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Sammanfattning
Denna rapport presenterar ett examensarbete som gått ut på att bygga en prototyp av ett
trådlöst sensornätverk vars funktion är att mäta fuktighet och lagra värdena på ett
minneskort. Detta utförs för att man förhoppningsvis kan bli varnad för en eventuellt
inkommande torka. Prototypen som utvecklats består av en huvudenhet och en
sensorenhet. Det är möjligt att koppla upp flera sensorenheter till detta system och
slutligen kommer det vara flertalet sensorenheter uppkopplade mot varje huvudenhet.
Kommunikationssättet som används för kontakt med omvärlden är Bluetooth och det
förutsätter att en person har möjligheten att åka till alla stationer och samla upp den data
som lagrats. För utvecklandet av prototypen har ett kopplingsdäck och ett STK-500
använts vilket har begränsat val av mikrokontroller till en mikrokontroller från Atmel. Den
mikrokontroller som används är en ATMega328. Kommunikationen mellan enheterna sker
via ZigBee. Detta trådlösa sensornätverk gör en mätning av markfukt en gång om dagen
och lagrar mätvärden på ett minneskort. När man via det grafiska gränssnittet på datorn
väljer att ladda ner mätvärdena skrivs de in i en fil på datorn och raderas från det
minneskort som sitter i huvudenheten. Prototypen kommer utvecklas och om slutliga
resultatet visar sig fungera som förväntat även installeras i flodområdet Limpopo i nordliga
Sydafrika som projektet inriktar sig mot.
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Några förekommande förkortningar i denna rapport
Här listas några förkortningar som används i rapporten.

Förkortning

Betydelse

Beskrivning

SMHI

Sveriges Meteorologiska
och Hydrologiska Institut

Statlig myndighet vars uppgift är att ta fram
prognoser om väder, vind, vatten, klimat och miljö.

SIDA

Styrelsen för
Internationellt
utvecklingssamarbete
(tidigare Swedish
International
Development Agency)

En myndighet vars uppgift är att hantera
finansiering till stöd för insatser för det
internationella utvecklingssamarbetet.

USART

Universal Synchronus
Asynchronus Reciever
Transmitter

Kommunikationsprotokoll som vi använder för att
kommunicera med de trådlösa modulerna.

TXD

Transmitter

Används som benämning för en
kommunikationsutgång vid användande av
USART.

RXD

Reciever

Används som benämning för en
kommunikationsingång vid användande av USART.

SPI

Serial Peripheral
Interface

Kommunikationsprotokoll som vi använder för att
läsa från samt skriva till ett minneskort.

SCK / SCL

Serial Clock

Båda förkortningarna betyder samma sak men
används i olika sammanhang. SCK används i
USART- och SPI-sammanhang medan SCL
används i TWI- och I²C- sammanhang.

MISO

Master In Slave Out

Benämning på den datalinje som transporterar
data från slaven till mastern vid användande av
SPI.

MOSI

Master Out Slave In

Benämning på den dataline som transporterar data
från mastern till slaven vid användande av SPI.

SS

Slave Select

Om flera enheter är anslutna till samma MOSI och
MISO används SS för att välja vilken enhet data
som ska vara aktiv.

CS

Chip Select

Samma som SS.

vii

Förkortning

Betydelse

Beskrivning

I²C

Inter-Integer Circuit

Ett kommunikationsprotokoll utvecklat av Philips för
tvåledningskommunikation.

TWI

Two Wire serial Interface

Atmels version av I²C. Kommunikationsprotokoll
som vi använder för att kommunicera med
realtidsklockorna.

DI

Data In

Motsvarar RXD. XBeemodulerna har benämningen
DI istället.

DO

Data Out

Motsvarar TXD. XBeemodulerna har benämningen
DO istället.

USI

Universal Serial Interface Ett universellt kommunikationsprotokoll som
hanterar SPI-, USART- och TWI-kommunikation.
Används i Atmels tiny-processorer.

NFC

Near Field
Communication

En uppsättning standarder som används för att
etablera kontakt mellan två enheter när de är nära
varandra.

RFID

Radio-Frequency
IDentification

En kommunikationsteknik som använder sig av
radiofrekvenser för att på kort distans läsa av så
kallade taggar. Även aktiva enheter går att läsa av.

GSM

Global System for Mobile Ett digitalt mobilt telefonisystem.
communications

HSPA

High-Speed Packet
Access

Ett samlingsnamn för High-Speed Download
Packet Access och High-Speed Upload Packet
Access. Ger support för snabbare datahastigheter.

FHSS

Freaquency-Hopping
Spread Spectrum

Något som Bluetooth använder sig av för att
eliminera krockar i trådlös datatrafik.

DH

Destination High

DH är det register som representerar en
XBeemoduls destinationsadress mest signifikanta
byte.

DL

Destination Low

DL är det register som representerar en
XBeemoduls destinationsadress minst signifikanta
byte.

PAN

Personal Area Network

Benämning på ett personligt nätverk. Endast
enheter som är anslutna till samma personliga
nätverk har möjligheten att kommunicera med
varandra.
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Förkortning

Betydelse

Beskrivning

ISM

Industrial, Scientific and
Medical

Ett licensfritt frekvensband för trådlös
kommunikation. Bandet sträcker sig mellan 2,4GHz
och 2,485GHz.
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1 Inledning
Denna rapport behandlar ett examensarbete som är gjort för Institutionen för systemteknik
(ISY) på Linköpings Tekniska Högskola. Först presenteras situationen i det flodområde
som projektets arbete inriktar sig mot, vilka organisationer som har samarbetat, syftet med
projektet, strukturen för rapporten, resultatet och sedan vilken arbetsmiljö vi har haft
tillgång till.

1.1 Bakgrund
Sydafrika har ett subtropiskt klimat och det subtropiska högtrycksbältet går upp och ner
beroende på årstiderna. Den årliga mängden nederbörd varierar stort mellan
200 millimeter och ungefär 1500 millimeter över hela landet och det är alltid risk för torka
[FAO]. Några områden som är drabbade av denna torka är belägna i närheten av
Limpopofloden. Limpopofloden ligger på gränsen mellan Sydafrika, Zimbabwe och
Botswana, flyter igenom Moçambique för att sedan mynna ut i indiska oceanen.
Flodområdet ser man i Figur 1.
De mest drabbade områdena runt floden har i genomsnitt mindre än 400 millimeter
nederbörd per år och 75-90% av året finns det risk för att grödorna som odlas går
förlorade på grund av torka. Årligen avdunstar mellan 1600 millimeter och 2600 millimeter
vatten. I Figur 2 syns den årliga genomsnittliga nederbörden i flodområdet. [FAO]
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Figur 1: Karta över södra Afrika och flodområdet Limpopo
(Nedladdad med tillstånd från ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/lwdp4_e.pdf 2012-05-10)
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Figur 2: Karta över nederbördsfördelningen i flodområdet
(Nedladdad med tillstånd från ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/lwdp4_e.pdf 2012-05-10)

I en artikel som behandlar torkan i området och befolkningen i området skriver Fidelis
Zvomuya:

”Most of the farmers IPS interviewed along the Limpopo River say the water levels
have drastically gone down as a result of a rise in daytime temperatures.
During what is meant to be the rainy season in the area, drought is killing off the crops.
The resultant dust and sandstorms have increased soil erosion and air pollution, while
reducing soil productivity.” [TDLR]

Inter Press Service (IPS) är en internationell kommunikationsinstitution för globala nyheter.
De skriver om utveckling, globalisering, mänskliga rättigheter och miljö [IPSN].
Fidelis Zvomuya fortsätter sedan:
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”Pollution and competition for water in areas along the river create significant stress on
the available resources. Poverty is widespread and people are extremely vulnerable to
the effects of drought or crop failure here. Each of the 24 tributaries that feed the basin
has communities with an average annual per capita income of less than 200 dollars.
Starvation and malnutrition have become common. About one million people in the
basin currently rely on food aid.” [TDLR]

Citaten visar tydligt att situationen är allvarlig i området. Om det skulle gå att få en
förvarning om att torkan är på väg kan lokalbefolkningen förhoppningsvis vara mer
förberedda och därför också överleva lättare.

1.2 Projektets samarbetspartners
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har tillsammans med styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), Centrum för klimatpolitisk forskning
(CSPR) och Linköpings Tekniska Högskola ett samarbete för att kunna detektera dessa
torkperioder. Kruger National Park som finns beläget i nordöstra Sydafrika har därför
delats in i mindre zoner för mätning av fuktnivån och med hjälp av de mätningarna kan
man förhoppningsvis få en varning om när torkan kommer. Detta för att lokalbefolkningen
ska ha möjlighet att förbereda sig på den torka som är på väg att drabba området.

1.3 Syfte
Syftet med detta projekt är att utforska vilka alternativ som finns för att mäta fuktigheten i
området runt Limpopofloden och att bygga en prototyp för detta ändamål. Den ska även
kunna logga förändringarna i fuktighet, antingen i en mikrokontroller eller ett minneskort.
Mätningarna skulle ge möjligheten att se om det finns något mönster som skulle kunna
varna för den oregelbundna torkan.

1.4 Struktur
Den metod som har följts i det här examensarbetet är IMRAD-metoden (Inledning Metod
Resultat Analys Diskussion). I kapitel 2 beskriver jag den teori som har utforskats under
inledningsperioden. I kapitel 3 beskrivs vilka experiment som har gjorts och val av
hårdvara. Även vilka interna kommunikationsvägar som används beskrivs i kapitel 3. I
kapitel 4 presenteras de resultat som vi kommit fram till och även ett testfall som bekräftar
att alla kommunikationsvägar fungerar som tänkt. I kapitel 5 beskrivs vilka problem som
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har uppstått under projektets gång och hur de lösts. Kapitel 6 beskriver några
utvecklingsmöjligheter som finns och kapitel 7 innehåller alla bilagor.

1.5 Resultat
Det trådlösa sensornätverk som är utvecklat består av två mikrokontroller, två
XBeemoduler, en Bluetoothmodul, ett SD-kort, en realtidsklocka, en oscillator, en
multiplexer, kondensatorer, motstånd och ett grafiskt gränssnitt på en dator. De delar av
projektet som jag har utvecklat är:
● A/D-omvandling
● Skrivning till och läsning från EEPROM
● Kommunikation mellan huvudenhet och sensorenhet samt konfiguration av ZigBee
● Energisparläge i mikrokontroller
A/D-omvandlingen är till för att mäta markfuktnivån. Den funktionen känner av vilken
spänningsnivå det är på pinne ADC0 och gör en A/D-omvandling av detta. Värdet
kontrolleras mot de tidigare minimala och maximala mätvärdena och är det ett nytt
minimalt eller maximalt värde lagras värdet i EEPROM. Funktionen gör en beräkning av
mätvärdet och ger ut ett resultat som är procentuellt av det tidigare maximala värdet. Detta
är något som kommer behöva ändras för att det finns säkerligen ett bättre sätt att
presentera resultatet på det vill säga något som är direkt relaterat till fuktnivå. Det är inte
infört en växelspänning för mätningen ännu vilket kommer behövas för att inte läsgafflarna
ska drabbas av elektrolys.
Både kommunikationen och konfigurering av XBeemodulerna sker med USART. Det
kommer finnas flera sensorenheter nedgrävda och därför kommer huvudenheten behöva
möjligheten att ändra vilken sensorenhet den ska kommunicera med. Detta görs via en
funktion som heter dew_change_xbee_address. Funktionen vill ha den nya adressen
som ska anslutas till. Det finns stöd för upp till 255 adresser ty variabeln som funktionen
får in är åtta bitar.
Det finns tillgång till en energisparfunktion i mikrokontrollern som stänger av all
verksamhet i mikrokontrollern. Den funktionen används inte i skrivande stund på grund av
att den realtidsklocka som används inte har en alarmfunktion. Utan alarmfunktionen skulle
det behövas något annat som väcker mikrokotrollern efter det att energisparfunktionen har
kallats och det är inget som är implementerat.
Jag skulle egentligen implementera en funktion med energinivåkontroll också. Detta har
inte gjorts för att tiden inte har räckt till. Denna kontroll beskrivs senare i Kapitel 6.4.
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De delar i enheterna som inte jag programmerat har Joel Nordh gjort och det är
● Skrivning till och läsning från realtidsklocka
● Grafiskt gränssnitt på datorn
● Skrivning till och läsning från SD-kort
● Kommunikation mellan dator och huvudenhet via Bluetooth
Dessa funktioner finns att läsa om i Joels rapport ”En Lågeffektsmodul för
markfuktsmätning med fokus på Bluetooth” [JOENO]. Att tillverka kretskorten eller att göra
en PCB-design ingick inte i projektbeskrivningen och lämnas därför till framtida utveckling.
Därav är uppkopplingen i skrivande stund uppkopplat på ett kopplingsdäck.

1.6 Arbetsmiljö
Examensarbetet har ägt rum i salen Telekom3 beläget i B-huset på Linköpings universitet.
Datorn som har använts har en intel 3,2GHz processor och 3,73 gigabyte RAM.
Mikrokontrollerna är programmerade med hjälp av ett STK-500 kort och för att koppla
resterande komponenter så har ett kopplingsdäck använts. STK-500 kortet visas i Figur 16
och kopplingsdäcket visas i Figur 17.
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2 Teori
I detta kapitel kommer den förstudie som har gjorts att presenteras. Det börjar med
mättekniker för fukt och sedan några kommunikationsmetoder och protokoll.

2.1 Markfukt
För att veta hur fuktig jorden är finns det några olika metoder. Värdena kan variera stort
beroende på hur fuktig marken är och vilken mineralhalt jorden innehåller. Några av de
vanligaste metoderna för att mäta markfuktighet är Time Domain Reflectometry (TDR),
Time Domain Transmissometry (TDT), Frequency Domain Reflectometry (FDR),
resistansmätning och tryckmätning.

2.1.1 Time Domain Reflectometry
En transmissionsledning avger en elektromagnetisk puls och sedan mäts tiden det tar för
pulsen att röra sig fram och tillbaka över en eller flera ledningar. Tekniken bygger på ett
samband mellan jordens dielektriska egenskaper och det volymetriska vatteninnehållet i
jorden. Den tid det tar för pulsen att röra sig fram och tillbaka motsvarar då mängden
vatten i marken [MEAS].

2.1.2 Time Domain Transmissometry
Denna teknik bygger på samma princip som TDR men istället för att pulsen ska gå tillbaka
mäter man bara tiden det tar från den ena sidan av en transmissionsledning till den andra
sidan [MEAS].

2.1.3 Frequency Domain Reflectometry
FDR bygger även den på liknande teknik som TDR. Den ena elektroden oscillerar med ett
frekvenssvep. Impulsen reflekteras och när den mottagna frekvensen är maximal, det vill
säga när resonansfrekvensen är nådd, fås markfuktigheten [MEAS].
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2.1.4 Resistansmätning
Resistansmätning innebär att man sätter en spänning över två elektroder och sedan kan
man mäta strömmen som går igenom kretsen. Strömmen kommer variera då resistansen i
jorden ändras enligt Ohms Lag, U = R⋅I ,. Lägre resistans innebär högre markfuktnivå. Ett
problem som kan uppstå med resistansmätningen är ifall man låter en likspänning ligga
över elektroderna kommer mätgaffeln att utsättas för elektrolys. Det innebär att katjonerna
från anoden kommer att vandra till katoden och anjonerna kommer att vandra från katoden
till anoden. Det vill säga, anoden oxideras och katoden reduceras. Detta medför att
anoden kommer upplösas tillslut och katoden kommer utfällas [ELYS]. Man kan
undkomma fenomenet elektrolys genom att använda en växelspänning istället för
likspänning. Eftersom polerna då växlas kommer inte läsgaffeln drabbas av elektrolys.

2.1.5 Tryckmätning
En mätare som mäter tryck kallas tensiometer. Den har ett vakuumrör fyllt med vatten och
en keramisk kopp ansluten till röret. När jorden runt röret torkar dras vattnet ut från röret
genom koppen och det skapas ett undertryck i röret istället. Undertrycket mäts och
fuktigheten i marken bestäms. Ett problem med denna typ av mätare är att den kan bara
mäta ner till 70-80 kilopascal. Då kollapsar vakuumet och man måste göra en
nyinstallation [MEAS].

2.2 Luftfukt
Luftfuktighet eller torrhet i luften kan mätas med flera olika instrument. Fuktigheten mäts i
relativ luftfuktighet (%RH, relative humidity). Beroende på mätarens egenskaper är de
bättre i olika omgivningar. Exempelvis temperaturer och vilka fuktighetsmarginaler de ger
bäst resultat för [LUFTF].

2.2.1 Hygrometer
Hygrometer är ett samlingsnamn för en anordning som mäter och jämför två temperaturer.
Detta görs genom att den ena termometern hålles fuktig med hjälp av en våt tygbit och
sedan mäts temperaturen med den. Samtidigt mäts temperaturen med den andra
termometern. Sedan beräknar hygrometern differensen i temperatur och bestämmer
därefter hur pass fuktigt det är. Hygrometern är oftast fäst vid någon typ av pendel då den
extra lufttillförseln snabbar upp avdunstningen av tygbiten. Det går att mäta ner till 2-3%
relativ luftfuktighet med hjälp av denna anordning. Tygbiten måste fuktas inför nästan varje
mätning [HYGRO].
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2.2.2 Hårhygrometer
Hårhygrometer använder sig av ett hårstrå som ändrar längd beroende på hur fuktigt det
är i luften. När det är torrare drar håret ihop sig. Håret är fäst mot en roterande
papperstrumma och det ritas upp ett diagram som är proportionell mot luftfuktigheten. Den
går endast att använda när man mäter mellan 15% och 85% relativ luftfuktighet [HÅRH].

2.2.3 Kapacitiv fuktsensor
En kapacitiv fuktsensor ändrar sin ledningsförmåga beroende på luftfuktigheten.
Kapacitansen mäts av en givare och lufttemperaturen mäts med en annan krets. Dessa
två värden använder sensorn för att beräkna den relativa och den absoluta luftfuktigheten.
Denna typ av sensor klarar garanterat av mellan 0% och 100% relativ luftfuktighet med en
temperatur från 40 till 180 grader Celsius. Över 180 grader Celsius är funktionen lite
osäker [KAPS].

2.3 Val av mätningstyp
Det som är intressant i detta fall är markfuktsnivån då det är skördar som drabbas mest av
torkan och därför har vi valt att använda en markfuktsmätning för att avgöra om det är
torka på väg. Vi har valt att använda oss av resistansmätningen på grund av att
anordningen är väldigt enkel. Genom att sätta en resistor i serie med den ena elektroden
kan man mäta ett spänningsfall som går att tolka direkt via en A/D-omvandlare i
mikrokontrollern.

2.4 Kommunikation
Här kommer några olika kommunikationsprotokoll och kommunikationsmetoder att
presenteras.

2.4.1 ZigBee
ZigBee är utvecklat för att vara enkelt att använda och energisnålt, därav blir det också
billigt. Det är däför en produkt som passar vårt projekt väl. Ett vanligt ZigBee-nätverk är
format som ett meshnätverk. Det går även att bygga upp ett ZigBee-nätverk som ett trädoch stjärnnätverk. När ZigBee inte är aktivt är det lätt att försätta den i ett sovläge som är
betydligt energisnålare samtidigt som den har en responstid på cirka 30 millisekunder. Det
finns även ZigBee RF4CE som är designat för tvåvägs enhet-till-enhet applikationer som
inte behöver den stora meshteknologin. Den enkla enhet-till-enhet topologin gör att
prövning och utveckling är lättare vilket kan korta ner utvecklingstider. Man kan enkelt
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ansluta till en ZigBeemodul via en ZigBeedongel som kopplas direkt i datorn.
Datahastighet vid frekvensen 2,4 GHz är ca 250 kilobit per sekund [ZBOV].
Ett meshnätverk innebär att varje nod ansluts till minst två andra noder (förutom en
slutnod, som kan anslutas till en annan) som även kan vara andra nätverksnoder. Detta
innebär att systemet är självhelande samt att om en nod går sönder eller att anslutningen
bryts till en nod kan informationen ännu leta sig fram via en annan nod. Ett exempel på ett
meshnätverk är internet. Informationen rör sig från ena routern till den andra till det att
informationen har nått fram till dess destination. Även om en router kopplas ur kan
informationen fortfarande ta sig fram. Internet avbildas ofta som ett moln för att det är
omöjligt att förutse vilken väg informationen kommer ta på grund av att det finns miljarder
olika möjligheter för informationen att röra sig på [MESH]. Figur 3 visar hur ett
meshnätverk kan se ut.
Ett stjärnnätverk är den mest vanliga nätverkstypen i dagens hem. Data som ska skickas
från en nod till en annan går då via en central nod som sorterar vilken nod informationen
ska sändas till. Därefter sänder den centrala noden informationen dit. Ett stjärnnätverk är
väldigt känsligt på grund av att om den centrala noden slås ut dör nätverket [STAR]. Figur
4 visar hur ett stjärnnätverk kan se ut.
Ett trädnätverk är som en kombination mellan ett stjärnnätverk och ett bussnätverk. Det är
särskilt bra då man har en uppkoppling som breder ut sig i flera grenar och lönar sig sällan
för små nätverk [TREE]. Figur 5 visar hur ett trädnätverk kan se ut.

Figur 3: Demonstrerar hur ett
meshnätverk är uppbyggt

Figur 4: Demonstrerar hur ett
stjärnnätverk är uppbyggt

Figur 5: Demonstrerar hur ett
trädnätverk är uppbyggt

(Nedladdad med tillstånd från
(Nedladdad med tillstånd från
(Nedladdad med tillstånd från
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Networ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Networ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Networ
kTopology-Mesh.png 2012-05-16)
kTopology-Star.png 2012-05-16)
kTopology-Tree.png 2012-05-16)

2.4.2 Bluetooth
Bluetooth finns i många mobila enheter som produceras idag. Den maximala
datahastigheten för Bluetooth är ungefär 24 megabit per sekund och det fortsätter att öka
allt eftersom tekniken utvecklas. Hastigheten på 24 megabit per sekund gäller för deras
höghastighetsenheter. För deras lågenergienheter är datahastigheten betydligt lägre.
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Bluetooth kommunicerar på industrial, scientific and medical (ISM) bandet som ligger
mellan 2,4 GHz och 2,485 GHz eftersom det är olicensierat område i majoriteten av
världen. Många WiFi anläggningar och andra trådlösa protokoll använder sig av samma
frekvens men då Bluetooth använder sig av ett Frequency-hopping spread spectrum
(FHSS) minskas risken för kollision med annan datatrafik. FHSS innebär att sändaren
skickar förfrågan till en mottagare om anslutning är möjlig och mottagaren bekräftar att
anslutning är möjlig samt skickar med ett nummer. När sändaren fått numret från
mottagaren utförs en beräkning av vilka frekvenser och i vilken ordning de kommer
användas [BTB]. Figur 6 visar hur FHSS fungerar. Varje Bluetooth-enhet kan ansluta mot
upp till sju andra enheter men också mot ett annat Bluetooth-nätverk. Bluetooth är ett
energisnålt protokoll i dagsläget och är uppdelad i olika klasser som i Tabell 2.4.2.1.

Klass

Räckvidd(m)

Effekt (mW)

Klass 1

100

100

Klass 2

10

2,5

Klass 3

1

1

Frekvens

Tabell 2.4.2.1: De tre olika Bluetooth-klasserna

f6
f5
f4

f3

f2
f1

T

2T

3T

4T

5T

Tid

Figur 6: Diagram över hur frequency-hopping spread spectrum arbetar
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2.4.3 Near field communication
Near Field Communication (NFC) är en uppsättning standarder för smartphones och
liknande produkter för att kunna etablera en radiokontakt genom att föra enheterna nära
varandra. Det är en utveckling av Radio Frequency IDentification (RFID) som bara stödjer
envägskommunikation medan NFC klarar av tvåvägskommunikation. Det fungerar mellan
direkt kontakt och fyra centimeter. Det går att etablera en kontakt om båda enheterna är till
exempel en telefon men det går även att etablera kontakt mellan en telefon och ett chip,
en så kallad tag. Det används i dagsläget för till exempel överföring av visitkort,
betalningar och för att komma åt information från smartposters. På grund av den korta
distansen som NFC fungerar på kommer man inte ovetandes lyckas betala något bara för
att man går förbi en betalterminal. NFC är framställt för att enkelt ansluta till andra enheter,
snabba överföringar och att enkelt delge data. NFC arbetar på frekvensbandet 13,56 MHz
och har en datahastighet på upp till 424 kilobit per sekund [NFCA].

2.4.4 Mobil kommunikation
Ett digitalt mobilt telefonisystem som används över hela världen heter Globalt System för
Mobil kommunikation (GSM). Det digitaliserar och komprimerar data och skickar den via
en kanal tillsammans med två andra strömmar av användardata inklusive tidsstämplar.
GSM-nätet använder sig av frekvensbandet 900 MHz eller 1800 MHz. GSM representerar
mer än 80% av världens mobila anslutningar. Många operatörer har överenskommelser
med andra utländska operatörer vilket innebär att användarna kan använda sina
mobiltelefoner när de korsar länders gränser [GSMB]. High Speed Packet Access (HSPA)
finns även tillgängligt i Sydafrika [GSMSA] vilket har en datahastighet på upp till
14 megabit per sekund nerladdning och 5,8 megabit per sekund uppladdning [GSMHS].

2.4.5 Summering och slutsats kommunikation
Alla datahastigheter var mer än tillräckligt för projektets ändamål och därför var det
energiåtgången, kostnad och användarvänlighet som fick avgöra vilken kommunikationsmetod som skulle användas. NFC är ännu för ungt och det finns ont om exempel att kolla
på och valdes därför bort på grund av eventuell tidsbrist. Bluetooth finns i de flesta
mobiltelefoner och bärbara datorer som tillverkas idag och därför används Bluetooth
mellan huvudenheten och den telefon eller dator som används för att samla in datan.
ZigBee är den klara vinnaren när man tagit just energiåtgång, kostnad och tid i beaktande
och därför kommer den typen av kommunikation att användas mellan huvudenhet och
sensorenheter. Det skulle även gå att använda ZigBee som kommunikation mellan
huvudenhet och bärbar dator genom att ha en dongel till datorn men det kommer inte att
göras i detta projekt. GSM kommer inte användas i det här projektet men för framtida
utveckling skulle det gå att implementera ett system som varnar via sms när energinivån
är för låg. Detta system skulle underlätta för den person som tar hand om enheterna och
informera om när det är dags att byta batteri eller ladda upp befintlig energikälla. Man
skulle även kunna implementera ett system som skickar hela datapaketen via GSM vilket
skulle innebära att man inte behöver åka ut och samla in all sensordata lokalt.
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3 Metod
Det som kommer presenteras i det här kapitlet är vilka experiment som utförts, hur vi
kommer fram till den hårdvara som används, hur de interna kommunikationsvägarna
fungerar och den utvecklingsmiljö som vi använt oss av.

3.1 Experiment
Här presenteras de experiment som gjorts för att avgöra om en mätmetod var möjlig och
påverkan av de kemiska fenomen som sensorenheterna kan drabbas av.

3.1.1 Experiment på resistansmätning
Det första experimentet som utfördes var hur väl man kunde mäta resistansen i vissa olika
typer av jord. Jord lades i en mindre låda och resistansen mättes därefter med en
multimeter. När det konstaterats att det är stor skillnad mellan resistanserna i relativt torr
jord och väldigt fuktig jord avgjordes att resistansmätning var fullt användbart för att
bestämma markfuktsnivån. Vidare experiment var att mäta strömmen som passerade
genom jorden vid torr och fuktig jord. Till detta skapades en provisorisk läsgaffel av en
linjal, lite tejp och två delar av en trasig krokodilklämma för att simulera två elektroder som
Figur 7 visar. Denna läsgaffel kopplades in i en spänningsgenerator som slogs på när
läsgaffeln var nedtryckt i jorden. Spänningen var satt till fem volt för det är ungefär den
spänningsnivån som slutprodukten kommer ha. När vatten tillförts i jorden var
strömskillnaden sex till sju gånger mer jämfört med den torra jorden. Med detta resultat
kan man konstatera att skillnaden i strömmar är tillräckligt stor för att kunna konstatera att
detta mätsätt är fullt möjligt. Observera dock att skillnaden kan se annorlunda ut med
jorden som befinner sig i det område slutprodukten kommer befinna sig i. Figur 8 visar
själva uppkopplingen.
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Figur 7: Den provisoriska läsgaffeln som skapades för test av resistansmätning

Figur 8: Den uppkoppling som gjordes med spänningsgeneratorn

16

3.1.2 Experiment med ärg
Ärg är en produkt av oxidation av koppar eller med en metall som har en kopparlegering.
Det är en beläggning som sätter sig på kopparn och bildar ett skydd. För att få reda på hur
pass sämre ledningsförmåga en metall har efter den har täckts av ärg har ett experiment
gjorts för att fastställa detta. Experimentet gick ut på att låta en kopparbit stå på en kork i
en burk med ättiksprit enligt Figur 9.Kopparblecket fick stå ett dygn innan den togs ur
burken och då kopparblecket togs ur burken var den helt täckt i ärg.
Sedan undersökte vi om det fortfarande gick att mäta resistans i blecket. Ärgen var
alldeles för tät för att man skulle kunna få ut något värde, alltså det gick inte att mäta upp
någon resistans vilket också betyder att det inte kommer gå någon ström genom blecket.
Sedan undersökte vi ifall det skulle gå att mäta upp en frekvens genom blecket som
skapades via en frekvensgenerator. Om det skulle gå att mäta en frekvens genom det
ärgade blecket skulle det kunna vara en grund till att ändra mätmetod.
Till detta användes en frekvensgenerator, ett oscilloskop, kopparblecken och sladdar med
krokodilklämmor. Med krokodilklämmorna gick det att mäta upp ett frekvenssvep och då
testades det även att skicka en likström igenom. Strömmen gick också att mäta och det
konstaterades att krokodilklämmorna bet igenom ärgen och fick kontakt med kopparn.
Krokodilklämmorna togs därför bort och kvar var bara mätsladdarna. Då fungerade varken
frekvenssvep eller likström vilket var förväntat från första början. Slutsatsen av
experimentet är då att kopparbleckets ledningsförmåga kommer att bero på mängden ärg
som finns på läsgaffeln och kommer då behöva bytas ut eller rengöras. För att undvika
denna oxidation borde man galvanisera läsgaffeln vilket också kommer medföra att
ledningsförmågan förändras.

Figur 9: Ärgat kopparbleck efter några timmar i en burk med ättiksprit
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3.1.3 Experiment med elektrolys
För att få reda på exakt vad som händer vid elektrolys gjordes ett experiment där en bit av
kopparblecken sänktes ner i en burk med saltvatten för att sedan driva ström mellan dem.
Till detta användes en linjal som kopparblecken tejpades fast på, två sladdar med
krokodilklämma i ena änden och en spänningsgenerator. För att skynda på processen lite
drevs det en ström på två ampere genom kopparblecken. Direkt när spänningsgeneratorn
slogs igång började det fräsa i vattnet och det började ryka. Efter en liten stund kunde man
tydligt se att vattnet började bli orangefärgat. Figur 10 visar hur vattnet såg ut efter några
minuter.

Figur 10: Resultatet efter ett elektrolystest. Beläggningen är på katoden och anoden har
delvis lösts upp

Figur 10 visar också att det skapas en beläggning på ena kopparblecket (katoden) och det
andra kopparblecket (anoden) har börjats upplösas. Detta experiment visar att påståendet
om att katoden kommer utfällas och anoden upplösas är korrekt (påståendet uttrycks i
Kapitel 2.1.4 som handlade om resistansmätning). Figur 11 visar hur kopparblecket såg ut
efter ytterligare en timme. Där är det tydligt att mycket av kopparblecket har upplösts.
Detta resultat kommer ta lång tid innan det drabbar de nedgrävda kopparblecken då det
kommer vara strömmar om några milliampere som går igenom kopparblecken. För att
undvika fenomenet helt måste en växelspänning användas istället för likspänning.
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Figur 11: Anoden efter ytterligare en timme elektrolystest

3.2 Val av mikrokontroller
För att välja vilken mikrokontroller som ska användas till vilken del skapas först en
portbudget för vardera del. Tabell 3.2.1 Visar portbudgeten för huvudenheten och Tabell
3.2.2 visar portbudgeten för sensorenheterna.
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Funktion

Antal pinnar

Vilka pinnar

Uppväckning från idle / sleep / power down

1

INT0

Reset

1

Reset

SPI för minneskort

4

MISO, MOSI, SS, SCK

I²C Realtidsklocka

2

SCL, SDA

Chipselect för ZigBee och Bluetooth

2

PC0, PC1

USART

2

RXD, TXD

Totalt antal behövda pinnar

12

--

Tabell 3.2.1: Portbudget för att avgöra hur många in-/utgångar huvudenheten ska ha

Funktion

Antal pinnar Vilka pinnar

Uppväckning från idle / sleep / power down

1

INT0

Reset

1

Reset

I²C Realtidsklocka

2

SCL, SDA

USART

2

RXD, TXD

Läsgaffel

1

ADC0

Totalt antal behövda pinnar

7

--

Tabell 3.2.2: Portbudget för att avgöra hur många in-/utgångar sensorenheten ska ha
Portbudgeten visar att huvudenheten kommer kräva 12 pinnar och sensorenheterna
kommer att kräva 7 pinnar. ATMega328 är den mikrokontroller som används till båda
enheterna för att den har dedikerade portar för all kommunikation samt flashminne som
garanterat kommer räcka. Minnet kommer räcka för att vi inte kommer behöva 32 kilobyte
programkod.
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3.3 Realtidsklocka
För att kunna skapa en strömsnål produkt är det önskvärt att stänga av all aktivitet större
delen av dygnet. För att huvudenheten och sensorenheterna ska veta när de ska göra
mätningar samt kommunicera bör en realtidsklocka med alarmfunktion användas. Detta
har inte gjorts i detta projekt. Mer om det senare i diskussionen. Realtidsklockan som har
valts att använda är en DS1307 och den drar en ström på 500 nanoampere.

3.4 Val av lagring
Det interna EEPROM som finns i en ATMega328 är 1 kilobyte. Externa EEPROM går att
köpa och finns upp till en megabyte vilket skulle räcka gott och väl för vårt ändamål. SDkort som lagringsutrymme erbjuder möjligheten att sortera datan i olika filer direkt från
början och finns i storlekar ner till 64 megabyte vilket är väldigt väl tilltaget. Det som
kommer behöva lagras per sensor visas i Tabell 3.4.1:
Data

Antal bitar

Sensor ID

4

Årtal

8

Månad

4

Dag

6

Värde

10

Totalt

32

Tabell 3.4.1: Tabell över antalet bitar som kommer behöva lagras för varje sensorenhet
Det innebär att det kommer lagras fyra byte data per sensorenhet som är kopplat till
huvudenheten varje dag.
Det interna EEPROM-minnet som mikrokontrollern har är för lite för vårt ändamål och
därför är det alternativet uteslutet. Både det externa EEPROM-minnet och ett minneskort
har tillräcklig kapacitet för att lagra exempelvis ett år insamlad data. Möjligheten att sortera
all data i filer direkt i ett minneskort gör att minneskortet blir det alternativ som kommer
finnas i produkten. Att skapa en fil för varje sensorenhet på minneskortet kommer dock
innebära att varje tecken kommer vara en byte stor om filen ska vara läsbar. Med ett
två gigabyte stort minneskort kommer detta inte vara ett problem.
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3.5 Undersökning av energikällor
Här utförs en undersökning av några olika energikällor. De energikällor som undersöks är
batterier, elektrolytkondensatorer och solceller.

3.5.1 Batteri
Huvudenheten är den enheten som det kommer vara möjligt att byta batterier i utan att
behöva gräva. Därför är det bara den enheten som det är intressant att ha batterier i.
Huvudenheten är också den enhet som kommer kräva mest kapacitet eftersom den har
fler komponenter än sensorenheterna. Vanliga batterier finns att köpa i flertalet olika
storlekar och kapaciteter. Det vi är intresserade av är något som håller en längre tid, gärna
runt tio år. De flesta alkaliska batterierna som vi har kollat på via Elfa har en
självurladdningstid på cirka fem år vilket skulle kunna fungera. Det är även möjligt att välja
uppladdningsbara batterier och sedan använda sig av solceller för att ladda upp dessa. På
grund av den ström som huvudenheten drar och den långa livslängden som önskas väljes
uppladdningsbara batterier tillsammans med solceller. Fyra standard nickelmetallhybridbatterier (NiMH) skulle motsvara 4,8 volt och 2700 milliamperetimmar.
Batterierna klarar således att driva 2700 milliampere under en timmes tid och därför är det
inget problem med tanke på huvudenhetens komponenter och den ström som kretsen
drar.

3.5.2 Elektrolytkondensator
I sensorenheterna som kommer ligga nedgrävda önskas inte batterier då det blir
omständligt att byta dem. För att få en krets som fungerar enligt önskemål kommer det
behövas svar på två frågor. Hur stor kondensator kommer det att krävas för att driva
kretsen när solen är bakom moln eller under nattetid? Hur lång livslängd har en
elektrolytkondensator?
En Coulomb innebär att kondensatorn klarar driva en ampere över en sekund och ser ut
som ekvation (1).
C=1A⋅1s

(1)

För att veta om den klarar av att driva vår realtidsklocka ett dygn är det intressant att veta
hur stor laddning kondensatorn kan lagra och hur lång tid det tar för kondensatorn att
ladda ur. Hur stor laddning den kan lagra beräknas med, Qmax =C⋅V , med enheten
amperesekunder (As). För att veta hur länge kondensatorn klarar driva realtidsklockan
dividerar man med den ström realtidsklockan drar. Det resulterar i ekvation (2)
t=

Q max C⋅V
=
I RTC I RTC

(2)

där t är urladdningstiden i sekunder. Realtidsklockan drar 500 nanoampere och
solcellerna som är valda ger en spänning på sex volt. Önskat är att kondensatorn ska orka
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driva realtidsklockan i lite mer än ett dygn. 30 timmar, till exempel, motsvaras av
108000 sekunder och då behövs en kapacitans om nio millifarad enligt ekvation (3).
C=

t⋅I RTC 108000⋅500⋅10−9
=
=9 mF
V
6

(3)

Kondensatorns storlek borde därför vara minst nio millifarad för att garantera uthålligheten.
Man beräknar elektrolytkondensatorns livslängd genom att använda ekvation (4):
LX =L0⋅2

T 0−T X
10

− T
k

(4)

⋅2

där L x är den beräknade livslängden, L0 är den specificerade livslängden från
databladet, T 0 är den specificerade maximala omgivningstemperaturen, T X är den
aktuella omgivningstemperaturen och k är en accelerationsfaktor och har värdet 5.
 T räknas fram via ekvation (5):
 T =T ⋅

IX
I spec

(5)

Där I X är en antagen ström av kondensatorns kapacitet som kommer användas, I spec är
den maximala rippelströmmen och T Δ är 5 för att generellt så får man 5 grader Celsius
temperaturhöjning för 105 grader Celsius specificerade kondensatorer vid maximal
rippelström.
Ekvation (4) kombinerad med (5) ger oss
L X = L0⋅2

T 0−T X
10

(
⋅2

−T Δ⋅

)

IX 1
⋅
I spec k

(6)

Kondensatorn vi har kollat på har kapacitansen tio millifarad, en max rippelström på
3,01 ampere och en livslängd på 5000 timmar vid 105 grader Celsius. Om vi antar att
arbetstemperaturen för kondensatorerna är ca 45 grader Celsius och att det inte kommer
att finnas någon rippelström alls då det är en likströmskrets fås livslängden 320000 timmar
enligt ekvation (7).
0
1
−5⋅
⋅
(
3.01 ) 5
⋅2
=320000

105−45
10

L X =5000⋅2

(7)

Det motsvarar en livslängd på ca 36 år. Observera att detta är en teoretisk livslängd och
den verkliga livslängden kommer vara något kortare. Detta innebär att det inte kommer
behöva bytas ut några kondensatorer särskilt ofta.
Antal laddningar när man laddar upp en kondensator beror på tiden och beräknas med
ekvation (8):

(

−t

Q=C⋅V⋅ 1−e RC

)

(8)
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Om vi har ett motstånd på tio ohm, spänning på sex volt och en kondensator med
kapacitansen tio millifarad tar det således ungefär 0,5 sekunder att ladda upp
kondensatorn enligt Figur 12. Detta innebär att bara solen kommer fram en ytterst kort
stund kommer kondensatorn hinna laddas upp igen.

Figur 12: Uppladdningskurva för en tio millifaradskondensator med tio ohm
motstånd

3.5.3 Solcell
För att kunna förlänga tiden mellan batteribyten i huvudenheten och för att ladda upp
kondensatorerna i sensorenheterna väljes solceller. De vanligaste solcellerna är gjorda av
halvledarmaterialet kisel med en aluminiumram runt. Solen lyser på solcellen och den
skapar elektrisk energi mellan solcellens framsida och baksida. Detta drar man nytta av
genom att koppla en elektrisk krets (exempelvis sensorenheterna) mellan framsidan och
baksidan av solcellen. Figur 13 visar principen hur en solcell fungerar. De solcellerna som
är valda för detta projekt ger ut två volt och 200 milliampere och det kommer vara tre av
dessa kopplade i serie för totalt sex volt.
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Ström

Figur 13: Demonstrerar hur en solcell fungerar

3.6 Läsgafflar
Vanligtvis används speciella instrument för att göra mätningar i marken och sällan är det
stationära instrument. Det är instrument som man gör mätningar med genom att sticka ner
en pinne i marken för att sedan ta med mätpinnen därifrån. För projektets ändamål är det
inte ett alternativ då sensorenheterna kommer att ligga nedgrävda under en längre tid. Det
sätt som är intressant för projektet är att mäta resistansen i jorden och på grund av detta
har det gjorts en undersökning vad det finns för typer av metaller som klarar en period på
tio år. Läsgafflarna kommer att utsättas för korrosion eftersom de är i ständig kontakt med
annan materia och även elektrolys på grund av strömmen som drivs igenom dem. För att
minimera elektrolysproblemet kan man byta pol på elektroderna, det vill säga man skapar
en växelspänning. Korrosion går att minimera genom att ha elektroder av exempelvis
koppar eller silver med en legering av kloridjoner. Platina skulle vara det bästa alternativet
men det är för dyrt och det lämnas till fortsatt utveckling av denna prototyp. Att byta ut
elektroderna kommer innebära att produkten kommer behöva kalibreras om och eventuellt
byta ut ena elektrodens seriemotstånd. Den prototyp som vi i vårt projekt bygger kommer
att ha elektroder gjorda av koppar.
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3.7 Intern kommunikation
Detta delkapitel kommer behandla de olika interna kommunikationsvägarna som
enheterna använder sig av.

3.7.1 Serial Peripheral Interface
Serial Peripheral Interface är ett kommunikationssätt som består av två skiftregister och en
klocka. Huvudprocessorn (mastern) och slaven lägger den data de vill sända i sitt
skiftregister och huvudprocessorn börjar generera klockpulsen. Då skiftas informationen
bit för bit mellan mikrokontrollerna efter varje klockcykel. Huvudprocessorns data
transporteras på pinnen Master Out Slave In (MOSI) och slavens data transporteras på
pinnen Master In Slave Out (MISO). Huvudprocessorn synkroniserar kommunikationen
genom att dra Slave Select (SS) låg och det måste göras via mjukvaran. SS måste dras
låg innan kommunikationen påbörjas. Genom att lägga data i skiftregistret börjar
klockpulsen genereras och huvudprocessorn skiftar en byte data till slaven. När
dataöverföringen har slutförts drar huvudprocessorn SS hög och avbrottsflaggan (SPIF)
sätts hög samt att ett avbrott triggas ifall avbrott (SPIE) är aktiverat i kontrollregistret. Det
är möjligt att skicka en byte data till innan behandling av den förra datan genom att placera
datan i skiftregistret. Det är möjligt på grund av att när en ny överföring sker placeras
automatiskt den gamla datan i ett bufferregister. SPI är det kommunikationssätt som
kommer att användas för att skriva samt läsa information ifrån det minneskort som finns
placerat i huvudenheten. Figur 14 visar ett exempel på hur en SPI-kommunikation kan se
ut.

Figur 14: Demonstrerar hur SPI-kommunikation fungerar.
(Nedladdad med tillstånd från
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_timing_diagram2.svg 2012-15-16)
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3.7.2 Two Wire serial Interface
Two wire serial interface (TWI) är ett kommunikationssätt som är Atmels version av Philips
I²C. TWI består av en databuss (SDA) och en klockbuss (SCL) som båda är kopplade med
varsitt pullup-motstånd till matningsspänning. Både SDA och SCL måste ligga höga innan
en kommunikation startas och startvillkoret för att kommunicera är att SDA dras låg medan
SCL ännu är hög. Efter startvillkoret skickas det en 7-bitars adress och en läs- eller
skrivbit. Efter adressen och läs- eller skrivbiten är skickad släpper huvudprocessorn upp
SDA. När en enhet på databussen känner igen sin adress svarar den genom att den drar
SDA låg igen. Efter bekräftelsen att en enhet känner igen sin adress och är redo att ta
emot data kan huvudprocessorn börja skicka ut data på SDA. Detta sker med en byte i
taget och efter varje byte bekräftar mottagande processor att allt gått bra. När den sista
datan har skickats släpps SDA hög medan SCL är hög och det tolkas som en stoppbit. Vid
varje händelse på bussen förutom vid generering stoppbit sätts en avbrottsflagga (TWINT)
och ett avbrott genereras. Figur 15 visar exempel på I²C-kommunikation.

Figur 15: Exempel på hur I²C-kommunikation fungerar
(Nedladdad med tillstånd från http://en.wikipedia.org/wiki/File:I2C_data_transfer.svg 2012-05-16)

De gula fälten är start respektive stoppbit. De blåa fälten representerar när SDA förbereder
datan som ska skickas och de gröna fälten representerar när datan skickas.

3.7.3 USART
USART används för att kommunicera med de ZigBeemoduler och Bluetoothmodulen som
finns i enheterna. Först initieras USART med vilken hastighet kommunikationen ska
använda sig av. Beräkningen av detta görs med hjälp av ekvation (9). Notera att denna
formel gäller endast för U2X =0 och asynkron kommunikation. U2X =1 innebär att man
kör i dubbla hastigheten.

UBRR=

F osc
−1
16⋅BAUD

(9)

Om man då önskar 9600 bitar per sekund och använder sig av en 8 MHz klocka får man:
UBRR=

8∗10 6
−1≈51
(16∗9600)

(10)

När hastigheten är satt ställer man in om enheten ska kunna skicka och ta emot eller
endast något av dessa. Till sist ställer man in hur stora paket av data som kommer, hur
många stoppbitar som förväntas komma och om någon paritetsbit används.
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När initieringen är gjord lägger man data i ett register som heter UDR0 och då påbörjas
skicket automatiskt. Initieringen demonstreras i koden nedan:
void USART_Init( unsigned int ubrr)
{
/* Set baud rate */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
/* Set frame format: 8data, 1stop bit, no parity bit */
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
}

3.8 Utvecklingsmiljö
Här presenteras den utvecklingsmiljö som använts för utvecklandet av prototypen.

3.8.1 STK-500 utvecklingskort och kopplingsdäck
För att kunna utveckla prototypen har ett STK-500 utvecklingskort använts samt ett
kopplingsdäck. STK-500 är ett kort som Atmel har tillverkat för att man ska kunna
programmera och felsöka på ett enkelt sätt i mindre kretsar. Det är bestyckat med flertalet
socklar som passar olika storlekar av mikrokontroller. Stiftlister och hylslister är routade
från socklarna, lysdioder, dipswitchar, oscillator och mycket mer är också bestyckat på
STK-500 kortet. Strömförsörjning erhålls genom en medföljande AC/DC-adapter och för att
kunna programmera mikrokontrollern finns det en seriell kabel som kopplas in i datorn.
Tillsammans med ett kopplingsdäck kan man koppla upp ett större system för att lätt
kunna ändra i en krets om något skulle kopplas fel eller om någon komponent behöver
bytas ut. I denna prototyps fall är det uppkopplat en realtidsklocka, en Bluetoothmodul, en
XBeemodul, minneskorthållare och en oscillator. Detta för att simulera den huvudenhet
som prototypen kommer bestå av. Figur 16 visar hur STK-500 kortet ser ut.
Mikrokontrollern som sitter nederst i bilden är en ATMega16 som testerna utförts på. Ute
till höger syns de lysdioder som används för felsökning. Uppkopplingen på kopplingsdäcket syns i Figur 17.
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Figur 16: STK500, utvecklingskortet som använts under projektet

Figur 17: Det kopplingsdäck som använts under projektet
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3.8.2 AVR Studio
AVR Studio är ett gratisprogram som Atmel tillhandahåller via sin hemsida för att man ska
kunna programmera Atmels mikrokontroller i en enkel miljö. När man skapar ett projekt i
AVR Studio inkluderar programmet automatiskt några h-filer som Atmels egna
programmerare skapat. De filerna innehåller definitioner, exempelvis register och portar,
som gör det lätt för användaren att förstå vad man gör samt funktioner som underlättar
programmeringen som till exempel avbrottsfunktionerna. Den version som är använt i det
här projektet är AVR Studio 5.1 och är baserat på Microsoft Visual Studio. Den versionen
innehåller några smidiga funktioner som till exempel minimering av funktionskroppar. Det
innebär att när man skapat en funktionskropp kan man enkelt minimera kroppen och
endast funktionsnamnet kommer synas. Detta medför att koden blir mer överskådlig och
lättare att följa. Exempel på detta visas i Figur 18.

Figur 18: AVR Studio – Demonstration av
en öppen och stängd funktionskropp

Det underlättar också att programmet ger förslag på vad som finns tillgängligt i form av
variabler, funktioner och definitioner när bara delar av namnet är skrivet. Figur 19 visar hur
förslagen ser ut.
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Figur 19: AVR Studio ger förslag av variabler och funktioner

På grund av textrutan som kommer upp intill förslagen syns det tydligt vilka värden som
ska skickas in i funktioner eller hur definitioner ser ut och underlättar därav
programmeringen avsevärt.

3.8.3 XBee USB Explorer
Den XBee USB Explorer som använts i projektet är ett litet kretskort tillverkat av Sparkfun
för att man enkelt ska kunna konfigurera en XBeemodul och uppdatera dess firmware.
XBee USB Explorer kopplas in i datorn via en vanlig fem pinnars miniUSB-kabel. Ingen
extern strömförsörjning krävs på grund utav att kortet får den strömförsörjningen som
krävs direkt via USB-kabeln. Figur 20 visar hur en XBee USB Explorer ser ut. De svarta
blocken vid vardera långsida är hylslisterna där man placerar XBeemodulen för
konfigurering.

31

Figur 20: Visar en XBee USB Explorer som används för konfigurering av XBeemoduler

3.8.4 X-CTU och programmering av XBeemodul
X-CTU är en gratis programvara som Digi har utvecklat för att man ska kunna
programmera deras XBeemoduler. Några förklarande figurer följer.
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Figur 21: X-CTU – Visar hur första rutan ser ut där man kan kolla om
man får kontakt med det modem som sitter i en XBeemodul

Figur 21 visar hur den första rutan ser ut när man startar programmet. Där kan man testa
om man har kontakt med modemet i XBeemodulen som är inkopplad i datorn. Om det inte
skulle synas någon COM-port går det att ställa in vilken port man använder manuellt via
tabben User Com Ports. För att kunna få kontakt med modemet måste inställningarna
till höger stämma med hur XBeemodulen är inställd. Det vill säga, baud rate, data
bits, parity bits, stop bits och flow control måste stämma överens med
XBeemodulens. Om man vill använda terminalen till att kommunicera med en annan
XBeemodul måste även Enable API stämma överens med hur modulerna vill prata.
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Figur 22: X-CTU – Demonstration av konfigureringsfönstret. Här visas
bara några av de inställningar som finns

Figur 22 visar ett fönster där man kan programmera en XBeemodul. För att få fram alla
dessa register måste man först klicka på Read för att programmet ska ladda ner alla
inställningar som just den här modulen har. Om två XBeemoduler ska kunna kommunicera
med varandra är det några inställningar som måste göras. Kanalen de ska kommunicera
på måste vara samma. I detta fall är det kanal C. PAN ID (Personal Area Network ID)
måste stämma. 3332 som modulen har på bilden är en standard-ID som programmeras in
vid tillverkning. SH och SL representerar den 64-bitars adress som just den här
XBeemodulen har. Den adressen är unik och programmeras också in vid tillverkningen.
Om man önskar använda 16 bitar adressering ställer man in registret MY till något mellan 1
och FFFE. Om MY ställs in till FFFF innebär det att man stängt av 16-bitar adressering. För
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att upprätthålla en kontakt med en annan modul via 16-bitar adressering måste den modul
som ska skicka data ställa in register DH och DL så att den stämmer överens med
mottagande moduls 16-bitar adress. Tabell 3.8.4.1 visar hur man kan ställa in två
XBeemoduler för att upprätthålla kommunikation åt båda hållen.
XBee 1

XBee 2

Channel - C

Channel - C

PAN - 4567

PAN - 4567

MY - 1

MY - 2

DH - 0

DH - 0

DL - 2

DL - 1

Tabell 3.8.4.1: XBeeinställningar för att para två XBeemoduler
Högst upp till höger i Figur 22 ser man vilken firmware version man har och kan även
ladda ner ny firmware via knappen Download new versions. För att inställningarna
ska ändras på modulen klickar man på knappen Write. Det går även att programmera
modulen via AT-kommandon antingen via X-CTUs terminalfönster eller direkt via en
mikrokontroller. För att modulen ska förstå att det är AT-kommandon som skickas och inte
ett meddelande måste man inleda kommunikationen genom att skicka +++ direkt in på
modulens pinne DIN. Efter ungefär en sekund svarar modulen med OK/r och då kan man
börja skicka kommandon. Alla svar som modulen ger kan läsas av på pinne DOUT. Detta
innebär att modulens DIN måste kopplas till mikrokontrollerns TX samt DOUT till
mikrokontrollerns RX. Här följer ett kodexempel på hur man kan ändra adress på en modul
via en mikrokontroller.
void dew_change_xbee_address(unsigned char address)
{
unsigned char i=0;
char address_buffer[4];
sprintf(&address_buffer[0],"%d",address);
dew_USART_Transmit('+');
dew_USART_Transmit('+');
dew_USART_Transmit('+');
_delay_ms(1200);
dew_USART_Transmit('A');
dew_USART_Transmit('T');
dew_USART_Transmit('D');
dew_USART_Transmit('L');
dew_USART_Transmit('0');
while(address_buffer[i] != '\0')
{
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dew_USART_Transmit(address_buffer[i]);
i++;
}
dew_USART_Transmit('\r');
_delay_ms(500);
dew_USART_Transmit('A');
dew_USART_Transmit('T');
dew_USART_Transmit('W');
dew_USART_Transmit('R');
dew_USART_Transmit('\r');
_delay_ms(500);
dew_USART_Transmit('A');
dew_USART_Transmit('T');
dew_USART_Transmit('C');
dew_USART_Transmit('N');
dew_USART_Transmit('\r');
_delay_ms(5000);
}

Modulen förväntar sig ascii-tecken och därför används funktionen sprintf som finns i
biblioteket stdio för att göra om den decimala adressen till ett ascii-tecken. Sedan inleds
kommunikationen genom att skicka +++ till modulen. Vi väntar i 1,2 sekunder för att ge
modulen tid att behandla kommandot. Efter detta skickas kommandot ATDL för att ändra
vilken destinationsadress som ska användas. De två första nollorna i registret DL
representerar dess mest signifikanta byte och sedan skickas de tecken som representerar
adressen vi vill ändra till. Om adressen ändras till 50 kommer registret DL kunna läsas av
som 0x0032 eftersom hexadecimala 32 motsvarar det decimala 50. ATWR skickas till
modulen för att indikera att ändringen ska sparas och till sist ATCN för att man ska hoppa
ur AT-kommandoläget och då kan man börja skicka data till den nya uppkopplade
modulen. De fördröjningar som finns i koden är något överdrivna och kan kortas ner för
snabbare förändring av adress.
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4 Resultat
Här presenteras de två olika enheterna som projektet har utvecklat, huvudenheten och
sensorenheten. Vi har även utfört ett testfall som kommer presenteras i kapitel 4.3. Detta
gjordes för att bekräfta att enheterna fungerar som önskat. För förklaring av det grafiska
gränssnittet, hantering av Bluetooth-kommunikationen och skapandet av filsystem till
minneskort hänvisas läsaren till rapporten ”En Lågeffektsmodul för markfuktsmätning med
fokus på Bluetooth” av Joel Nordh [JOENO].

4.1 Huvudenhet
Huvudenheten är den enhet som styr systemet. Den är bestyckad med:
● ATMega328
● Batterier
● Kondensatorer
● Micro SD minneskort
● Multiplexer
● Realtidsklocka
● Oscillator
● Bluetoothmodul
● XBeemodul
● Solceller
När huvudenheten vaknat upp initieras först alla kommunikationsbanor. Sedan hämtar den
tiden från realtidsklockan för att sedan skicka vidare tiden till en sensorenhet tillsammans
med ett kommando att utföra en fuktmätning. När huvudenheten har fått ett svar från
sensorenheten innehållande mätdatan skriver huvudenheten in mätdatan på minneskortet.
När mätdatan är sparad ändrar huvudenheten vilken sensorenhet den ska prata med och
samma procedur återupprepas till den fått data ifrån alla sensorenheter. Datan går att
samla in till en dator genom att koppla upp sig mot huvudenhetens Bluetoothmodul och via
ett grafiskt gränssnitt trycka på en knapp. Den knappen skickar ett kommando till
huvudenheten att hämta all mätdata ifrån minneskortet och skicka vidare till datorn. Efter
mätdatan har skickats ifrån huvudenheten rensar den allt på minneskortet. Det finns även
en funktion som kan anropas i mikrokontrollern som stänger ner mikrokontrollern för att
sedan väckas via det externa avbrottet på pinne INT0. Detta för att det i framtiden ska gå
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att använda en realtidsklocka med alarmfunktion som ska väcka mikrokontrollern genom
att ändra nivå på pinnen. Då mikrokontrollern är programmerad att reagera på alla flanker
spelar det ingen roll ifall nivån på pinnen går från låg till hög eller hög till låg. Kodexempel
på hur denna power down utförs ses nedan.
ISR(INT0_vect)
{
cli(); //disable interrupts to not loop the interrupt routine
}
void power_down()
{
cli(); //disable interrupts so we dont mess power reduction up
EIMSK = (1<<INT0); //activates INT0 external interrupt
EICRA &= ~(1<<ISC01);
EICRA |= (1<<ISC00); //setting interrupt as edge triggered
//Turn everything off for power reduction
PRR = (1<<PRTWI) | (1<<PRTIM2) | (1<<PRTIM0) | (1<<PRTIM1) |
(1<<PRSPI) | (1<<PRUSART0) | (1<<PRADC);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //choose power down mode
sleep_enable();
sei(); //enable interrupt before power down
sleep_cpu(); //nighty night
sleep_disable(); //just woke up, disable sleep

|

//turn everything on again
PRR &=
~((1<<PRTWI) | (1<<PRTIM2) | (1<<PRTIM0) | (1<<PRTIM1)
(1<<PRSPI) | (1<<PRUSART0) | (1<<PRADC));
//initialize USART and TWI again
dew_USART_Init(MY_UBRR);
dew_TWI_Init();
sei();

}

4.2 Sensorenhet
Sensorenheten är den enhet som kommer ligga nedgrävd och utföra de mätningar som
önskas. Sensorenheten är bestyckad med:
● ATMega328
● Kondensatorer
● Motstånd
● Realtidsklocka
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● Oscillator
● XBeemodul
● Läsgaffel
● Solceller
Sensorenheten tar emot tiden och kommandot att starta mätning från huvudenheten.
Tiden skickar sensorenhetens mikrokontroller till realtidsklockan för att den ska vara
synkroniserad med huvudenhetens realtidsklocka. När detta är gjort skickar
sensorenheten en ström genom läsgaffeln och A/D-omvandlingen startas. När A/Domvandlingen är klar jämförs mätvärdet med de tidigare max respektive minvärden. Om
det är ett nytt max eller minvärde sparas det uppmätta värdet till EEPROM:et för att värdet
inte ska försvinna när mikrokontrollern går ner i power down-läge. När värdet lagrats eller
att det konstaterats att mätvärdet ligger mellan max och min görs en beräkning enligt
ekvation (11).
Procent av maxvärde=

Nytt omvandlat värde
Tidigare känt maxvärde

(11)

Det uträknade värdet skickas till huvudenheten för att lagras på minneskortet och sedan
väntar sensorenheten på ett nytt kommando från huvudenheten. Kodexempel för hur
initiering av ADC-rutinen fungerar ses nedan.
ISR(ADC_vect)
{
unsigned char adc_receive;
//save the converted value
adc_receive = ADCH;
//calculate the percentage
unsigned int temp = adc_receive*100;
converted_value = temp/last_known_largest_value;
}
void dew_adc()
{
//left adjusted result giving one byte of data instead of 10 bits
ADMUX = (1<<ADLAR);
//AREF as reference voltage, clear interrupt flag, enable
//interrupts
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2);
//start conversion
ADCSRA |= (1<<ADSC);
}

Precis som med huvudenheten finns det en power down-funktion som går att anropa för
att stänga ner mikrokontrollern i ett energisparläge som även den kan väckas genom att
ändra nivån på pinne INT0, exempelvis från en realtidsklocka med alarmfunktion.
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4.3 Testfall
Testfallet som utförts gick ut på att med hjälp av det grafiska gränssnittet på datorn skicka
ett kommando till huvudenheten som skulle skriva in ordet TESTCASE på minneskortet.
När detta var gjort skulle huvudenheten hämta tiden från realtidsklockan för att sedan
skicka ett värde till sensorenheten. För att kunna skicka data till sensorenheten så ändras
värdet på två pinnar som är kopplade till en multiplexer. Multiplexern används för att det
datorprogram som används inte ska krascha när kommunikationen med Bluetoothmodulen
försvinner. När sensorenheten mottagit värdet arbetar den med A/D-omvandlingen,
dubblerar värdet som mottagits från huvudenheten och sedan skicka det dubblerade
värdet till huvudenheten. Huvudenheten sorterar datan som inkommit och skickar in tiden
och det dubblerade värdet på minneskortet. När huvudenheten skickat datan till
minneskortet läser den av minneskortet direkt. När minneskortet är läst raderas
informationen på minneskortet och informationen skickas via Bluetoothmodulen till datorn.
Datorprogrammet skapar en fil som den mottagna datan lagras i. Figur 23 visar
datavägarna för testfallet.

Dator

SD
2

3

9

7

1

8
Huvudenhet

Realtidsklocka
4

6
5
Sensorenhet

Figur 23: Visar det testfall som använts för att kontrollera att alla datavägar är fungerande
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5 Diskussion
Här diskuteras de problem som uppkommit under projektets gång och hur de löstes. När
förstudierna gjordes och val av hårdvara skulle ske visade det sig att några av
komponenterna var svårare att hantera än vad vi trodde från början. Många av problemen
skulle nog kunna undvikas genom att göra en ännu grundligare förstudie om hur hela
systemet skulle se ut.

5.1 ZigBee
Ett problem uppstod med den första ZigBeemodul som beställdes. Det visade sig att den
skulle behöva en hel del konfiguration och eventuellt även skapande av en stack i
mikrokontrollern. Detta ansågs alldeles för tidskrävande och därför gjordes valet att
beställa nya XBeemoduler tillsammans med en programmerare som kopplades in i
datorns USB-port. Valet att byta ut de första ZigBeemodulerna till XBeemodulerna visade
sig underlätta framfarten av projektet. Det grafiska gränssnittet som X-CTU bjöd på
underlättade programmeringen och förståelsen för vad som händer i XBeemodulerna och
det var därav lätt att förstå hur man skulle kunna programmera modulerna via en
mikrokontroller. Med noggrann granskning av databladet för modulerna fick man all
information om tidsaspekter som man var tvungen att ta hänsyn till. Man måste vänta
ungefär en sekund för att den interna initieringen i en XBeemodul ska hinna färdigt innan
man börjar programmera den till exempel. Det används två olika XBeemoduler i den
prototyp som utvecklats. Detta för att när vi skulle beställa fler XBeemoduler så var den typ
av modul vi beställt innan sluta på lagret och skulle inte finnas tillgänglig fören början av
juni (vilket skulle vara ett problem ty rapportförfattarens del av projektet avslutas 31 maj
2012). Valet att beställa en annan modul som fanns tillänglig var därför självklart för att
prototypen skulle hinna utvecklas i tid.

5.2 Mikrokontroller
Först i början tänkte vi använda oss av ATTiny i sensorenheterna och tre stycken ATTiny i
huvudenheten. De använder sig av USI istället för SPI, USART och TWI. Vilket
kommunikationssätt som skulle användas styrdes via ett register och man skulle helt
enkelt vara tvungen att mellanlagra informationen som skulle till en annan enhet.
Exempelvis om data skulle skickas från sensorenheten och skrivas till minneskortet. Då
skulle först datan skickas till ZigBeemodulen som är kopplad till ena mikrokontrollern i
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huvudenheten. Sedan skulle den mikrokontrollern behöva ändra registret för
kommunikation och skicka datan vidare till huvudprocessorn antingen via USART, SPI
eller TWI. När huvudprocessorn fått datan skulle den behöva ställa om sitt
kommunikationsregister för att sedan skicka datan via SPI till minneskortet. Dessa
mikrokontrollers byttes därför ut mot ATMega328 och därav räckte det med en
mikrokontroller i vardera enhet. Eftersom ATMega328 har ett specifikt hårdvarustöd för
vardera kommunikationssätt underlättades programmeringen eftersom vi har arbetat med
USART och TWI tidigare. Minneskortet var också en anledning till att huvudprocessorn
behövde bytas bort. Det visade sig att skapandet av ett FAT-filsystem krävde mycket kod
och det var därför i riskzonen att flashminnet i processorn skulle överskridas om det hade
varit en ATTiny som var tänkt från början. ATMega328 har ett flashminne om 32 kilobyte
och det räcker gott och väl ty FAT-filsystemet tog upp cirka 16 kilobyte minne.

5.3 Realtidsklockan
Den realtidsklocka som beställdes från början medförde ett problem. Idén med
realtidsklockan var att den skulle kunna väcka de sovande mikrokontrollerna med hjälp av
en alarmfunktion i realtidsklockan och ett externt avbrott i mikrokontrollern. För att
underlätta utvecklingen beställdes de flesta komponenterna som hålmonterade eftersom
det fanns ett kopplingsdäck att koppla in sakerna på. Först hade en specifik realtidsklocka
uppmärksammats och den hade tillgång till en alarmfunktion, men den var för ytmontering.
Den ändrades därför i beställningsögonblicket och då lyckades vi skicka en beställning av
en hålmonterad realtidsklocka fast utan alarmfunktion. Utvecklingen av prototypen har
därför använts sig av denna realtidsklocka utan alarmfunktion men andra realtidsklockor
med alarm har beställts i efterhand. Innan den nya beställningen gjordes kontrollerades
det att den nya realtidsklockan skulle fungera på samma sätt som den första. Detta för att
programmet för tidavläsning samt skrivning till klockregistren som redan är skrivet skulle
gå att använda, men med tillägget att skicka information till realtidsklockan om när den ska
avlösa sitt alarm och väcka de mikrokontrollerna som sover. Tanken med alarmet är att
hela systemet ska kunna ligga i ett power down läge större delen av dygnet för att spara
energi. Realtidsklockan skulle då kunna väcka hela systemet en viss tidpunkt, allt som ska
utföras kan göra det och sedan kan den återgå till sitt power down-läge.
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6 Framtida utveckling
Här presenteras några av de idéer som vi har för framtiden samt några detaljer som vi inte
har hunnit med att implementera.

6.1 Mikrokontroller
Det skulle gå att välja en ATTiny för att kontrollera sensorenheterna vilket kommer medföra
att man får lägre energikonsumption. Däremot är själva huvudprocessorn i behov av
väldigt mycket flashminne på grund av att koden som krävs för att skapa FAT32 på
minneskortet är väldigt omfattande. Därav finns det ingen mening med att ändra
mikrokontroller i just huvudenheten.

6.2 Kommunikation
Här presenteras några sätt som det skulle vara möjligt att utveckla kommunikationen i
sensornätverket på.

6.2.1 ZigBee
För att få produkten ännu strömsnålare skulle det gå att byta ut de XBeemoduler som
används till de ZigBeemoduler som beställdes till projektet från första början.
ZigBeemodulerna drar ungefär halva strömmen jämfört med XBeemodulerna. Om
XBeemodulerna kommer vara kvar i produkten kan API aktiveras för att öka hastigheten
för huvudenheten att begära in data från sensorenheterna. Detta kommer medföra att
enheterna kommer kunna stängas av tidigare och därför också spara energi.

6.2.2 GSM
Det skulle vara möjligt att implementera en GSMmodul i huvudenheten som kan användas
till att skicka datan som samlats in via telenätet istället och då inte behöva en person som
åker ut lokalt och hämtar in data. Den GSMmodulen skulle även kunna skicka ut ett sms
som varnar för låg batterinivå. Mer om det i Kapitel 6.4.
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6.2.3 DASH7
Det skulle vara möjligt att byta ut ZigBeemodulerna 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 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.

6.3 Digital potentiometer
Det är några digitala potentionmeters som är beställda till projektet men som inte kopplats
in eller undersökts exakt hur de fungerar. Tanken med dessa var att skapa en
spänningsdelare tillsammans med ett annat motstånd för fuktmätningen.

6.4 Energinivåkontroll
En energinivåkontroll var på tal under projektets fortskridande och information om hur det
skulle lösas har samlats in men inte hunnits med att implementera. Det skulle kunna vara
en funktion som kollar när energinivån i batterierna sjunkit med en viss procent och då
antingen spara energinivån på minneskortet eller skicka ett sms via det lokala telenätet för
att varna om att batterinivån är låg och behöver bytas ut. En sådan uppkoppling går att
läsa om i ”Solar power source for autonomous sensors” [ACCO].

6.5 Läsgaffel och mätsätt
Vi har påvisat att det går att mäta fuktigheten med hjälp av resistansmätning men det
skulle gå att byta bort det mot ett eventuellt bättre sätt. Vi valde detta sätt eftersom det
verkade vara det enklaste för oss och det passade oss bäst eftersom tiden är begränsad
till tio veckor samt det billigaste alternativet. Därför skulle man kunna göra en mer utförlig
redogörelse för vilket mätsätt som ger bäst resultat. Kanske till och med åka ner till
Sydafrika och testa hur mätsätten fungerar i den jorden. Läsgaffeln skulle också kunna
bytas ut mot en metall som är bättre lämpad, exempelvis platina. Det kommer medföra att
priset på produkten ökar men platina drabbas inte lika lätt av korrosion vilket gör att
livslängden på läsgafflarna kommer bli längre.
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6.6 Mätvärde
Just nu räknas ett värde ut som är ett procentuellt värde av tidigare känt maxvärde. Det
går säkert att lära sig att tolka detta värde och använda sig av det men det finns troligtvis
bättre sätt att beräkna fuktigheten på. Därför kan studier göras inom fuktberäkningar och
sedan byta ut formeln som beräknar vårt värde.
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7 Bilagor
Här kommer alla bilagor att listas. Det som kommer att hittas under denna rubrik är:
● Funktionsnamn från koden
● Lista på komponenter
● Kopplingsscheman
● Flödesschema
Alla funktionsnamn är inte uppskrivna. Detta på grund av att delar av programmet är
nedladdat och de funktionsanropen sker inte i någon egengjord fil. För den intresserade
går det att ladda ned koden från http://www.es.isy.liu.se/research/MARBLE/download/ .
Motstånd är något som kommer att behövas på olika platser i kretsen men dessa har inte
listats upp. Däremot så går det att finna dessa motstånd i kopplingsschemat för både
huvudenhet och sensorenhet.
Det medföljer inget flödesschema på huvudenheten. Detta på grund av att huvudenheten
jobbar helt på avbrott och det enda som återfinnes i main-funktionen är en switch-sats som
kollar vilket avbrott som skett och vilken uppgift den ska utföra.

7.1 Kod, funktioner
Huvudenhetens funktioner:
Funktionsnamn

Beskrivning

Filnamn

void dew_USART_Init(unsigned int
ubrr)

Initiering av USART. ubrr ska vara 12 för
att ställa in 38400 i baudrate vid
användande av en 8 MHz klocka.

dew_usart.c

void dew_USART_Transmit(unsigned Sändning av information. data är den byte dew_usart.c
char data)
som ska skickas via USART

ISR(USART_RX_vect)

Avbrott som triggas när det finns data att
behandla i UDR0.

dew_usart.c
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Funktionsnamn

Beskrivning

Filnamn

void dew_power_down()

Denna funktion anropas när
dew_powerdo
mikrokontrollern ska försättas i
wn.c
energisparläge. Den stänger ner all
aktivitet i mikrokontrollern och reagerar
bara på nivåändring på pinne INT0 vilket
triggar ett avbrott. När avbrott triggats
kommer den fortsätta där den var i koden.

void dew_ds1307_read()

Läser tid och datum från realtidsklockan

dew_main.c

void dew_ds1307_init()

Initierar realtidsklockan. MSB i
sekundregistret sätts till 0 för att aktivera
klockan.

dew_init.c

ISR(TWI_vect)

Avbrottsrutin som hanterar TWI-avbrotten. dew_i2c.c

void
dew_communication_init(unsigned
char unit)

Avgör vilken av Bluetoothmodulen eller
XBeemodulen som ska använda USART.
0 är Xbee och 1 är Bluetooth.

dew_main.c

void dew_timer_init()

Startar en timer som ger avbrott varje 10
ms.

dew_init.c

ISR(TIMER0_COMP_vect)

Detta avbrott sker var 10 ms och ser till att dew_mmc_op
ingen operation tar för lång tid.
erations.c

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

Skriver write till filen FileToWrite. Skriver
sist i filen.

dew_mmc_op
erations.c

void read_file(XCHAR* FileToRead)

Läser filen FileToRead. Skickar
informationen till datorn.

dew_mmc_op
erations.c

void dew_init()

Funktionen kör alla initieringsfunktioner.

dew_init.c

void dew_init_AT()

Funktionen initierar XBeemodulen. Måste dew_init.c
anropas varje gång DL registret ska
ändras.

void
Denna funktion anropas när man ska dew_usart.c
dew_change_xbee_address(unsigne kommunicera med en ny sensorenhet.
d char address)
Funktionen gör om adressen som tas in
till något som XBeemodulen kan förstå.

Sensorenhetens funktioner:

50

Funktionsnamn

Beskrivning

Filnamn

void dew_USART_Init(unsigned int
ubrr)

Initiering av USART. ubrr ska vara 12 för
att ställa in 38400 i baudrate vid
användande av en 8 MHz klocka.

dew_usart.c

void dew_USART_Transmit(unsigned Sändning av information. data är den byte dew_usart.c
char data)
som ska skickas via USART

ISR(USART_RX_vect)

Avbrott som triggas när det finns data att
behandla i UDR0.

void dew_power_down()

dew_powerdo
Denna funktion anropas när
wn.c
mikrokontrollern ska försättas i
energisparläge. Den stänger ner all
aktivitet i mikrokontrollern och reagerar
bara på nivåändring på pinne INT0 vilket
triggar ett avbrott. När avbrott triggats
kommer den fortsätta där den var i koden.

ISR(INT0_vect)

Avbrottsrutinen stänger av avbrott tillfälligt dew_powerdo
så att mikrokontrollern hinner starta upp
wn.c
från power down.

void dew_adc()

Anropas när en A/D-omvandling önskas.

ISR(ADC_vect)

Avbrottsrutinen triggas på att en A/Ddew_adc.c
omvandling är färdig. Den hämtar då det
omvandlade värdet och kollar om värdet
är ett maximalt, minimalt eller något
mellanvärde. Är det ett nytt maximalt eller
minimalt värde skrivs det in på eeprom
och sedan görs en beräkning som
omvandlar värdet till ett procentuellt värde
av tidigare maximalt värde.

void dew_ds1307_read()

Läser tid och datum från realtidsklockan

dew_main.c

void dew_ds1307_init()

Initierar realtidsklockan. MSB i
sekundregistret sätts till 0 för att aktivera
klockan.

dew_init.c

ISR(TWI_vect)

Avbrottsrutin som hanterar TWI-avbrotten. dew_i2c.c

dew_usart.c

dew_adc.c
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7.2 Lista på komponenter
Komponent

Artikelnumm Distributör
er

Antal

Kostnad / enhet

XBeemodul 1

73-038-43

ELFA

1

210.00 kr

XBeemodul 2

73-038-45

ELFA

1

228.00 kr

Bluetoothmodul

F2M03GLA

free2move

1

255,00 kr (begagnad)

ATMega328

41010051

Electrokit

2

31.00 kr

Realtidsklocka

73-771-79

ELFA

2

37.40 kr

Oscillator

74-640-01

ELFA

1

4.10 kr

Multiplexer

--

ISY

1

--

2 GB micro SD

73-817-04

ELFA

1

35.30 kr

Solcelle

44016

Kjell & Company

3

69.90 kr

Kondensator

67-180-76

ELFA

6

30.60 kr

7.3 Kopplingschema och flödesschema
Bifogat finns först kopplingsschema för huvudenheten, sedan kopplingsschema för
sensorenheten och sist flödesschema för sensorenheten. Då huvudenheten är
avbrottsstyrd och den main-loop som finns i den enheten endast kollar i ett egengjort
flaggregister vilken uppgift som ska utföras har flödesschema för huvudenheten uteslutits.
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