till  slavenheten.  Det  behöver  inte  ens finnas  en 
slavenhet för att masterenheten ska kunna skicka. Datahastigheten för SPI kan 
komma upp i ett par Mb/s. SPI har ingen form av adressering till slavenheter 
utan kommunikation sker med den enhet som är vald med  chip select. Skulle 
man ha flera enheter hopkopplade med SPI behöver alla dessa ha en chip select 
vilket gör att SPI i de fallen kan bli svårt att implementera då det kommer krävas 
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Illustration 9: I²C överföring. Först skickas en startbit, följt av en sju bitars adress. Efter adressen  

är en bit som säger om läsning eller skrivning av enheten som just adresserats ska ske. Därefter 

svarar den adresserade enheten med att dra SDA signalen låg detta kallas ACK. Då detta skett 

läses eller skrivs data till  I²C bussen, detta sker i hela bytes. När data skickats klart genereras en 

stoppbit av masterenheten vilket avslutar  I²C-kommunikationen



en utgång på en mikrokontroller till  varje CS. SPI använder sig av fyra portar 
MOSI (Master Output Slave Input), MISO (Master Input Slave Output), SCLK och CS.
[15], [16].

Illustration 10 är ett signal exempel på SPI överföring där avläsning både kan ske på fallande eller 
stigande flank av klockan beroende på hur CPHA och CPOL är satta. 

2.6 Kortdistanskommunikation
Som  kortdistanskommunikation  räknas  i  detta  projekt  kommunikation  som 
ansluter två närliggande enheter. Avstånden är allt mellan några få centimeter 
upp till omkring 100 meter.

2.6.1 Zigbee
Enheter som använder Zigbeeprotokollet  har låg energikonsumtion, den enhet 
som används i detta projekt förbrukar endast omkring en (1) mW och passar 
därför väl in i tillämpningar som använder batteri. Det arbetar på 868/915 MHz 
eller  2.4 GHz.  Frekvensen  868 MHz  används  i  Europa,  915 MHz  i  USA  och 
2.4 GHz används överallt. Zigbee kan använda sig av tre sorters nätverk  star-, 
tree- eller mesh- nätverk. Datahastigheten på Zigbeeprotokollet är 250 kbit/s per 
kanal i 2.4 GHz bandet. I det bandet finns det 16 kanaler där samtliga kanaler 
kräver  fem  MHz  bandbredd.  Räckvidden  är  omkring  70  meter.  Zigbee  kan 

29

Illustration 10: SPI kommunikation, CPOL bestämmer om klocksignalen ska börja hög eller låg. 

Beroende på CPHA läses data av vid stigande eller fallande flank. Denna bild visar båda 

exempel där CPHA=0 visar då avläsning sker vid fallande flank för CPOL=1 och fallande flank 

för CPOL=0



använda sig av sleep-mode för att minimera strömkonsumtionen. Uppstarten från 
sleep-mode tar inte mer än 30 ms [17], [18].

I fallet med en huvudenhet och flera sensorenheter passar ett star-nätverk. Man 
skulle  även  kunna  tänka  sig  ett  tree-nätverk  ifall  noderna  kommer  utanför 
räckvidden för huvudenheten, så att  den sensorenhet som är längst bort kan 
skicka sin data via en annan sensorenhet. Zigbee skulle även kunna användas 
till huvudenhetens kommunikation med den enhet om ska läsa av den insamlade 
informationen. Nackdelen med detta är att  den som ska läsa av måste ha en 
speciell enhet till detta (en dongle) [17],[18].

2.6.2 Bluetooth
Bluetooth  eller  blåtand  är  ett  kommunikationsprotokoll  som  från  början  var 
menat  att  användas  i  mobiltelefoner,  tangentbord  och  möss.  Allt  eftersom 
protokollet  utvecklats  har  även  användningsområdet  utvecklats.  Numera  kan 
man även skicka mer än bara få signaler med bluetooth: foton eller musik från 
mobilen till datorn eller stereon är möjligt. 

Bluetooth  är  i  huvudsak  designat  för  låg  energikonsumtion,  låg  kostnad  och 
robusthet. Innan man kan använda bluetooth måste man para (pair) enheterna. 
När enheterna väl är parade kan man börja skicka information dem emellan. En 
bluetooth-enhet kan paras med upp till sju andra enheter i något som kallas ett 
piconet. I ett piconet är ett mindre nätverk med bluetoothenheter, i ett piconet 
finns en masterenhet som registrerar och kontrollerar de andra enheterna. En 
bluetooth-enhet kan i sin tur vara ansluten till flera piconets samtidigt. Bluetooth 
använder  2.4-2.485 GHz-bandet  med  moduleringsteknikerna  spread  spectrum 
och frequency hopping samtidigt utnyttjar det full duplex [19].

Då flera enheter använder samma frekvens finns risk att det stör ut varandra. Är 
frekvensen konstant är det dessutom lättare att stjäla informationen som skickas 
på  kanalen.  Spread  spectrum  skickar  data  data  över  ett  helt  frekvensband 
samtidigt, vilket ökar störtåligheten. Använder man Spread spectrum måste den 
som ska  störa  eller  stjäla  informationen veta  hur frekvensen ändras  och när 
sändningen påbörjas. Spread spectrum gör att störningar minskar och risken att 
någon obehörig får tag i informationen som skickas är väldigt liten [20].

Frequency hopping används för att minimera störningar. Detta görs genom att 
upptäcka  andra  enheter  som  använder  det  bandet  och  sedan  använda  de 
frekvenser som inte används av de andra enheterna. Genom att göra på detta sätt 
erhålls effektiv kommunikation som både är resistent mot störningar och ger en 
mer effektiv överföring. 

Olika versioner av bluetooth finns, datahastigheten mellan dessa varierar mellan 
1 Mbit/s och 24 Mbit/s. Den snabbaste är bluetooth 3.0 HS som ger hastigheter 
på upp till 24 Mbit/s. Bluetooth 3.0 är gjort för att få så snabb överföring som 
möjligt.[19].

Det finns tre olika klasser inom bluetooth-tekniken som ger olika räckvidd, ändå 
kan räckvidden variera ganska mycket inom dessa klasser. 

30



Klass Räckvidd Energiförbrukning

Klass 1 100 m 100 mW

Klass 2 10 m 2.5 mW

Klass 3 1 m 1 mW

Tabell 1: Bluetooth klasser har olika effektförbrukning och olika räckvidd. Tabellen visar 

klassernas specifikation.

Klass två är den som oftast används i mobiltelefoner medan klass tre används 
inom industri. En klass två bluetoothmodul förbrukar maximalt omkring två mW. 
Eftersom bluetooth är  skapat att  vara energisnålt  finns även en power-down-
funktion på de flesta bluetoothmoduler. Det finns en speciell sorts bluetooth som 
är gjort för att vara extra energisnål en så kallad lågenergimodul. Den förbrukar 
någonstans mellan 1/2 till 1/100 av en klassisk bluetoothmodul. Det är i den 
nya bluetooth 4.0 som lågenergimodulerna finns. Då bluetooth 4.0 skickar data 
förbrukar denna endast 27 mA och i sleep-mode drar den endast 0,4 μA. [21].

2.6.3 NFC
NFC  är  ett  relativt  nytt  kommunikationssätt.  Detta  skulle  inte  användas  för 
kommunikation  mellan  huvudenhet  och  sensorenheter  utan  snarare  mellan 
huvudenheten och avläsningsenheten.  Detta för  att  NFC kräver  att  enheterna 
endast är några få centimeter från varandra. NFC använder 13.56 MHz bandet 
och har hastigheter mellan 106 kbit/s och 424 kbit/s. Kommunikation med NFC 
sker mellan en initiativtagare och en målenhet. Målet kan vara antingen passivt 
eller aktivt. Passiva mål kan vara taggar, nycklar, passerkort eller liknande. Är 
målet  aktivt  kan peer-to-peer  kommunikation ske.  Fördelar  med NFC jämfört 
med till exempel bluetooth är att den NFC är mer strömsnålt samt att man inte 
behöver para enheterna innan kommunikation kan ske. 

I vissa länder används smartphones för betalning, då har man en enhet man 
håller  upp  telefonen  emot  och  sedan  utförs  betalningen.  Kommunikationen 
mellan telefonen och betalningsenheten använder NFC. Illustration 11 visar hur 
en telefon med NFC läser av en affisch med information programmerat i NFC-
taggar.
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Jämfört  med Zigbee  eller  bluetooth är  hastigheten förhållandevis  låg.  En stor 
fördel med NFC är att nyare smartphones redan innehåller denna teknik. Största 
anledningen till att NFC inte användes i detta projekt är att tekniken är så pass 
ny att det är svårt att hitta exempel om hur den fungerar. Risken är att projektet 
tar för lång tid om man skulle använda detta kommunikationssätt [22].

2.6.4 USB
USB är det enda kommunikationsprotokollet som inte är trådlöst som kommer 
att undersökas. En stor fördel med USB är att vid inkoppling kan en dator driva 
enheten och på så sätt  blir  inte kommunikationen en belastning på batteriet. 
Detta skulle göra huvudenheten väldigt strömsnål då det enda den behöver göra 
är att mäta markfukten samt spara undan data. Eventuellt måste huvudenheten 
hämta  data  från  flera  sensorer  som  använder  något  av  ovanstående 
kommunikationssätt.  USB  är  i  jämförelse  med  tidigare  kommunikationssätt 
väldigt  snabbt.  Det  finns flera versioner av USB. Hastigheten mellan de olika 
versionerna är det som skiljer mest.
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USB Version Hastighet

USB 1.0 1,5 Mbit/s

USB 1.1 12 Mbit/s

USB 2.0 480 Mbit/s 

USB 3.0 5 Gbit/s

Table 2: USB utvecklingen där USB 1.0 ger en hastighet på 1,5 Mbit/s. Den senaste USB verisionen  

USB 3.0 kan komma upp i hastigheter upp till 5 Gbit/s

Nackdelen med USB är att  man måste koppla in sig till  enheten. Man måste 
alltså veta exakt var huvudenheten är för att koppla in sig till den [23].

2.7 Långdistanskommunikation
Långdistans kommunikation innebär kommunikation som möjliggör att avläsning 
av enheten sker på sådant avstånd att en person inte behöver åka ut för att läsa 
av enheten. 

2.7.1 GSM
GSM  (Global  System  for  Mobile  communication) är  ett  mobiltelefonsystem  som 
implementerades för kommersiellt bruk år 1991 i Finland. Numera används det i 
större delar av världen. I Europa används frekvensbandet 900 MHz men tillgång 
till  1800 MHz  finns  vilket  också  är  frekvensbandet  som  används  i  USA. 
Botswana, Moçambique, Zimbabwe och Sydafrika har alla GSM nät vilka jobbar 
på 900 MHz bandet. GSM använder ett cellnätverk. Varje cell i nätverket har en 
basstation  som  enheten  som  använder  GSM-nätet  kommunicerar  med  (t  ex 
mobiltelefon). GSM använder sig av en teknik som kallas TDMA (Time Division 
Multiple  Access)  detta  innebär  att  flera  enheter  kan  använda  samma 
frekvenskanal.  Detta  fungerar  eftersom  TDMA  delar  upp  signalen  i  olika 
tidsrymder, vilket ger en mer effektiv nätverksanvändning. När en enhet rör sig 
mellan olika basstationer jämförs signalerna med varandra och den starkaste är 
den som används, de svagare signalerna släpps fria till andra enheter [24].

2.8 Lagring
Den data som samlas in från samtliga sensorer måste sparas undan på ett säkert 
och långvarigt sätt. Det finns två olika möjligheter att göra detta på EEPROM 
(Electrically  Erasable  Programmable  Read-Only  Memory) eller  minneskort. 
EEPROM finns inbyggt i mikrokontrollen vilket gör att man inte behöver några 
extra komponenter. Skulle man behöver extra EEPROM finns kretsar att köpa. 
Det  största  EEPROM-minnet  på  ELFA  är  ca  en  megabyte.  Den  data  som är 
intressant  är ADC-omvandlingen (Analog Digital  Convcerter)  av  spänningsfallet 
och en tidsstämpel för att veta vilken dag mätningen togs. Detta är den minsta 
möjliga data som behöver sparas därtill  kan det vara bra att  spara batteriets 
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status. Om man använder sig av minsta möjliga data (ADC-data + tidsstämpel) på 
ett optimalt  sätt (man flyttar ihop för att använda så några byte som möjligt) 
använder en mätning 28 bitar. Denna lagring kommer använda 32 bitar vilket är 
fyra byte då man alltid allokerar minst en hel byte. Antal möjliga mätningar kan 
räknas ut:

1 MB
4

=
220

22
=218=262144  mätningar (1)

Om en sensor mäter en gång per dag så räcker lagringsutrymmet i:

262144
365

=718,2  år. (2)

Tio sensorer skulle då kunna mäta en gång per dag i nästan 72 år. Detta exempel 
är dock med så få bitar som möjlig. Har man flera sensorer kan det tänkas att 
man bör ha någon form av ID för varje sensor. Tillåter man endast maximalt 15 
sensorer  per  huvudenhet  behöver  man  inte  använda  någon  extra  byte  utan 
hamnar precis på 32 bitar (4 byte). Nackdelen med EEPROM-minnet är att det 
inte går att skapa filer. All data kommer då hamna i en följd och kommer att 
behöva sorteras innan den används. 

Använder man istället  ett  minneskort  finns möjligheten att  skapa filer,  en till 
varje sensor. Ett billigt (i förhållande till andra minneskort) litet minneskort ligger 
på  512 MB  vilket  skulle  ge   möjligheten  att  logga  tio  sensorer  varje  dag  i 
350 685 år. Storleksmässigt klarar man sig med EEPROM-minnet, men då det 
inte  går  att  använda  filer  väljs  ett  minneskort  istället.  Dessutom  kostar  det 
billigaste minneskortet lika mycket som EEPROM-minnet på 1 MB. Möjligheten 
till utveckling blir betydligt större om man använder ett minneskort då man utan 
problem kan spara undan mer data från flera sensorer. 

2.9 Energi
Energikonsumtionen måste minimeras i denna produkt då tanken är att få den 
så  underhållningsfri  som möjligt.  För  att  uppnå  detta  användes  förnyelsebar 
energi  tillsammans  med  batteri  eller  kondensator.  Då  det  finns  tillgång  till 
förnyelsebar energi används detta både som drivning till systemet men även för 
att ladda upp batterier eller kondensator.

2.9.1 Solceller
Baksidan av en solcell är ett metallskikt och framsidan är en ledare som ligger 
framför  en  kiselplatta.  Dessa  ledare  utgör  några  procent  av  hela  solcellens 
framsida.  Då  solcellen  exponeras  för  solljus  bildas  en  spänning  mellan 
framsidans ledare och baksidans metall, emellan kan man koppla in två ledare 
och sedan använda den spänning som bildas. En solcell ger endast ut ca 0.5 V 
vilket gör att solceller sällan säljs en och en utan seriekopplas för att få ut mer 
spänning. 
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Enligt Norsk Solkraft minskar solcellers förmåga att ge ut spänning då dessa blir 
varma. Man har mätt upp till en halv procents minskning per ökning grad. Då 
utomhustemperaturen ligger mellan 20-40 grader Celsius kan temperaturen på 
solcellen vara mellan 60-80 grader Celsius.  Norsk Solkraft  minskar problemet 
med effektförluster med hjälp av passiv kylning [25], [26].

2.9.2 Seebeck
Seebeckeffekten är ett fysikaliskt fenomen där två olika ihopkopplade metaller 
producerar  ström  om  det  är  temperaturskillnad  i  anslutningspunkterna.  Då 
temperaturskillnaden  mellan  metallerna  blir  större  flyter  mer  ström från  den 
varma metallen till den kalla. Seebeckspänningar är ofta väldigt små (några få 
mV)  men  möjligheten  att  seriekoppla  flera  seebeckelement  kan  göra  att 
spänningen blir tillräckligt stor för att driva mindre elektroniska system. 

Nyligen har en ny upptäckt som kallas spin seebeckeffekt gjorts, då värmer man 
upp en magnetiserad metall så att  elektronerna i metallen flyttas om. Framöver 
tror man att spin seebeckeffekten kommer leda till mindre, snabbare och mer 
energi effektiva mikrochip. [27].
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Illustration 12: Beskrivande bild av funktionaliteten i en solcell.



I Illustration 13 är T 1  och T 2  värmeskillnader, den ena punkten värms upp och 
andra kyls ned. A och B är olika metaller. På detta sätt kommer man kunna läsa ut en 
liten spänning på den inkopplade voltmetern. 

Alla metaller har olika seebeck koefficienter, järn har 19 μV/ºC vid 0ºC. Detta innebär att 
varje ökad grad genererar en spänning på 19 μV men bara runt 0ºC då Seebeck effekten 
inte är linjär. 

Formeln för seebeckeffekten är: 

E=α(T 1−T 2)  (3)

där α=αA−αB  är seebeck koefficienten.  T 1  och  T 2  är temperaturerna i de respektive 

punkterna.

Seebeckeffekten kan användas som termometer, har man en referenspunkt kan man med 
hjälp av tabeller veta vilken temperatur som motsvarar vilken spänning. [28].

2.9.3 Batteri
Batterier fungerar på olika sätt beroende på vilken sorts batteri man använder. 
Generellt kan man säga att batterier består av två elektroder samt en elektrolyt 
som  leder  ström  mellan  elektroderna.  Batterier  kan  vara  av  antingen  typen 
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Illustration 13: förklarande bild av Seebeck effekten.



primärbatterier  (icke  uppladdningsbara)  eller  sekundärbatterier 
(uppladdningsbara). Eftersom livslängden är väldigt viktig i detta projekt måste 
batterierna  antingen  vara  uppladdningsbara  eller  ha  lång  livslängd  så 
batteribyten inte krävs mer än max vart tredje år. 

Bland  de  uppladdningsbara  batterierna  är  idag  NiMH-batterier  (Nickel  Metall 
Hybrid) vanligast.  Dessa  ger  ut  1.2  V  vilket  de  håller  tills  de  är  nästan  helt 
urladdade då spänningen sjunker snabbt. En stor fördel med NiMH-batterier är 
att  de inte har problem med minneseffekten, som innebär att  batterier måste 
skötas på rätt sätt. NiCd-batterier har problem med minneseffekten och måste 
laddas ur helt innan de laddas upp för att kapaciteten inte ska sjunka avsevärt 
[29], [30].

2.9.4 Kondensator
En kondensator kan laddas upp med hjälp av någon form av spänningskälla. 
Kondensatorn kan bibehålla laddningen då spänningskällan kopplats bort. En 
kondensator består av två metallplattor som sitter väldigt nära varandra men är 
separerade med en isolator.

Kondensatorn är tänkt att hålla realtidsklockan vid liv då solen inte lyser. En 
kondensator sätts ofta i serie med ett motstånd, annars erhålls en mycket hög 
strömspik vid anslutningsögonblicket. [31].
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Illustration 14: En uppladdningskurva för en 22 mF kondensator som är seriekopplad 
med ett tio Ω motstånd. Spänningen över kondensatorn är sex V. I denna kuva ser 
man att kondensatorn är uppladdad efter endast en sekund.



3 Metod
Ansvarsområdet i denna rapport har varit lagring av data samt kommunikation 
mellan  huvudenhet  och  PC.  Ett  första  exempel  på  mjukvara  är  skrivet  och 
kommer att tas upp i rapporten. Kommunikationen mellan huvudenheten och 
sensorenheterna har endast nämnts.

3.1 Val av komponenter
Här behandlas vilka komponenter som valt att användas i projektet och varför 
dessa valts. 

3.1.1 Kommunikation
I stycket om kommunikation har olika kommunikationssätt behandlats (Zigbee, 
Bluetooth,  NFC, USB).  Hastigheten för  samtliga dessa kommunikationssätt  är 
tillräcklig  för  att  överföra  den  mängd  data  sensor-  eller  huvudenhet  behöver 
skicka. Zigbee är ett väldigt strömsnålt kommunikationssätt med lång räckvidd 
(70 meter). Nackdelen är att man måste ha en speciell dongle för att koppla upp 
sig  till  Zigbeemodulen  från  PC:n.  Bluetooth  är  även  det  strömsnålt  om man 
använder  rätt  klass.  Nackdelen  är  att  räckvidden  för  de  mer  strömsnåla 
versionerna  är  betydligt  kortare  än  Zigbee.  Klass  två  som  sitter  i  de  flesta 
mobiltelefoner har en räckvidd på ca tio meter medan klass ett som är den med 
längst  räckvidd  (omkring  100 m)  inte  rekommenderas  till  batteridrivna 
applikationer. 

NFC är det trådlösa kommunikationssättet med kortaste räckvidden endast ett 
fåtal centimeter. Eftersom denna teknik är ny och ganska obeprövad ansågs det 
inte finnas tid att hinna utforska dess möjligheter under detta projekt. USB är 
det  kommunikationssätt  som  inte  kräver  någon  drivning  från  batteriet  i 
huvudenheten utan kan använda sig av avläsningsenhetens batteri. Nackdelen 
med USB är  att  man  måste  veta  exakt  vart  alla  enheter  ligger  och  att  man 
behöver ha med sig avläsningsenheten (datorn) ut till huvudenheten. 

Med alla för- och nackdelar i åtanke skulle Zigbee passa bäst för kommunikation 
mellan sensor- och huvudenhet i detta projekt. Eftersom den är strömsnål passar 
den  bra  till  batteridrivna  tillämpningar.  För  avläsning  av  enheten  passar 
bluetooth bäst då de flesta mobiler och även datorer har bluetooth inbyggd. Ingen 
extra modul skulle krävas. 

GSM  kommer  i  detta  projekt  inte  att  användas,  då  det  kommer  vara  för 
tidskrävande  att  implementera.  Det  skulle  behövas  speciella  avtal  med 
leverantörer  av  GSM-nätet  i  Limpopo-området.  Däremot  är  det  ett  framtida 
utvecklingsprojekt att låta huvudenhet använda GSM-nätet så att man kan läsa 
av  enheten  varsomhelst.  Dessutom  skulle  huvudenheten  kunna  varna  då 
batterinivåerna  blir  för  låga.  Strömförbrukningen  på  en  GSM-modul  är  hög 
jämfört med de övriga kommunikationssätten. 

3.1.2 Energikällor
För  att  driva  systemet  valdes  solceller  som  huvudenergikälla,  detta  för  att 
systemet ska vara så underhållningsfritt som möjligt. I anslutning till solcellerna 
kommer batteri att användas till huvudenheten. Batteriet kommer användas så 
lite som möjligt  men vissa komponenter får  inte vara helt  utan ström. Skulle 
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realtidsklockan vara helt utan ström stannar klockan och går inte sensor- och 
huvudenhetens klockor lika kommer de inte vakna samtidigt. Sensorenheterna 
använder solceller tillsammans med kondensatorer. Kondensatorerna kommer att 
driva realtidsklockan då solcellerna inte levererar någon ström. 

Nedan följer den teoretiska tiden en fulladdad kondensator kan driva 500 nA. I 
exemplet är kondensatorn på 22 mF och spänningen är sex V 

Q  anges i As (amperesekunder) 

Q=C⋅U ⇔Q=22⋅10−3⋅6=0,132  As (4)

Realtidsklockan drar 500 nA i minsta förbrukning

0,132 As

500⋅10−9
A

=264000 s=73,3 timmar≈3dagar  (5)

Parallellkopplar man tre kondensatorer kan man driva realtidsklockan i ca nio dagar utan 
sol. Uppladdningstiden för en kondensator som ej har ett seriemotstånd är mycket kort 
vilket gör att solen endast behöver vara framme någon sekund innan kondensatorn är fullt  
laddad igen. Illustration 14 visar uppladdningskurvan för en kondensator som satts i serie 
med ett tio Ω motstånd, detta visar att uppladdningen av kondensatorn endast skulle ta en 
sekund. 

Den teoretiska livslängden för en kondensator med specificerad livslängd 2000 timmar vid 
105º C räknas ut med: 

Lx=L0⋅2
T 0−T x

10 ⋅2
− T

k  (6)

där L x  är beräknad livslängd, L0  är specificerad livslängd enligt databladet, T 0  
är  specificerad  maximal  omgivningstemperatur,  T x  är  den  aktuella 
omgivningstemperaturen, och  T  är höjningen av kondesatorns innertemperatur 
till följd av rippelströmmen.

Eftersom enheten använder likström kan man utesluta rippelströmmarna. Det 
teoretiska livslängden för kondensatorn blir då 

Lx=2000⋅2
105−45

10 =2000⋅26=128000h=5333,3dagar≈14,6år  (7)

Denna livslängd är beräknad på en omgivningstemperatur på 45 grader, vilket 
inte kommer vara fallet under hela dagen [32].

3.1.3 Mikrokontroller
Varje  enhet  kommer  ha  en  mikrokontroller. Sensorenhetens  mikrokontroller 
kommer med hjälp av realtidsklockan aktiveras under en förutbestämd tid varje 
dygn.  När  mikrokontrollen  aktiveras  inväntas  kommunikation  från 
huvudenheten. Då kontakt mellan enheterna är etablerad kommer sensorenheten 
utföra en mätning och sedan skicka mätdatan till huvudenheten. Huvudenheten 
kommer  att  bestå  av  en  mikrokontroller  denna  kommer  att  sköta  två  olika 
kommunikationsprotokoll  (Zigbee  och  bluetooth).  En  gång  varje  dag  kommer 
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Zigbeen aktiveras och data hämtas från kringliggande sensorenheter.  Då data 
från sensorenheterna hämtats kommer detta skrivas till en fil på ett minneskort. 
Det  kommer  att  finnas  en  fil  för  varje  sensor.  En  period  per  dag  aktiveras 
bluetoothenheten under den perioden kan PC:n ansluta till huvudenheten och 
den data  som finns på  minneskortet  kan laddas ner.  Om kontakt  mellan en 
avläsande enhet och huvudenheten upprättas kommer huvudenheten läsa av en 
fil  i  taget  och  skicka  över  innehållet  till  den  avläsande  enheten  (PC  eller 
mobiltelefon). Filerna kommer raderas efter att de att de lästs så att ny data kan 
skrivas  detta  gör  att  nästa  gång  enheten  läses  av  finns  bara  ny  data  på 
minneskortet. 

3.1.3.1 Portbudget
Portbudgeten för sensorenheten är:

Sensorenhet:

• Zigbee: UART (RX, TX) två pinnar.

• Realtidsklockan:  I²C  (SDA;  CLK)  två  pinnar,  aktiveringssignal  (INT0)  en 
pinne.

• Läsgaffel: ADC + Spänning (AD0 + två I/O portar) tre pinnar

Vissa  av  dessa  enheter  kan  använda  samma  port  eftersom  de  inte  används 
samtidigt. UART (Universal Asynchronous  Receiver/Transmitter) och I²C behöver 
inte  köras på samma gång vilket  gör att  dessa två kan sitta på samma port. 
Aktiveringssignalen används bara för att väcka mikrokontrollen när det är dags 
för mätningar. När mikrokontrollen vaknat kan denna port användas till annat 
bara den växlas tillbaka för att ta emot aktiveringssignal igen då mikrokontrollen 
ska ner i sovläge. En ATTINY med sex I/O portar räcker som sensorenhet. I²C 
kommer  att  användas  till  den  digitala  potentiometern  som  används  till 
kalibrering av mätningarna. Prototypen använder en Atmega328 istället  för en 
ATTiny då den inte har hårdvarustöd för de kommunikationsprotokoll  som är 
tänkt att användas (UART,  I²C, SPI)

Huvudenhet:

• Zigbee-enhet: UART (RX, TX) två pinnar.

• Realtidsklockan: aktiveringssignal (INT0) en pinne, avläsning I²C (SDA,CLK) 
två pinnar.

• Bluetooth-enhet: UART (RX, TX) två pinnar.

• Minneskort: SPI (MISO, MOSI, SCK, CS) fyra pinnar.

• Batterinivå övervakning: (ADC) en pinne.

• Styrning av multiplexer två pinnar.

Kontrollenheten kräver lite fler portar än sensorenheten. I huvudenheten kommer 
en Atmega328 att användas. Eftersom både Zigbeen och bluetoothen använder 
sig av UART används en multiplexer som mikrokontrollen styr med hjälp av två 
pinnar. Detta bestämmer om data ska skickas till bluetoothen eller Zigbeen. 
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Från början var det tänkt att huvudenheten skulle bestå av flera mikrokontroller 
som alla hade en uppgift men då programmeringen påbörjades byttes detta till att 
använda  en  mikrokontroller  istället  då  det  anses  mer  effektivt  både  ur 
strömförbrukningssynpunkt  och  hastighetsmässigt  då  ingen  extra 
kommunikation måste ske mellan flera mikrokontroller.  En stor anledning till 
bytet var att de små mikrokontrollerna inte har hårdvarustöd för de olika seriella 
kommunikationsmetoderna som var tänkt att användas (I²C, USART, SPI) utan 
använder sig av USI (Universal Serial Interface). Då USI inte använts i tidigare 
projekt  ansågs  bytet  till  en  större  mikrokontroller  nödvändigt  för  att  spara 
programmeringstid. 

3.1.4 Läsgaffel
De flesta produkter som gör mätningar på markfukt använder ett mätinstrument 
som sticks ned i marken gör mätningen och sedan tas upp ur marken igen. Detta 
var inte ett alternativ i detta projekt då produkten ska vara så underhållsfri och 
autonom som möjligt.  Problem med  ett  instrument  som kontinuerligt  sitter  i 
marken är att metaller oxiderar. Olika sorters läsgafflar undersöktes för att se 
vilken som skulle fungera bäst. Många av läsgafflarna var onödigt dyra för vårat 
ändamål. 

Istället fanns tankar om att tillverka en egen läsgaffel. Diskussion fördes om vilka 
metaller  som skulle  klarar  av  att  ge  tillförlitliga  mätningar  under  längst  tid. 
Platina utsätts för minst korrosion, tyvärr är platina dyrt och svårt att få tag på. 
Anda metaller som silver eller koppar utsättas för korrosion. Ett experiment på 
kopparelektroder gjordes för att se om dessa klarar av mätningarna även då de 
korroderat experimentet finns att läsa om i kapitel 3.3. Kopparelektroder var de 
som valdes eftersom de är lätta att  få  tag på och målet  med projektet  är  att 
tillverka en prototyp som klarar av att mäta markfukt. 

Kopparelektroderna är  så  pass  motståndskraftiga  att  de  skulle  klara  att  göra 
mätningar under många år innan korrosionen förstört ledningsförmågan. Man 
skulle utan större besvära kunna byta ut kopparelektroderna till silver, guld eller 
platina elektroder. Det enda som skulle behöva göras då nya elektroder sätts dit 
är en ny kalibrering. Eventuellt måste man byta ut det seriemotstånd som sitter 
till AD omvandlaren. 

3.1.5 Realtidsklocka
Eftersom systemet ska vara så strömsnålt som möjligt går allt ner i sleep-läge då 
det inte används. En realtidsklocka används för att väcka upp systemet genom 
ett alarm som sätter en pinne hög då det går. Klockan som valdes visade sig 
sakna den larmfunktion som skickar en signal vid en bestämt tidpunkt. Larmet 
skulle  användas  som  ett  uppväckande  avbrott  på  sensorenheterna  samt 
huvudenheten. Eftersom enheterna ska skicka data mellan varandra måste dessa 
vara aktiva samtidigt.  Varje  sensorenhet får  en tidsrymd då de är aktiva och 
inväntar kommunikation från huvudenheten för att få skicka den sensordata som 
samlats in. 

När kontakt mellan enheterna etableras skickar huvudenheten den aktuella tiden 
till sensorenheten så deras två klockor synkroniseras med varandra. Skulle en 
sensorenhet  inte  fått  kontakt  med huvudenheten bör  tidsrymden som den är 
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aktiv ökas för  att klockorna ska kunna synkroniseras.  Realtidsklockor har en 
tendens  att  kunna  driva  lite  varje  år,  för  att  förhindra  detta  synkroniseras 
huvudenhetens klocka med avläsningsenheten då data  från minneskortet  ska 
hämtas in. 

Eftersom systemet ska vara så strömsnålt som möjligt valdes en realtidsklocka 
med  reservenergifunktion.  Den  har  två  spänningsmatningsportar,  en  med 
huvudenergikällan  och  en  med  reservenergikälla.  När  huvudenergikällan  blir 
mindre  än  reservenergikällan  stängs  alla  funktioner  utan  den  som  håller 
oscillatorn igång av. Vid ett sådant tillfälle drar realtidsklockan endast 500 nA. 
Enligt uträkningen ovan skulle realtidsklockan klara av upp till tre dygn utan att 
stanna. När solcellerna levererar ström kommer alla funktioner som larm och I²C 
kommunikationen sättas igång igen. 

Då solceller används som drivning ansågs problemet med avsaknaden av detta 
larm inte vara kritiskt. Även om enheterna är igång hela dagen används endast 
solcellerna som drivning och inget batteri laddas därför ur.

3.1.6 Lagring
För att  lagra data finns två lagringsmöjligheter EEPORM eller  ett  minneskort. 
Även fast platsen på ett EEPROM-minne är tillräckligt stort valdes minneskort. 
Fördelen med minneskort är att de är lätta att byta ut och att lagringsutrymmet 
är stort. Möjligheten att sortera data i olika filer finns på ett minneskort vilket 
inte är fallet med EEPROM-minnet.

3.2  Experiment
I  detta  kapitel  beskrivs  de  experiment  som  utförts  under  projektets  gång. 
Experimenten som utförts är:

Experiment namn Beskrivning

Resistans i jord Visade att resistansmätning och 
spänningsfall går att mäta vid fuktig 
och torr jord.

Ärgad koppar Visade vad som hände med koppar i 
naturen och hur ledningsförmågan 
påverkades av detta

Elektrolys med kopparelektroder Visade vad som händer med strömsatt 
koppar om den utsätts för likström 
under en längre tid.

Tabell 3: Tabellen ger en kort förklaring till de experiment som utförts under projekttiden. För mer 

information om utförande och resultatet av experimenten läs kapitel 3.2
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3.2.1 Resistans i jord
För att testa teorin om det är möjligt  att  mäta resistansen i  jord utfördes ett 
experiment tidigt i projektet. En simpel ”läsgaffel” konstruerades av två ledande 
metaller  som  utgjorde  läsgaffelns  stift  dessa  sattes  ned  i  jorden  och  stiften 
spänningssattes med fem V. Strömmen lästes av med hjälp av en multimeter. Två 
tester utfördes ett med torr jord och ett med fuktig jord. Skillnaden mellan torr 
och fuktig jord visade sig vara tillräckligt stor för kunna att mätas. I det första 

skedet av experimentet kontrollerades endast en jordsort.

Senare  utfördes  flera  tester  på  olika  jordsorter  då  dessa  kan  variera  ganska 
mycket  i  resistans  bland  annat  beroende  på  hur  mycket  mineraler  jorden 
innehåller. Jordsorten som kontrollerades i första skedet var jord som hämtats 
från universitetets rabatter. Den jorden visade en skillnad på 0,5 mA mellan då 
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Illustration 15: Uppkoppling för att mäta om ström går 

igenom jord. I lådan finns fuktig och torr jord som 

spänningsmatades med spänningskuben som ses högst 

upp till höger i bilden. På multimetern kunde man avläsa 

tydliga skillnader mellan torr och fuktig jord.



den var torr och fuktig. Ytligare en mätning utfördes då jorden stått inomhus och 
torkat ordentligt. Detta för att vara helt säker på att det går ström genom jord 
som är helt torr, vilket det visade sig göra.

Ett stort problem var att man inte har några spänningsfallsreferenser vilket gör 
det  svårt  att  veta när jord ska klassas som torr  eller  fuktig.  Detta kan lösas 
genom  att  man  grovkalibrera  systemet  när  sensorerna  placeras  ut. 
Grovkalibreringen kan gå till  så att man sätter sensorn i torr jord och gör en 
mätning, sedan sätter man sensorn i fuktig jord och gör en mätning. På så sätt 
har man satt värden när jord är fuktig och när den är torr. Skulle senare jorden 
bli  mer  fuktig  än den  var  vid  kalibreringstillfället  flyttas  maximala  värdet  för 
jordfuktigheten till det nya uppmätta värdet. 

Eftersom jorden kan ses som en potentiometer är idén att sätta en resistor i serie 
med läsgaffeln. Resistorn är tänkt att vara lika stor som jordens resistans vid 
normalfuktig  jord.  Detta  gör  att  man  får  lika  stort  spänningsfall  över  båda 
resistanserna när jorden ligger mellan helt torr och maximalt fuktig. Beroende på 
hur spänningsfallet skiljer sig kan man avgöra om jorden är fuktigare eller torrare 
än normalfallet. 

3.2.2 Ärgade kopparelektroder
Som  prototyp  används  kopparelektroder.  Eftersom  koppar  påverkas  av  ärg 
gjordes  ett  experiment  för  att  se  hur  ärg  påverkar  ledningsförmågan.  Oärgad 
koppar sattes ned i jorden och strömmen efter jorden mättes som i det tidigare 
experimentet. Mätningsresultatet skrevs ned och ena kopparelektroden ärgades. 
Då naturlig ärg tar flera år att bildas påskyndades ärgningsprocessen med ättika 

45
Illustration 16: Eftersom ärg påverkar ledningsförmågan på kopparelektroder gjordes ett 

experiment för att se vad som händer med en ärgad kopparelektrod. För att påskynda 

processen sattes en kopparelektrod ner i en bägare som var bottenfylld med ättika. I denna bild 

har ärgningsprocessen pågått i ca en och enhalv timma.



i  en  bägare.  Kopparelektroderna  lades  på  en  kork  över  ättikan  och  ett  lock 
skruvades på. Detta sätt tog endast ett par timmar innan kopparen börjat ärgas. 
Kopparelektroden fick ligga över natten och ärgas i burken med ättika, resultatet 
visas i  Illustration 17. Till höger en oärgad kopparelektrod och till vänster den 
ärgade. 

Efter att kopparen ärgats över natten gjordes en ny mätning på samma jord för 
att se hur mycket den ärgade kopparen hade förändrat ledningsförmågan.  

Den Oärgade kopparelektroden hade en resistans på omkring  0,2  Ω och den 
ärgade kopparelektrod hade så hög resistansen att multimetern vi använde inte 
kunde läsa av den. Det betyder att ärg bildar ett isolerande lager vilket gör att 
sådana  elektroder  inte  bör  användas  i  det  slutgiltiga  projektet  såvida  inte 
kopparen galvaniseras med en ädlare metall (som silver eller guld) eller tester som 
visar  hur  länge  en kopparelektrod  kan användas  utan  att  ärg  påverkar  dess 
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Illustration 17: När ärgningsprocessen var klar efter att ha stått i en bägare med ättiga över en 

natt blev resultatet som på bilden. Den högra elektroden är kraftigt angripen av ärg. Det visade sig  

att ärg bildade ett isolerande lager så när elektroden är så angripen som den är på bilden kan den 

inte användas för mätningar. 



ledningsförmåga. Galvanisering ger en beläggning på metallen som galvaniseras, 
detta förändrar ledningsförmågan men även motståndskraften mot korrosion.

Den ärgade kopparelektroden som visas i  Illustration 17 är kraftigt ärgad en så 
kraftig ärgning skulle ta flera år att ske i naturen.

3.3 Elektrolys med kopparelektroder
Ett test med elektrolys på koppar gjordes också. Elektrolys är en kemisk precess 
som påverkar metaller som är utsatta för likström. Den ena elektroden oxideras 
och den andra reduceras.

För att påskynda elektrolysen ökades spänningen över elektroderna från fem V 
till 25 V. Elektroderna fick vara strömsatta under ett par timmar för att se vilken 
effekt  detta  hade  på  elektroderna.  Efter  två  timmar  sågs  ingen  skillnad  på 
metallblecken, då höjdes spänningen till straxt över 60 V. Efter ytterligare ett par 
timmar kunde man se att pluspolen blivit påverkad. För att ta reda på och visa 
vad  som  händer  med  strömsatt  koppar  fortsattes  experimentet  så  ett  tydligt 
resultat skulle synas på ena metallblecket. För att påskynda processen yttligare 
byttes  jorden  ut  till  saltvatten.  Detta  gjorde  att  elektroderna  påverkades 
snabbare. 

Detta  gjordes  för  att  visa  vad  som  händer  med  kopparelektroder  då  dessa 
kontinuerligt  matas  med likström.  Det  här  är  ett  extremfall  och  det  skulle  i 
naturen ta väldigt många år innan kopparelektroden är lika kraftigt  påverkad 
som den i Illustration 18.
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Illustration 18: Tre steg av elektrolysen: innan, under och efter elektrolysen utförts. Första bilden 

används som jämförelse för att se hur mycket elektrlysen påverkat kopparelektroderna. Andra 

bilden är under elektrolysen och här kan man tydligt se hur ena kopparblecket reducerats. Sista 

bilden visar då elektrolysen är färdig och på denna har ena kopparblecket nästan försvunnit helt 

medans det andra har fått en kraftig beläggning på sig. 



Illustration 18 visar tre steg i elektrolysen: inna, under och efter elektrolysen. Det 
övre kopparblecket var anoden och det undre kopparblecket som man ser i den 
tredje bilden var katoden. Anoden reducerades avsevärt vilket man kan se om 
man jämför första bilden med de andra två.  Låter man experimentet fortsätta 
tillräckligt länge reduceras den del av anoden som är i saltvattnet helt. 

3.4 Utförande
Här beskrivs vad jag gjort för att realisera projektet.

3.4.1 Realtidsklocka
Realtidsklockan  kommunicerar  med  I²C.  En  startadress  skickas  till 
realtidsklockan som svarar med att skicka tillbaka data från den startadressen 
och fortsätter till masterenheten skickar en NACK. I projektet skickar klockan en 
exakt tidpunkt som anger sekund, minut, timma, veckodag, dag i månad, månad 
och sist år efter det skickas NACK då nästkommande register är kontrollregister 
som inte är intressanta i detta projekt. Alla register är åtta bitar och är BCD 
kodade. BCD-kod innebär att man inte skriver vilket värde klockan har direkt 
utan delar på ental och tiotal. För sekunder är det uppbyggt på detta sätt. 

 Tiotal Tiotal Tiotal Ental Ental Ental Ental

BCD-kod är väldigt användbart då man ska skriva till en display eller liknande. 
Då behöver man endast lägga till 0x30 för att få ASCII värdet för den aktuella 
siffran. Däremot blir det jobbigare då man från en känd klocka ska ställa BCD-
klockan. Då en klocka representeras av värdena 0-60 (sekunder och minuter) 
måste man på något sätt koda om detta till BCD. Eftersom allt ligger i samma 
byte  måste  man lägga  in  tiotal  och  ental  i  byten  innan man skickar  det  till 
realtidsklockan. Ett program skrevs i programmeringsspråket Csharp som visar 
realtidsklockans tid och som kan synkroniseras realtidsklockan. För att skriva 
rätt  i  byten  användes  en  omräkning.  Programmet  ger  ett  intigervärde  för 
exempelvis sekunder. Detta värde var sedan tvunget att omvandlas till BCD-kod. 
Formeln nedan användes för samtliga omkodningar. Nedan är sekunder visat.

BCD_Seconds=(
( seconds−seconds% 10)

10
≪4)| (seconds%10)  (8)

För att få tiotalen rätt togs först modulo tio på sekundvärdet. Detta för att veta 
hur många ental som finns. Entalen subtraherades bort från värdet och delades 
med 10. Då får man ett värde på hur många tiotal som finns. Värdet skiftades 
upp fyra steg så det hamnade rätt  i byten som skall skickas. Sedan lades de fyra 
sista bitarna till genom att göra modulo tio på sekunderna igen och med hjälp av 
bitmanipulationen ”or” lägga dessa på sin rätta plats i byten. 

Hela detta förfarande gjordes på samtliga register som innehåller tid eller datum. 
När  all  data  fanns  i  varsin  byte  skickades  detta  över  med  hjälp  av 

48



identifikationspaket  till  mikrokontrollen.  Identifikationspaketen  bestod  av  ett 
känt värde i första byten efter ID-paketet skickades data i nästkommande byte. 
På så sätt vet man om datorn skickar sekunder eller timmar. Allt detta lades i en 
array som efter  att  all  tidsinformation mottagits  skickades till  realtidsklockan 
med I²C på så sätt var realtidsklockan synkroniserad med PC:ns klocka. 

Illustration 19 är ett exempel på början av en I²C sändning till realtidsklockan. 
Först är startbiten följt av adressen 0x68 sedan en read/write bit (som i detta fall 
är låg som är write) efter read/write är ACK biten. Därefter kommer datan som 
ska skrivas till  realtidsklockan vilket  i  detta fall  är  startadressen noll  som är 
adressen till sekunderna i realtidsklockans register. Sist är en ACK följt av en 
stoppbit och efter det är I²C bussen redo att skicka ny data. 

För att inte två I²C kommandon ska kunna skickas samtidigt skapades en flagga 
som håller koll på om en sändning är pågående. Då en startbit skickas nollas 
flaggan som säger att I²C kommunikation pågår. Innan en ny sändning startas 
används en while-loop som väntar på att flaggan ska sättas. Så fort en stoppbit 
skickas sätts I²C flaggan så en ny sändning kan påbörjas. 

void ds1307_read(unsigned char send_byte)

{

while(send_finished == 0)

;

send_finished = 0;

adr = clk_write;

send = send_byte;

rwc = 1;

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE);
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Illustration 19: I²C sändning, bilden tagen från logikanalysatorn som användes. 



}

Detta kodexempel är för att läsa av realtidsklockan. Först är while-loopen som 
väntar på att I²C flaggan ska bli satt. Direkt efter loopen nollas flaggan igen så att 
en annan I²C sändning inte kan starta. Nästa rad säger vilken adress data ska 
skickas till i detta fallet är det till klockan och att man ska skriva till den. Rwc 
används för att välja olika funktioner när väl I²C kommunikationen är igång och 
då den är satt till ett ska realtidsklockan läsas av. Sist i funktionen startas I²C 
kommunikationen genom att generera en startbit.

Realtidsklockan synkroniserades på fredagen för att själv få gå under hela helgen. 
Då klockan lästes av efter helgen visade det sig att den gått lite för långsamt och 
under helgen hade den tappat 14 sekunder. Detta verkade lite för mycket men 
beror troligen på att den uppkoppling som används inte stämmer överens med 
den uppkoppling (last) som användes vid tillverkning. För att undvika problem 
med  detta  synkroniseras  klockorna  i  sensorenheterna  med  huvudenhetens 
klocka varje dag då mätning ska ske. Huvudenhetens klocka synkroniseras i sin 
tur  med  PC:n  då  dessa  kopplas  ihop  med  varandra.  Skulle  det  visa  sig  att 
realtidsklockan  går  för  långsamt  kan  man  koppla  in  trim-kondensatorer  så 
klockan går mer korrekt. 

3.4.2 Minneskort
Ett minneskort kan användas i två utföranden. Man kan man använda det som 
ett stort minne utan filstruktur eller använda sig av ett filsystem. I detta projekt 
har  filsystemet  FAT32  använts  som  ger  möjlighet  att  använda  filer  på 
minneskortet.  FAT32  valdes  då  sorteringen  av  data  blir  lättare  om man  har 
möjlighet att  lägga olika sensorers data i  olika filer.  Skulle bluetooth enheten 
misslyckas kan man alltid plocka ur minneskortet och sätta det direkt i datorn 
och läsa av filerna på så sätt. Skulle man inte använda filsystemet FAT32 har 
inte Windows någon möjlighet att läsa av minneskortet. 

För att använda FAT32 måste man inkludera vissa bibliotek i mikrokontrollen för 
att kunna skriva till filerna och läsa från filerna. Eftersom det redan finns färdiga 
bibliotek  för  FAT32  användes  dessa  men  det  var  tvungnet  att  ändras  lite  i 
biblioteken  så  de  överensstämmer  med  den  mikrokontrollen  som  används  i 
projektet.  För att  kunna använda FAT32 krävs en mikrokontroller  med minst 
16 kB flash-minne.  Atmega328 som används i  detta projekt  har 32 kB flash-
minne.

En stor risk då man använder filsystemet FAT32 är att filer lätt kan bli korrupta 
om ett  långt avbrott  sker då skrivning till  en fil  pågår. I  detta projekt är alla 
avbrottsrutiner så korta att de inte påverkar skrivning till filer på minneskortet.  

Innan  biblioteket  kan  användas  måste  minneskortet  kopplas  in.  En 
microSDadapter  användes  på  denna  löddes  en  stiftlist  dit.  Stiften  kopplades 
sedan in till mikrokontrollen enligt Illustration 20.
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Pin Namn Funktion

1 CS Chip select, används då chipet ska lyssna på det som händer på 
SPI linjen

2 MOSI Master Output Slave Input. Ingång på minneskortet, den data 
som ska skrivas till minneskortet hamnar här

3 GND Jord

4 VDD 3,3 V matningsspänning

5 SCK Klocka, Används av SPI för att veta när data ska läsas av från 
MISO och MOSI

6 GND Jord

7 MISO   Master Input Slave Output. Utgång på minneskortet. Då 
masterenheten vill läsa av data skrivs detta på denna utgång från 
minneskortet

Tabell 4: Tabellen förklarar de förkortningar som används i Illustration 20 och hur dessa ska 

kopplas in till mikrokontrollen. 
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Illustration 20: Pinout:en för 

minneskortet. SPI bussen på 

mikrokontrollen kopplades in enligt 

denna bild.



Det är viktigt att minneskortet inte får mer än 3,3 V det finns två sätt att undvika 
det  om  mikrokontrollen  drics  av  mer  än  3,3  V  kan  spänningsregulatorer 
avnändas  nackdelen  är  att  dessa  har  insvängningstider  som  begränsar  den 
möjliga skrivhastigheten till minneskortet. Istället kan man driva mikrokontrollen 
med 3,3 V vilket gör att utgångarna från mikrokontrollen inte kan ge mer än det. 
I  projektet  drivs  mikrokontrollen  med  3,3 V  så  man  inte  behöver  tänka  på 
insvängningstiden.

I FAT32 biblioteket som används i projektet finns en funktion för att kontrollera 
att minneskortet inte är skrivskyddat och att det finns ett minneskort i adaptern. 
Denna funktion har i projektet inte används utan man antar att minneskortet 
sitter i ordentligt. I framtida utveckling skulle denna funktion kunna sättas igång 
så man kan varna ifall minneskortet är skrivskyddat eller inte sitter i ordentligt. 

För att använda FAT32 biblioteket var vissa ändringar tvungna att göras i detta. 
Då man laddat ner biblioteket måste man även ladda ner en fil som heter mmc.c, 
denna  finns  för  olika  mikrokontroller  och  en  finns  specifikt  för  Atmels 
processorer. Filen döptes om till diskio.c då det finns en fungerande .h fil som 
heter diskio.h. Biblioteket till Atmels processorer är skrivet för en atmega64 och 
i projektet används en Atmega328 därför var vissa ändringar nödvändiga även 
här. 

Första  gången  man  kompilerar  får  man  ett  fel  som  säger  att  PORTE  är 
odefinierad. Detta beror på att atmega64 har en PORTE som inte atmega328 har. 
I biblioteket används porten för att ge ström till minneskortet men i projektet är 
minneskortet konstant stömsatt. Vill man ha möjlighet att styra strömmen till 
minneskortet behöver man koppla in VDD till en port på mikrokontrollen. När 
detta fel är korrigerat finns endast ett par fel kvar då man försöker kompilera. 
Felen beror på att några definitioner saknas då man kopierade den AVR specifika 
diskio.h. Definitionerna finns att hämta och läggs rimligast i  diskio.h. Efter 
detta finns ett länkningsfel kvar där kompilatorn säger att funktionen get_fattime 
inte finns. 

Denna funktion används för att veta när filer skapats eller ändrats. Här skulle 
man  kunna  läsa  av  realtidsklockan  om det  är  intressant  att  veta  vid  vilken 
tidpunkt filen skapades. Men all den informationen kommer att finnas i loggfiler 
så  det  är  inte  intressant.  Istället  gjordes  en get_fattime  funktion  som endast 
returnerar  0.  Biblioteket  bryr  sig  inte  om  att  det  är  en  faktiskt  tid,  men 
funktionen måste finnas för att biblioteket ska fungera korrekt. 

FAT32  biblioteket  behöver  hålla  koll  på  hur  länge  den  väntat  på  svar  från 
minneskortet  om det  gått  för  lång tid  behöver  en åtgärd göras.  Det  finns en 
funktion som gör detta i biblioteket som heter disk_timerproc(). Denna funktion 
behöver anropas var tio ms därför skapas en timer som ger avbrott var tio ms och 
anropar funktionen disk_timerproc(). 

När man gjort dessa ändringar är biblioteket anpassat för att användas med en 
atmega328. 
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3.4.3 Bluetooth
bluetoothmodulen  fungerar  som  en  virtuell  seriell  koppling.  Den  ansluts  till 
mikrokontrollen med USART som använder sig av två pinnar RX och TX. RX på 
mikrokontrollen ansluts till TX på bluetoothmodulen. Ett avbrott anropas då data 
tagits emot från datorn. Innan ett datapaket skicks alltid ett identifikationspaket 
för att veta vad datapaketet innehåller vilket gör att datapaketet kan behandlas 
på ett korrekt sätt

Det finns nuläget fem olika identifikationspaket:

Hex-kod Beskrivning

 0xFF Används som identifikationspaket för att veta att 
nästkommande sju bytes är klockan enligt 
sekunder, minuter, timmar, dag i veckan, dag, 
månad och år

0xFE Används för att läsa av realtidsklockan från 
mikrokontrollen på datorn.

0xFD Detta paket skickas då datorn vill läsa av all data 
från minneskortet. Efter detta paket kommer alla 
filer läsas och skickas över till datorn.

0xFC Paketet används för att starta det testscenario 
som skapats. Detta leder till att text skrivs in på 
minneskortet följt av realtidsklockans värde, 
sedan skickas datan tillbaka till PC:n

0xFB Skickas innan data från sensorenheten tagits 
emot. På så sätt vet man att nästkommande 
datapaket är den uppmätta markfukten från en 
sensorenhet.

Tabell 5: För att kommunicera med mikrokontrollen via bluetooth behöver man först skicka ett 

identifikationspaket. De paketen som används är de som beskrivs i tabellen. 

En nackdel är att vid programmering måste man veta hur många paket som 
kommer att tas emot, man måste sätta variabeln last_read till 0 när alla paket 
lästs. Gör man inte det kommer man inte kunna läsa några fler paket korrekt då 
nästa identifikationspaket fortfarande kommer tolkas som datapaket. Däremot 
finns ingen begränsning på hur många paket man kan ta emot efter ett 
identifikationspaket. 
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Ska man skicka data anropas funktionen ”USART_Transmit(DATAN)”. 
Funktionen använder en while-loop som kollar att UDR registret är tomt innan ny 
data läggs in för att sändas. 

3.4.4 PC-program
För att kunna presentera resultatet från mätningarna behöver dessa hämtas från 
huvudenheten.  I  projektet  valdes  att  göra  detta  via  en  PC.  Programmet  som 
kommunicerar med huvudenheten är skrivet i Csharp och fungerar därför endast 
på Windows-datorer. Datorn skulle kunna bytas ut mot en smartphone istället, 
då skulle en app behöva skrivas som använder samma gränssnitt som PC:n gör. 
Programmet skrevs från början i felsökningssyfte. 

Det första som färdigställdes i projektet var realtidsklockan, för att se att den 
fungerade behövdes  resultatet  från denna presenteras.  Då påbörjades  Csharp 
programmet  vilket  var  användbart  i  felsökningssyfte  och  ett 
presentationsprogram ändå behövdes. 

Då kommunikation mellan PC:n och huvudenheten upprättats kunde klockan 
skickas från huvudenheten till PC:n där realtidsklockans tid kunde visas i ett 
grafiskt program. Nästa funktion som skrevs var synkroniseringsfunktionen till 
realtidsklockan. Omräkning av klockan till BCD-kod utförs i PC:n, beräkningen 
beskrivs i kapitlet om realtidsklockan. 

Grafiska  Windowsprogram  är  så  kallat  event-basserade  vilket  innebär  att 
funktioner måste kopplas till specifika händelser (som knapptryckningar eller då 
ett seriellt paket mottagits). När ett  event  inträffar hoppar programmet till den 
plats som tar hand om den specifika händelsen. Detta kan jämföras med avbrott i 
mikrokontrollen. 

För att hämta data från mikrokontrollen används Download-knappen, funktionen 
som anropas hämtar all data från minneskortet och lägger datan på en fil  på 
datorn som skapas i C:\temp\. Varje fil på minneskortet skulle kunna skapa en 
ny fil på PC:n, varje fil kan då innehålla en sensorsenhets data. En fil som kan 
vara  bra  att  skapa  är  en  som  sparar  undan  batteriets  status  så  man  vid 
nedladdning kan se om batteriet behöver bytas. 

Precis  som  att  PC:n  kan  skicka  identifikationspaket  kan  den  även  ta  emot 
sådana. paketen som finns är:
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HEX-kod Identifikationspaket

 0xFF Realtidsklocka Sekunder 

 0xFE Realtidsklocka Minuter

 0xFB Realtidsklocka Timmar

 0xFC Realtidsklocka Dagar

 0xFB Realtidsklocka Månad

 0xFA Realtidsklocka År

 0xF9 Minneskort Data

Tabell 6: Då mikrokontrollen kommunicerar med PC:n används identifikationspaket för att veta vad 

nästkommande paket innehåller så paketet kan behandlas på rätt sätt i datorn

Då ett identifikationspaket tagits emot sätts en variabel som säger vilket sorts 
paket man tagit emot. Denna variabel används i en switch-sats som behandlar 
den mottagna datan. Det är lätt att utvidga detta genom att namnge nya paket 
och i switch-satsen specificera vad som händer då ett sådant paket tagits emot. 
Varje switch-sats paket måste ha ett unikt identifikationspaket.

Behandling av varje datapaket från realtidsklockan behöver göras då dessa är 
BCD-kodade.  Vid  utskrift  av  paketen  måste  dessa  omvandlas  till  numeriska 
värden istället för BCD-kod. Hela den mottagna tiden skrivs ut i programmet så 
man ser tiden från mikrokontrollen samtidigt som man ser den lokala (korrekta) 
tiden.

3.5 Utvecklingsmiljö
Här beskrivs vilka verktyg som används vid programmering. 

3.5.1 STK500
För att programmera Atmels mikrokontroller behövs en programmerare. I detta 
projekt användes utvecklingskortet STK500 som har möjlighet att programmera 
de flesta av Atmels processorer. Det finns möjlighet att programmera med ISP (In 
System Programming) eller HVSP (High Voltage Serial Programming). I detta projekt 
valdes ISP programmering. För att ansluta till STK500 kortet behövs en seriell 
port på datorn. Strömförsörjning erhålls via en adapter. 
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Längst till  vänster i  Illustration 21 finns åtta knappar och åtta lysdioder. Det 
finns även stiftlister för samtliga portar och kommunikationspinnar (USART, I²C). 
Med kontakter kan stiftlisterna anslutas tillsammans så man kopplat exempelvis 
PORTB  till  lysdioderna.  Dessa  lysdioder  har  hjälpt  mycket  under 
felsökningsarbetet.  Samtliga  pinnar  på  mikrokontrollen  är  anslutna  till  två 
hylslister,  på  så  sätt  kan  man  expandera  STK500-kortet.  I  projektet  har 
hylslisterna använts för att strömsätta ett kopplingsdäck där bluetooth-enheten, 
realtidsklockan och minneskortet kopplats in. Det finns en programmeringsbar 
spänningsregulator på STK500-kortet som man kan sätta spänningsmatningen 
till mikrokontrollen. Denna sattes till 3,3 V för att inte förstöra elektroniken som 
kopplades till  kopplingsdäcket. I  Illustration 21 sitter en Atmega16 inkopplad. 
Atmega328 som användes i projektet kopplas in i kontakten med grön färg under.

3.5.2 AVR Studio 5.1
AVR Studio är ett Windows-baserat program för programmering och utveckling av 
Atmels mikrokontroller. AVR Studio 5.1 är baserat på Microsoft Visual Studio och 
miljön för AVR studio 5.1 och Microsoft Visual Studio är väldigt lika. AVR studio 
stödjer programmeringsspråken Assembler och C. Då ett projekt påbörjas skapas 
den första filen, sedan kan man inkludera redan skapade filer eller lägga till egna 
tomma filer till projektet. Detta projekt är uppbyggt av flera filer där varje fil har 
en funktion (dew_UART.c, dew_i2c.c osv). 
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Illustration 21: Utvecklingskortet STK-500 med möjlighet att koppla in portar till lysdioderna 

som finns längst ner till vänster på denna bild. På bilden sitter en Atmega16 inkopplad. I 

projektet kopplades en Atmega328 in i den kontakten med grön färg under. Högst upp på bilden 

ser man en hylslist med några sladdar inkopplade i. Denna användes för att spänningssätta det 

kopplingsdäck som användes i projektet



AVR  Studio  har  support  för  live  debug  som  är  ett  sätt  att  stega  igenom 
programmet i  mikrokontrollen och i  datorn se  vad som händer i  register  och 
liknande. Man kan med hjälp av brytpunkter köra programmet till en brytpunkt, 
då programmet når brytpunkten pausar  programmet och man kan se vad som 
finns  i  registren.  Alla  programmerare  har  inte  stöd  för  denna  typ  av 
felsökningsfunktion.

När man kompilerar projektet länkas filerna ihop och en HEX-fil skapas. HEX-
filen innehåller maskinkod och är den som skrivs in på mikrokontrollen. När man 
startar  programmeringsmiljön  i  AVR  Studio  5.1  ansluter  man  först  till 
programmeraren  (STK500).  När  man  gjort  det  kan  man  ställa 
programmeringshastigheten och då är det viktigt att hastigheten inte är snabbare 
än ¼ av den frekvens mikrokontrollens använder. I fliken boardsettings kan man 
ställa spänningsnivån på STK500-kortet här ställdes den till 3,3 V. I fliken Device 
information  som  är  öppen  i  Illustration  22 kan  man  läsa  om  den  valda 
mikrokontrollen.
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Illustration 22: Bilden visar då man är ansluten till STK-500 kortet. Här ses 

informationen om den valda processorn och högst upp till höger kan man se den satta 

spänningsnivån STK-500 kortet använder.



I exemplet ovan är en Atmega16A använd, det är en åtta bitar AVR processor med 
16 kB flash-minne. För att programmera väljs  memories fliken. I  memories ska 
man ange vart HEX-filen som skapades vid kompilering ligger, då man valt det 
klickar man på knappen  program som  startas ett makro som först tar bort allt 
som finns på flash minnet, sedan skrivs det nya programmet in och sist verifieras 
att det som skrivits in hamnat på den förväntade platsen i minnet. Den sista 
viktiga  fliken  är  Fuses.  Här  kan  man  ställa  in  så  kallade  fuses som  är 
mikrokontrollens  egenskaper  till  exempel  kan  man  ställa  vilken  klocksignal 
mikrokontrollen ska använda sig av.

3.5.3 Microsoft Visual Studio
Windows-programmet  är  skrivet  i  Csharp  som  är  ett  programmeringsspråk 
utvecklat av Microsoft därför krävs att operativsystemet är Windows. Csharp är 
ett objektorienterat programmeringsspråk. Mjukvaran som används för att skriva 
programmet är Microsoft Visual Studio som även har möjlighet att hantera C++, 
Visual  Basic,  och  F# (Fsharp).  När  ett  nytt  Windows-program projekt  startas 
öppnas två fönster ett där man skriver kod och ett med det grafiska fönstret där 
man  kan  använda  metoden  ”drag  and  drop”  för  att  placera  ut  till  exempel 
knappar, rullistor och labels. Lägger man ut en knapp och sedan dubbelklickar 
på denna skapar Microsoft Visual Studio en funktionskropp där man kan skriva 
vad som ska hända då användaren klickar på knappen. 

Visual  Studio har en  debug-funktion där man kan lägga brytpunkter och när 
programmet når en brytpunkt pausar det, då kan man hålla muspekaren över en 
variabel för att se vad den har för värde. Man kan även lägga övervakning på 
variabler så man i en ruta får se vad alla övervakade variabler har för värde vid 
brytpunkten. Debug-funktionen har varit användbar då kommunikationen mellan 
mikrokontrollen  och  PC:n  upprättades.  En  brytpunkt  lades  då  paket  från 
bluetoothen mottagits, på så sätt kunde man titta vilket paket som mottagits och 
även vad som hände med paketet. I  debug-miljön finns möjlighet att antingen 
stega programmet rad för rad eller använda brytpunkter och köra till programmet 
når brytpunkten. 
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Illustration 23 Visar då debug funktionen körs på programmet. I exemplet har 
identifikationspaketet  hours tagits emot och paketet som nu behandlas är det 
paket med timmarna i. Just vid denna brytpunkt har paketet inte lästs in ännu 
därför visar variabeln  hours noll just nu. Skulle man stega programmet en rad 
skulle inläsning ha skett och variabeln hours skulle förmodligen inte vara noll. 
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Illustration 23: Debugfunktionen i Visual Studio. Programmet har stannat vid en brytpunkt. Raden  

som ska exekveras är gulmarkerad och längst ner ser man vad de övervakande paketen är nu. 

Eftersom raden inte lästs in är paketet hours noll. Skulle man stega programmet ett steg skulle 

denna variabel troligen byta värde. 



4 Resultatet
Ansvarsområdet  för  denna rapport  är minneskortet,  realtidsklockan, bluetooth 
och  PC-mjukvaran.  Ett  testfall  skapades  för  att  visa  att  dessa  fungerade 
tillsammans. Användaren trycker på en knapp i mjukvaran, knapptryckningen 
utför en funktion som skickar ett kommando till mikrokontrollen som skriver in 
kommandot till minneskortet. Sedan hämtar mikrokontrollen den aktuella tiden 
från realtidsklockan och skriver in den på minneskortet. När detta skett läses 
hela minneskortet av och filen man just skrivit i skickas tillbaka till PC:n som i 
sin tur sparar detta på en egen fil där man kan läsa av så allt fungerat som det 
ska.

Nr Kommando

1 Startkommando skickas från PC:n

2 Startkommandot skrivs in i en fil på minneskortet

3 Mikrokontrollen säger åt realtidsklockan att skicka tillbaka tiden
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Illustration 24: Det test som gjordes som kontrollerade ansvarsområdet i projektet. 

PC:n skickar ett kommando till mikrokontrollen som startar testscenariot. 

Mikrokontrollen hämtar tid och datum från realtidsklockan och skriver in det till 

minneskortet för att sist skicka tillbaka datan som just skrivits in tillbaka till PC:n

PC

μC
Realt ids
Klocka

MMC

1

2, 5

3

4

6

7



Nr Kommando

4 Realtidsklockan svarar med datum, och klockslag

5 Detta skrivs in på minneskortet, sedan läser mikrokontrollen av minneskortet

6 Data från minneskortet skickas till mikrokontrollen

7 Data från minneskortet skickas till PC:n som behandlar data

Tabell 7: Beskriver vad som hände i respektive steg som Illustration 24 visar. Testscenariot sker 

sekventiellt och då sista delen av testscenariot skett avslutas testscenariot och mikrokontrollen kan 

ta emot nya kommandon från PC:n

När mikrokontrollen tar emot ett paket med identifikationsnummer 0xFC sätts 
den  åttonde  biten  i  kontrollregistret  control_byte.  Main-loopen  i 
huvudprogrammet tittar på har en switch-sats som kontrollerar control_byte och 
beroende på vilken bit som är satt utförs olika funktioer. Då testfallet aktiveras 
körs  tre  olika  funktioner:  write_to_file(),  ds1307_read() och  read_file(). 
Write_to_file() körs  två  gånger,  första  gången  för  att  skriva  in  till  filen  att 
startkommandot från PC:n tagits emot, andra gången skrivs tid och datum från 
realtidsklockan in.  Ds_1307() används för att läsa av klockan med hjälp av I²C. 
Funktionen  read_file() både läser informationen från minneskortet och skickar 
den vidare till PC:n. Filen som skickas till PC:n skickas en rad i taget. Så när 
tecknet '\n' (som är ett ny rad tecken) tagits emot stängs filen och nästa paket 
väntas in. Detta pågår tills hela den aktuella filen lästs. 

Innan datum och tid skrivs till  filen kodas denna om från BCD-kod till  ASCII 
värdet för den aktuella siffran. På så sätt behöver man bara läsa av filen istället  
för  att  göra  omkodningen  i  PC:n.  Den  stora  svårigheten  att  göra  denna 
omkodning i PC:n är att man inte vet när en siffra skickats och när det är ett 
vanligt tecken som skickats. 

Ordningen man tar emot data från I²C skiljer sig från ordningen man vill skriva 
till  minneskortet.  Första  byten  är  dag  vilket  är  det  sista  som  ska  skrivas  i 
datumet. Därför kunde man inte skriva in mottagen data direkt från I²C-rutinen 
utan var tvungen att lagra datumet för att sedan sortera om den. Eftersom denna 
omsortering  ändå  ska  ske  kan  datumet  omkodas  till  ASCII-siffror  innan  den 
skrivs till minneskortet. 

Ytterligare ett test gjordes då Zigbee-koden var färdig. En sensorenhet kopplades 
in, för att få med alla enheter gjordes samma test som förut men med en extra 
funktion,  efter  datumet  skrivits  in  på  minneskortet  hämtas  data  från 
sensorenheten som kopplats in. Efter datumet skrivs även sensorenhetens data 
på minneskortet innan hela filen skickas tillbaka till PC:n. Då testet fungerade 
visar det att de viktigaste byggstenarna i detta projekt är implementerat. Däremot 
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finns vissa detaljer man måste jobba mer på för att få detta till en fungerande 
enhet. Mer att läsa om det finns i kapitlet framtida utveckling.

För att använda bluetooth modulen behöver denna paras med datorn. Då man 
ska para enheten måste bluetooth-enheten vara igång så Windows-datorn kan 
detektera enheten. När de båda bluetooth-enheterna hittat  varandra ska man 
skriva in en parningskod, som standard är denna satt till 1234. Enheterna är 
parade  när  koden  skrivits  in  och  då  får  man  veta  vilken  COM-port  enheten 
ansluts till. Denna COM-port skrivs in i Csharp-programmet vilket sker då man 
skapar en SerialPort. Vid skapandet skriver man även in vilken hastighet den 
seriella porten använder, hur många databitar och stoppbitar som används och 
om man använder nån paritetsbit. Efter det kan man öppna porten och det är 
först då man kan skicka och ta emot data via bluetooth. 

Under projektet har en del liknande projekt påträffats, däremot har inget som ser 
ut precis som detta hittats. Många av systemen som finns idag är inte autonoma 
utan mätningarna måste göras på plats av en person. Andra system klarar av att 
göra mätningar och logga dessa men har istället varit väldigt dyra system som 
även är ganska strömkrävande.

Hela systemet är uppbyggt med en huvudenhet och en eller flera sensorenheter. 
Huvudenheten  är  uppbyggd  med  både  bluetooth-  och  Zigbee-moduler. 
Bluetoothen  används  för  att  kommunicera  med  Windows-programmet  och 
Zigbee-enheten  används  för  att  kommunicera  med  sensorenheterna. 
Huvudenheten  har  en  realtidsklocka  som  används  för  att  logga  vilken  dag 
mätvärden tagits.  På huvudenheten finns ett  minneskort som används för  att 
lagra  loggningsvärdena  och  datumet  när  loggningen  skedde.  Huvudenhetens 
mikrokontroller är en Atmega328. 

Sensorenheterna är också uppbyggda med Atmega328.  Dessa används för  att 
göra AD-omvandlingar på spänningsfallet i jorden. Sensorenheten har även den 
en  realtidsklocka  som  framöver  kommer  att  användas  för  att  väcka 
mikrokontrollen då AD-omvandling och kommunikation med huvudenheten ska 
ske. Själva mätutrustningen är bara ett par elektroder som sätts ner i marken.
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5 Diskussion
Projektet har pågått under tio intensiva veckor. Det har varit mycket att  göra 
därför  har  vissa  förenklingar  behövt  göras.  Från  början  var  det  tänkte  att 
huvudenheten skulle vara uppbyggd av tre mikrokontroller för att ha möjligheten 
att  stänga av enheter  som inte används.  Detta  byttes tidigt  ut  till  att  istället 
använda en mikrokontroller  då portarna för  en större mikrokontroller  klarade 
uppgiften. Dessutom fanns inte hårdvarustöd i de små mikrokontrollerna för de 
kommunikationssätt  som  skulle  användas  utan  istället  en  generell 
mjukvarulösning som kallas USI. Ytterligare en anledning till att mikrokontrollen 
var tvunget att bytas var att biblioteket till minneskortet krävde ganska mycket 
flash-minne (omkring 16 kB) vilket de små mikrokontrollerna inte hade, därför 
byttes de ut mot en större mikrokontroller med 32 kB minne (Atmega328).

Ett moment som bortsetts ifrån under projektet är PCB design. Istället har ett 
kopplingsdäck använts, därför har så mycket komponenter som möjligt beställts 
hålmonterat för att passa i kopplingsdäcket. Det har medfört problem då vissa 
komponenter som använts endast finns ytmonterade. I dessa fall har stiftlister 
lötts antingen direkt på den ytmonterade komponenten eller så har virtråd lötts 
fast mellan komponenten och stiftlisten. Efter lödning har smältlim använts som 
gör att lödningarna sitter fast bättre och gör även att komponenten är skyddad 
mot fukt. 

Realtidsklockan  byttes  ut  innan  första  beställningen  var  gjord  då  den 
ursprungliga realtidsklockan inte var hålmonterad. Detta visade sig senare vara 
fel beslut eftersom den nya klockan inte hade någon larmfunktion. 

I  uppstartningsfasen var  det  tänkt  att  skriva  en app till  en smartphone men 
eftersom projektet endast varade under tio veckor hade jag  inte tid att sätta mig 
in i  programmeringsspråket JAVA istället  skrev ett testprogram till  Windows i 
programmeringsspråket  Csharp.  Till  en  början  var  Csharp  programmet  mest 
tänkt  att  användas  i  debug-syfte  men ett  program som visar  hur  prototypen 
fungerar behövdes vilket gjorde att programmet utvecklades i presentationssyfte i 
senare del av projektet. 
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Minneskortet  använder  sig  av  filsystemet  FAT32.  Ett  filsystem  gör  att 
operativsystem kan läsa av minneskortet. En stor nackdel med FAT32 är att det 
tar stor plats på mikrokontrollen. Ett filsystem är inte nödvändigt för att använda 
ett minneskort, mikrokontrollen kan skriva till minneskortet ändå men i det fallet 
kan  inte  ett  operativsystem  läsa  av  minneskortet.  Ett  filsystem  ger  däremot 
möjlighet att sortera data i olika filer vilket gör det lättare att veta vilken sensor 
som gett vilken data. Detta är bra om någon sensor inte fungerar eftersom man 
individuellt kan utvärdera alla sensorers data.

När  flera  filer  skulle  användas  på  minneskortet  stötte  jag  på  problem.  En 
funktion skapades där man skickade in till  vilket  filnamn man ville  skriva in 
data.  Problemet  var  att  filerna  inte  skapades  även  fast  funktionen  fick  in 
filnamnet på ett korrekt sätt. Skillnaden på testeterna med en (1) fil och flera filer 
var att det test med flera filer hade två tecken mer än det med en fil. I testet med 
en fil hette filen ”logfile.txt” och då flera filer användes hette filerna ”logfile_x.txt” 
där x var en siffra. Efter mycket felsökande kortades filnamnet ner av en slump 
och då fungerade det att skapa flera filer. FAT32-biblioteket som används har 
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Illustration 25: Mjukvaran som utvecklats till en Windows-dator. 

Programmet visar datorns klocka och om man klickat på ”Get AVR 

Time” visas vad realtidsklockan i huvudenheten visade vid tillfället då 

klicket skedde. Stämmer inte tiderna med varandra kan man klicka på 

Sync vilket skickar datorns tid till huvudenheten. Download data 

används för att läsa av minneskortet som finnsi huvudenheten. Testcase 

knappen start det testscenario som visar funktionaliteten på hela 

prototypen.



stöd för långa filnamn men detta är inte aktiverat. Misstaget som gjordes var att 
anta att långa filnamn var betydligt längre än totalt 13 tecken (logfile_x.txt). 

Ett problem om man skulle vilja utvidga systemet och logga andra sensorers data 
är att läsfunktion och skrivfunktion FAT32-biblioteket använder måste veta hur 
många byte som ska läsas eller skrivas. I detta projekt har det bestämts hur 
många tecken  som kommer  att  stå  på  varje  rad  vilket  gör  att  detta  inte  ett 
problem  men  om  en  rad  skulle  bestå  av  fler  eller  färre  tecken  än  det  som 
bestämts skaps problem. En generell  funktion skulle behöva skrivas som kan 
hantera denna situation, man skulle exempelvis kunna läsa ett tecken i taget in 
till en array och räkna hur många tecken man läst, då man läser tecknet '/n' 
betyder det att raden är slut. Skrivfunktionen är lättare att lösa då man kan veta 
hur stor arrayen om ska skriva till minneskortet är och på så sätt skriva in hela 
arrayen på  en gång  istället  för  att  skriva  ett  tecken  i  taget.  I  projektet  läser 
funtionen av tio tecken plus två tecken för ny rad (yymmdd vvv/r/n), varje tecken 
är en byte. Skulle platsen vara ett problem kan man istället för att lagra tecknen 
skriva in värdena direkt. Detta skulle göra att man klarar sig på fyra byte per 
sensor och rad. Eftersom minnesutrnymmet inte är en begränsning anses det 
lättare att läsa av och tolka filerna på minneskortet ifall dessa är tecken istället 
för värden.

Realtidsklockan skulle använda en larmfunktion för att ha möjlighet att väcka 
mikrokontrollerna  vid  den  korrekta  tiden.  Denna  funktion  fanns  inte  tid  att 
utveckla  vilket  gör  att  processorerna  måste  vara  igång.  Eftersom  solceller 
används som spänningskälla är inte detta något problem mätningar görs bara då 
solen är framme och även kommunikation mellan huvudenhet och sensorenhet 
är bara möjlig då solen är framme. Eftersom mikrokontrollerna är spänningssatta 
då solen är uppe behöver inte mikrokontrollerna vara i sleep-läge för att spara på 
batteri eller liknande. Främsta anledningen till att larmfunktionen inte används 
nu är att den första realtidsklockan som beställdes (DS1307) visade sig sakna 
denna funktion. Denna klocka införskaffades eftersom denna var hålmonterad 
och  på  så  sätt  kunde  kopplas  in  på  kopplingsdäcket  som användes.  De  nya 
realtidsklockorna  som  är  ytmonterade  har  alarm  möjligheten.  Det  enda  som 
krävs för att implementera alarm-funktionen är en I²C skrivning till larmregistret, 
där skriver man in vid vilken tid larmet ska ske. Då detta är gjort kommer en 
utgång på realtidsklockan aktiveras när larmet  går och detta  skulle  i  sin tur 
kunna väcka mikrokontrollerna. 
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Solcellerna  som  inhandlades  visade  sig  vara  väldigt  effektiva  tre  solceller 
seriekopplades och togs en ut halvklar dag. Solcellerna gav ifrån sig nästan 6 V 
vilket är det maximala värdet dessa tre seriekopplade solceller kan ge ifrån sig. 
Däremot testades inte vad som händer ifall man belastar solcellerna, risken finns 
att spänningen minskar i sådana fall. För att klara av bluetooth-kommunikation, 
Zigbee-kommunikation och skrivning till  minneskort  behöves endast  3,3 V så 
även om spänningen faller finns stora möjligheter att de viktigaste funktionerna 
fortfarande ska fungera. DS1307 behöver däremot minst 4,7 V för att fungera. 
Har DS1307 inte det visade det sig att I²C kommunikationen inte fungerade som 
det  borde.  Klockan  fungerar  däremot  fortfarande  då  batterifunktionen  driver 
oscillatorn  även  om  huvudspänningen  är  för  låg.  Detta  projekt  använder 
kondensatorer  som laddas upp under  dagen av  solcellerna  och driver  endast 
realtidsklockan på nätterna. Eftersom realtidsklockan endast använder en väldigt 
liten  ström (500  nA)  när  den  bara  driver  oscillatorn  valdes  här  att  använda 
superkondensatorer då dessa är mindre och klarar av att driva realtidsklockan 
längre än vanliga kondensatorer klarar. 
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Illustration 26: Materialet som huvudenheten använder i projektet. Denna bild har inte de 

superkondensatorer utan tio mF vanliga kondensatorer. Solcellerna som ligger längst till höger 

klarar att ge ut två V, tre såna solceller seriekopplades för att få ut sex V.



Nr Beskrivning Partnummer, referens, exempelpris

1 Xbee-modul 73-038-42, pris 210 kronor referens ELFA.

2 Kondensatorer 67-180-76, pris 30,6 kronor/st referens ELFA.

3 Solcell Art nr: 44016 pris 69,9 referens Kjell & Company

4 Minneskort 73-817-04, pris 35,3 kronor referens ELFA

5 Atmega328 Art nr: 41010051 pris 31 kronor/st referens Electrokit

6 Bluetoothmodul F2M03GLA pris 255 kronor (begagnad) referens free2move

Table 8: Projektets materialbeskrivning (små, passiva komponenter ej beaktade). De komponenter 

som använts för att realisera projektet. De satta priserna är de priser som fanns markerade på 

respektive företags hemsida då dessa inhandlades. 

Tanken med projektet är att det ska användas för att mäta markfukt i Limpopo 
området.  Systemet kan utan problem användas på andra platser där man är 
intresserad  av  att  logga  markfukten.  Själva  kärnan  i  systemet  skulle  kunna 
användas till  att  logga i  princip vad som helst  om man bara jobbar  sig  runt 
problemet med att man bara kan läsa tolv tecken och alltså bara skriva tio tecken 
som värde. Skulle detta lösas kan man logga vad man vill. Skulle minneskortet 
vara för litet är detta bara att byta ut till ett större. 

Det Csharp-program som skrivits läser minneskortet tills ny rad tecknet lästs av 
då stängs och sparas filen så den data som mottagits hamnar på den faktiska 
filen. I  debug-syfte har bara en (1) fil använts på PC:n, här skulle man behöva 
kunna  välja  att  använda  olika  filer  så  sorteringen  som  skett  i  minneskortet 
fortfarande används. I det fallet skulle mikrokontrollen först behöva sända vilken 
fil den kommer skicka näst så PC:n kan skapa en ny fil. Ett annat alternativ är 
att PC:n skriver allt till en fil men skiljer data från olika filer åt med något/några 
avskiljningstecken. 

När man skriver programkod i C och använder optimering är det viktigt att tänka 
på  att  kompilatorn  inte  klarar  av  att  optimera  vissa  villkor  utan kan istället 
förstöra koden. Om man har en variabel som ändras i ett avbrott är det viktigt att 
deklarera  dessa  som  volatile.  Detta  säger  till  kompilatorn  att  variabeln  kan 
komma att ändras i ett avbrott och därför ska inte optimering på denna variabel 
ske. Detta orsakade stora problem när hela systemet skulle testas då en variabel 
glömts att deklareras som volatile. 
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6 Framtida utveckling 
Vissa  funktioner  har  inte  hunnit  implementeras  under  projekttiden.  Andra 
funktioner skulle kunna implementeras i systemet för att göra det smidigare att 
använda. En viktig funktion som inte implementeras men som borde ha högsta 
prioritet är larmfunktionen på realtidsklockan. Detta för att systemet inte ska 
använda så mycket ström då det är inaktivt. 

En nackdel  med produkten är att  den är beroende av sol  för  att  kunna göra 
mätningar och kommunicera mellan enheterna.  För att  mätningar ska kunna 
göras  även  molniga  dagar  skulle  man  kunna  utrusta  alla  enheter  med 
laddningsbara batterier. Då ingen mätning eller kommunikation sker kan man 
med hjälp av solcellerna ladda batterierna så att dessa kan driva realtidsklockan 
under  nätterna  men  även  göra  mätningar  dagar  då  solen  inte  är  tillräckligt 
intensiv för att klara att driva systemet. Använder man batteri kan det behövas 
energiövervakning så  att batterierna har tillräckligt hög nivå och inte behöver 
bytas. En fil i minneskortet skulle kunna visa batterinivån vid varje mätning. Då 
varje avläsning av minneskortet utförs sparas batteristatusen för att se om något 
batteri måste bytas. 

Sensorenheterna består i den första prototypen av en Atmega328. Denna skulle 
kunna bytas ut mot en Attiny eftersom sensorenheten endast kräver en ADC, I²C 
samt  UART. Kraven gör att en Atmega328 blir överflödig och istället en Attiny 
skulle passa bättre. Anledningen till att man Attinyn inte redan används är att 
den använder sig av USI som inte fanns tid att hinna implementeras.

Elektroderna som har  använts i  detta  projekt  är kopparelektroder.  Dessa blir 
utsatta  för  ärg  och  kan  via  elektrolys  reduceras  så  de  till  slut  inte  går  att 
använda. För att undvika detta bör ett par mer bestående elektroder användas. 
Man skulle  till  exempel  kunna tänka sig  att  använda platina  elektroder  som 
klarar av naturens påfrestningar på ett bättre sätt. Man kan även tänka sig att 
belägga  kopparelektroderna  med  någon  ädlare  metall  (silver)  och  på  så  sätt 
förlänga livslängden på elektroderna. 

Istället  för  att  använda  bluetooth  som  avläsningsmetod  där  avläsaren  måste 
komma nära enheten skulle man kunna använda ett GSM-modem istället. På så 
sätt  skulle  man kunna skicka  data  direkt  till  en  server  och  var  som helst  i 
världen kunna läsa av data som loggats. Med ett GSM-modem skulle systemet 
även kunna sända varningar om något händer med enheterna till exempel om 
batteriet börjar bli dåligt eller om data från en sensorenhet inte loggats på ett par 
dagar. På så sätt skulle man kunna skicka ut någon att kontrollera enheterna. 

För att få mer tillförlitliga mätningar kan fler olika sorters sensorer användas. Till 
exempel skulle nivåsensorer kunna sättas i vattenreservoarer för att kontrollera 
torkans omfattning.

6.1 Dash7
Det  skulle  vara  möjligt  att  byta  ut  ZigBee-modulerna  så  att  enheterna 
kommunicerar  med  DASH7  istället.  Det  är  ett  open source-protokoll  som 
kommunicerar  på  det  licensfria  bandet  433 MHz.  Då  dessa  moduler  kan 
kommunicera upp till två kilometers håll med en precision på en meter skulle 

71



man kunna skära ner antalet huvudenheter och ansluta flera sensorenheter till 
varje huvudenhet. Detta skulle medföra att den person som samlar upp datan 
skulle kunna samla upp datan i ett fordon i rörelse och då spara tid. Utöver den 
långa räckvidden så har DASH7 betydligt bättre anslutning med andra enheter 
än ZigBee om det skulle regna. 
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7 Bilagor
7.1 Kod, funktioner

Funktionsnamn Beskrivning Fil

void ds1307_read() Läser tid och datum från 
realtidsklockan.

dew_main.

c

void communication_init(unsigned char 
unit)

Bestämmer om bluetooth eller 
xbee ska vara aktiverad.

dew_main.

c 

int main(void) Programmets main-loop finns 
här

dew_main.

c

void ds1307_init() Startar realtidsklockan MSB i 
sekundregistret 0:as

dew_init.

c

void USART_init(unsigned int ubrr) Startar USART med en 
baudrate på 38400 för en åtta 
MHz klocka om ubrr är satt till 
12. Har ett av avbrott för 
mottagen byte

dew_init.

c

void timer_init() Startar en timer som ger ett 
avbrott vid var tio ms

dew_init.

c

void init() Anropas från main-loopen och 
kör alla initieringsfunktioner 
startar även i2c::n

dew_init.

c

ISR(USART_RX_vect) Avbrottsrutinen när en byte är 
mottagen. Switch-sats 
bestämmer vad som ska göras 
med paketen

dew_USART

.c

void USART_Transmit(unsigned char data) Anropas med en byte som ska 
skickas.

dew_USART

.c

void write_to_file(unsigned char* write, 
                             XCHAR* FileToWrite)

Skriver write till filen 
FileToWrite, skriver alltid sist i 
filen FileToWrite

dew_mmc_

operation

s.c

void read_file(XCHAR* FileToRead) Läser filen FileToRead skickar 
även tillbaka datan till PC:n

dew_mmc_

operation

s.c
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ISR(TIMER0_COMP_vect) Avbrottet som anropas var tio 
ms. Används för att hålla koll så 
ingen operation tar för lång tid.

dew_mmc_

operation

s.c

ISR(TWI_vect) Avbrottsrutinen när något med 
i2c bussen händer 

dew_i2c.c

public Form1() Initiering av CSHARP 
programmet

Form1.cs

Void Timer_Tick(object sender, EventArgs 
e)

Då timern som ger ett event 
varje sekund sker körs denna 
funktion och den lokala klockan 
uppdateras

Form1.cs

void port_DataReceived(object sender,
                                           EventArgs e) 

Anropas då data mottagits från 
mikrokontrollen. Använder två 
switch-satser för att hantera ID-
packet och deras data

Form1.cs

private void button1_Click(object sender, 
EventArgs e)

Anropas då knapp en trycks, 
Hämtar realtidsklockan från 
mikrokontrollen

Form1.cs

private void button2_Click(object sender, 
EventArgs e)

Anropas då knapp två är tryckt. 
Detta synkroniserar 
realtidsklockan med PC:ns 
klocka

Form1.cs

private void button3_Click(object sender, 
EventArgs e)

Laddar ner data från 
minneskortet då knapp tre 
trycks.

Form1.cs

private void button4_Click(object sender, 
EventArgs e)

Startar testscenariot. Form1.cs

private void button5_Click(object sender, 
EventArgs e)

Öppnar filen som laddats ner 
från mikrokontrollen.

Form1.cs

Private void send_data(byte[] send) Funktion som skickar data till 
mikrokontrollen

Form1.cs
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Det finns några filer till. Funktionerna i de filerna är inte uppräknade här då de 
inte skrivs utan bara laddats ner. 

7.2 Komponentlista
De komponenter som använts i projektet. Eftersom motstånd och kondensatorer 
är lätta att få tag i har endast de viktigaste av dessa skrivits upp i portbudgeten.

Huvudenhet:

• Atmega328

• Realtidsklocka ds1307

• Kristall 32,768

• Multiplexer UTC4053

• Bluetooth-enhet F2M03GLA

• Xbee XB24-AWI-001

• Resetmotstånd tio kΩ 

• Pull-up motstånd 4,7 kΩ 

Sensorenhet:

• Atmega328

• Realtidsklocka ds1307

• kristall 32,768

• Xbee XB24-AWI-001 

• Resetmotstånd tio kΩ 

• Pull-up motstånd 4,7 kΩ 

Bilaga 7.3 är kopplingsschemat till sensorenhet och huvudenhet.

79

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-038-42&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-038-42&toc=0


7.3 Kopplingsschema
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