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Målsättningen med projektet var att utforma ett smart system för
jordfuktsmätning innehållandes sensorer, datalagring samt visuell
presentation av mätdata i en applikation. Lagringen sker på en
webbserver i en databas och presentationen i form av en applikation
för Android samt en webbsida. Resultatet blev en lyckad slutprodukt i
form av en kapacitiv sensor tillverkad av laminerat kopparfolie som
med en mikrodator av typ ESP8266 skickar data via WiFi till
webbservern. Databasen som lagrar datan är skapad i MySQL och
databaskommunikationen har skrivits i PHP. Förutom att visualisera
mätdata kan applikationen och webbsidan kommunicera med ESPn samt
skicka notiser till användaren i form av push-notifikationer då
växten behöver vattnas.
En slutsats från projektet är att sensorer för jordfuktsmätning
relativt enkelt kan skapas från lättillgängligt material och att ett
smart system kan utvecklas med få och billiga komponenter. En annan
slutsats är att vid utveckling av en produkt som består av flera
processer som ska samverka tillsammans finns stor risk att oväntade
fel uppstår. Ska en produkt vara kommersiellt gångbar krävs en lång
tid av betatestning för att vara säker på att produkten inte
innehåller brister.

Handledare: Uwe Zimmermann, Jörgen Olsson
Ämnesgranskare: Mia Sterby
Examinator: Martin Sjödin
ISSN: 1401-5757, TVE-F 17001 maj
Tryckt av: Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Populärvetenskaplig sammanfattning
Allt fler saker i vardagen kopplas upp till internet och termer som smarta hem blir allt mer
vanliga även för den med måttligt teknikintresse. Tanken med att koppla upp bl.a. kylskåp,
elcentral, lampor och kaffebryggare är att hemmen ska bli säkrare, enklare att styra och
reglera men kanske framförallt enklare att kontrollera då användaren inte är hemma.
Projektets målsättning är att utveckla ett energisnålt system för sensormätning samt en tjänst
för visualisering av mätdata. Tjänsten ska bestå av en applikation och ska utformas för att
vara kompatibelt med flera sorters olika sensorer. Systemet för sensormätning kommer dock
begränsas till fuktsensorer, där fuktsensorerna kommer vara egentillverkade. Slutprodukten
ska hjälpa användaren att hålla koll på fukthalten i en växt och genom pushnotiser tala om när
växten behöver vatten.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Termen “smarta hem” har under de senaste åren blivit ett väletablerat begrepp och
marknaden för smarta produkter har fullkomligt exploderat. Tidigare har applikation- och
information- spridande enheter såsom datorer, tv-apparater och telefoner utgjort spektrumet
av internet- uppkopplad utrustning1. Idag kan allt från belysning och köksrelaterade produkter
till dörrar och fönster integreras i ett enhetligt system. Denna utveckling har möjliggjorts av
den snabba utvecklingen av datorer och främst mikrodatorn. Tack vare det begränsade
utformandet av mikrodatorn till att i huvudsak kunna utföra basala logiska operationer har
gjort den billig, liten och lätt att integrera i stor skala 2. Införandet av datorisering i våra hem
har lett till utökade möjligheter inom framförallt trygghet och energibesparing.
Visionen med detta projekt är att ta fram ett system för sensormätning samt en tjänst som på
ett användarvänligt sätt visualiserar mätdata. Eftersom kretsen för sensormätning ser olika ut
beroende på vad som ska mätas kommer projektet inriktas mot fuktmätning i växter. Planen
är att ta fram ett modulärt system som med hjälp av en app och ett enkelt sensorsystem
underlättar för användaren att ta hand om växten. Egengjorda sensorer av både resistiv- och
kapacitiv modell3 kommer att utvecklas. Genom pushnotiser kan systemet förmedla när
växten behöver vatten. Produkten ska utformas för att kunna användas av flera personer
samtidigt genom att erbjuda specifika inställningar beroende på personlig profil. Tanken är
att applikationen ska kunna utformas för att senare kunna utökas till att innefatta fler typer av
sensorer och bilda ett modelltänk för hushållet, istället för att se allt som separata enheter.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att ta fram ett system för sensormätning som kan användas av den
vanlige konsumenten, produkten ska kunna användas fullt ut utan något krav på förkunskaper
hos användaren. Ett annat syfte är att få en inblick i områden som smarta hem, apputveckling
och mikrodatorprogrammering samt att få en förståelse för hur man med hjälp av sensorer
enkelt kan kontrollera hemmet. Syftet är även att sätta sig in i hur databashantering går till
och hur trådlös kommunikation kan användas för att skicka data.

1.3 Mål
Projektets mål är att lyckas utveckla en produkt för jordfuktsmätning som innefattar
egengjorda sensorer, mikrodator, databaskommunikation samt utveckling av en app för
smartphones. Fokuset ligger på användarvänlighet, ett simpelt och tydligt gränssnitt ska
1

Chan, Campo, Estéve, Fourniols. Smart homes — Current features and future perspective.
Barrett, Pack. Microcontrollers Fundamentals for Engineers and Scientists.
3
K. N. Ogbu, E. L. Ndulue, V. Ogwo & C. C. Mbajiorgu. Development and testing of a capacitive digital soil
moisture metre
2
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genomsyra slutprodukten. Systemet ska optimeras så att dess energiförbrukning är så låg som
möjligt då enheten ska drivas på batterier som ska räcka flera månader.
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2. Teori
2.1 Mikrokontroller
Mikrokontrollern, eller mikrodatorn, finns idag gömd inuti en mängd olika produkter, allt
från LCD skärmen på mikrovågsugnen till motorn i en bil styrs av en mikrokontroller 4.
Dessutom innehåller i princip alla enheter som kontrolleras trådlöst en mikrokontroller. I
grund och botten är mikrokontroller en enchipsdator bestående av en eller flera CPUs samt
minne och programmerbara digitala in-/utgångar, allt sammansvetsat på en enda kiselbricka5.
Den stora skillnaden mot en persondator är att mikrokontrollern är utformad för att bara
kunna köra ett program medan en persondator kan köra tusentals program samtidigt. En
fördel med mikrokontrollern är att den är liten, billig och energisnål vilket gör den mycket
lämplig i små konsumentprodukter6.
Mikrokontrollern är främst avsedd för att användas inom inbyggda system där den samarbetar
med elektriska komponenter och fungerar som styrdon för större kretsar. Idag finns
mikrokontrollens processor i många olika prestandaklasser6. Den enklaste 4- och 8-bitars
processorerna används främst i enkla styrsystem och konsumentprodukter. De mer kraftfulla
16- och 32-bitars varianterna har prestanda nära en persondator och används i mer avancerad
utrustning som mobiltelefoner och bredbandsroutrar.

2.1.1 Arduino
Arduino är en plattform för att enkelt kunna konstruera elektroniska kretsar som görs styrbara
genom programmering. Den består både av ett fysiskt programmerbart kopplingskort,
bestående av en mikrokontroller, och programvara kallat IDE (Integrated Development
Environment) som används till att skriva kod som sedan kan laddas upp till kopplingskortet.
Arduino är en enkel och användarvänlig plattform för att koppla upp och styra elektriska
kretsar. IDE bygger på en förenklad version av C++, vilket gör den lätt att programmera,
dessutom finns ett stort bibliotek med användbara funktioner integrerade i utvecklingsmiljön.
Till skillnad från många andra kopplingskort behövs endast en usb-kabel för att ladda upp
program till Arduinon.
De flesta Arduinokort består av 8-bitars Atmel AVR mikrokontroller med varierande mängd
flashminne, pins och funktioner. I de flesta fall innehåller de även 5 V spänningsregulator, 16
MHz kvartsoscillator eller en keramisk resonator. Alla Arduino mikrokontrollers är
förprogrammerade med en boot loader, vilket gör det lättare att ladda upp program till flash
minnet. Arduinon kan interagera med allt från knappar, LCD skärmar, motorer och högtalare
till GPS enheter, internet och våra mobiltelefoner. Idag finns ett stort nätverk av användare

4

Agarwal. Different Types of Microcontrollers are used in Automobile Applications.
Brain. What is a microcontroller?
6
Trevennor. Practical AVR Microcontrollers.
5
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som jobbar med Arduino, vilket lett till att en stor mängd instruktioner och tips på allt från
komponenter till projekt finns tillgängliga på internet.

2.1.2 ESP8266
En mikrokontroller har generellt sätt ingen möjlighet till trådlös kommunikation, då kan
istället en ESP8266 användas, den innehåller ett billigt WiFi chip som har fullt stöd för TCP
och IP protocol. Denna modul kan ansluta till WiFi nätverk och kan även själv användas som
åtkomstpunkt i ett lokalt nätverk. Den innehåller även en mikrokontroller med liknande
egenskaper som en Arduino men med lägre prestanda. Tack vare sitt låga pris och nätta
storlek lämpar sig ESPn till att appliceras storskaligt inom internetuppkopplad utrustning, inte
minst i det digitala hemmet. På senare tid har ESP8266 använts i allt större utsträckning då
dess mikrokontroller är så pass kraftfull att den kan utföra uppgifter som en fullt kapabel och
tillräcklig mikrodator.
Det finns idag många olika mjukvaruprogram (SDK) för ESP, Arduino IDE låter användaren
programmera ESPn som en vanlig Arduinoenhet och fortfarande ha tillgång till alla WiFifunktioner. För att förenkla uppladdning av program till enheten kan en WeMos D1 mini
användas som består av en ESP-12F modul med en usb-kontakt som tillåter program att
överföras via usb-kabel.

2.2 ICM7555
Den integrerade kretsen ICM7555 är en CMOS RC timerkrets som kan används för att
generera stabila och precisa tidsförskjutningar eller frekvenser7. ICM7555 kan generera en
fyrkantsvåg vars frekvens beror på resistansen RT och kapacitansen CT om den kopplas enligt
fig.18. Kondensatorn CT laddas upp och ur av kretsen, perioden på utsignalen kan sedan
relateras linjärt till kapacitansförändringar i kretsen. Ekv. 1 anger hur frekvensen f hos
utsignalen beror på kapacitansen CT och resistansen RT i kretsen. ICM7555 gör sig därför
lämplig till att behandla mätvärden för en kapacitiv fuktsensor.

(1)

7
8

Intersil. Datasheet
Zimmermann. Elektrisk Mätteknik Lab 3 & 4
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Figur 1: Kopplingsschema för ICM7555 då en fyrkantsvåg genereras med en frekvens som beror på motståndet
och kondensatorn i kretsen.

2.3 SSD1803A LCD display
LCD displayer används för att visuellt visa information med hjälp av elektriska signaler. Idag
finns en enorm mäng olika LCD displayer, allt från moderna tv-skärmar till s.k. segment
displays som endast visa siffror och bokstäver. Segment displays består av segment som
tänds och släcks för att visa de önskade tecknen, dessa används bl.a. i digitalklockor och
miniräknare. SSD1803A är en enchips CMOS LCD9 system för att kunna visa siffror,
bokstäver och en mängd andra tecken. Den består av 134 högspänningsutgångar och kan
tända upp till 100 segment och 34 punkt tecken i form av 1-4 rader med 5x8 eller 6x8
segment per tecken. De tecken som SSD1803A visar tas direkt från enhetens interna 10.240
bits stora Character Genereator ROM (CGROM). All teckenkodning lagras i den 640 bits
stora Data Display RAM (DDRAM) som har kapacitet för 80 tecken. Användaren kan även
definiera egna tecken och lagra dem i 512 bits stora Character Generator RAM (CGRAM),
dessutom finns en 128 bis Icon RAM för att visa mer detaljerade symboler på displayen.
Displayen består även av en DC-DC konverterare och oscillator vilket reducerar behovet av
utomstående komponenter. Dessutom är enheten liten till storleken och mycket energisnål
vilket gör den passande för portabla energidrivna system som ska köras under långa
tidsperioder.

2.4 Kommunikationsprotokoll I2C
I2C är ett kommunikationsprotokoll som skapades för kommunikation på korta avstånd
mellan ett “slav” chip och ett “master” chip. Fördelen med I2C är att kommunikationen
mellan “master” chippet och “slav” chippet endast kräver två ingångar10. De två ingångarna
som krävs är en ingång för SDA (data) och en ingång för SCL (klockan). Klockan styrs av
9

Solomon Systech. Datasheet.
Sparkfun. I2C
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master-enheten men kan “stretchas” av slav-enheterna så att master-enheten inte kan skicka
mer data.
I2C kan med fördel implementeras med enkla mikrokontroller då I2C har relativt simpla krav
för att det ska fungera då metoden endast kräver 2 lediga I/O pins11. Signalerna som skickas
mellan enheterna är digitala signaler, för att dessa ska bibehållas kräver I2C pull-up motstånd
till både SDA och SCL. En till fördel med I2C är att det kan anpassas till enheter som drivs
av olika spänningar t.ex. 5V och 3V bara genom att anpassa pull-up motståndet till den lägre
spänningen10.

2.5 Mätteknik: Jordfuktighet
Olika typer av sensorer utnyttjar olika fysikaliska fenomen för att relatera jordens fukthalt
med en elektrisk signal. Två förekommande varianter på sensorer för fuktmätning i jord är
resistiva fuktsensorer och kapacitiva fuktsensorer12. Den resistiva sensorn mäter jordens
resistivitet då jorden fungerar som ett motstånd i en elektrisk krets medan de kapacitiva
sensorerna använder jorden som dielektrikum av en kondensator och mäter den varierande
kapacitansen då fukthalten förändras.

2.5.1 Resistiv fuktsensor
Den resistiva sensorn mäter jordens resistans som beror av jordens fukthalt. Två prober sänks
ner i jorden och då en ström leds genom jorden förändras resistansen beroende på fukthalten,
då fuktig jord leder ström bättre än torr13. Det finns dock några faktorer som kan orsaka
problem vid användning av en sådan sensor. Vid prober som har direktkontakt med den
fuktiga jorden och likströmmen som går genom jorden börjar jonerna i vattnet att vandra och
genom elektrolys korroderas proberna snabbt14. Korrosionen förstör proberna vilket gör att
dessa behöver bytas ut relativt ofta för att bibehålla korrekt mätdata. Problemet med
elektrolys kan lindras genom att antingen välja att använda sig av AC istället för DC vilket
gör att effekten av elektrolys neutraliseras då polariteten hela tiden ändras, alternativt att DC
strömmen endast förs genom jorden i korta intervall då mätningarna görs.

2.5.2 Kapacitiv jordfuktssensor
En annan variant av sensorer som används för att mäta fukthalt i jord är kapacitiva sensorer.
Dessa sensorer formar en kondensator av ledande plattor som är isolerade mot den fuktiga
jorden och där jorden agerar som dielektrikum. Beroende på jordens fukthalt varierar
kondensatorns kapacitans C enligt Ekv 2 då jordens permittivitet εr ändras beroende på
fukthalt medan den relativa permittiviteten ε0, arean på plattorna A samt avståndet mellan
plattorna d är konstanta3.

11

P. Corcoran, "Two Wires and 30 Years : A Tribute and Introductory Tutorial to the I2C Two-Wire Bus"
V.I Adamchuk, J.W Hummel, M.T Morgan, S.K Upadhyaya, On-the-go soil sensors for precision agriculture
13
M.A. Salam, Q.M. Rahman, S.P. Ang et al. Soil resistivity and ground resistance for dry and wet soil
14
Frueh. The soil Moisture Sensor
12
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(2)

2.6 Databashantering
En databas är en mängd information som är strukturerat på ett sätt så att det enkelt går att
söka i informationen15. Genom att strukturera data i tabeller kan stora mängder data
behandlas på ett smidigt sätt. Exempelvis kan databasen användas till att lagra mängder av
information som rör sensorvärden, uppladdningsdatum, användaruppgifter m.m. För att sköta
databas- hanteringen används en databashanterare, exempelvis MySQL, hanterarens uppgift
är att fortlöpande genomföra kontroller att databasen är uppdaterad, fullständig och
tillförlitlig.

2.6.1 MySQL och SQL
MySQL är en plattform för att hantera databaser som är gratis att använda. MySQL bygger på
språket SQL som är ett standardiserat programmeringsspråk för att hantera data i en
relationsdatabas, vilket i grunden är en databas med lagring i tabellstruktur. SQL används för
att söka i databasen, hämta data eller lägga till data i databasen. MySQL är idag en av de mest
populära databashanterarna och används av bl.a. wikipedia, och finns tillgänglig för de flesta
operativsystemen som Linux, Windows, MAC OS X med flera. MySQL är ett klient- server
system som bygger på att ett serverprogram startas på datorn och det behövs ett
klientprogram för att koppla upp sig mot databasen16.

2.6.2 Databaskommunikation (PHP)
PHP är ett mycket populärt skriptspråk som främst används för att bygga webbsidor med
dynamiskt innehåll, t.ex. leverans av data till och från en databas. PHP koden körs oftast på
en webbserver och mottagaren av data är en webbläsare. Ett av huvudsyftena med PHP är att
PHP-kod lätt kan integreras med HTML-kod genom att använda taggar.

2.7 Webbprogrammering
För att skapa en modern dynamisk webbsida behöver flera programmeringsspråk användas.
För att bestämma hur sidan ska visas samt dess design används HTML som är ett märkspråk
för hypertext. Internet är idag uppbyggt på en oöverskådlig mängd information som länkas
samman via hyperlänkar. Tillsammans med TCP/IP samt HTTP protokollen utgör HTML
grunden för world wide webb. I grunden behandlar HTML webbsidans struktur såsom
rubriker, stycken och metainformation. HTML tillåter även att information av andra språk
infogas, bl.a. javascript för att visa bilder och köra program samt CSS för att styra sidans
utseende. För att hämta och skicka information till en databas används PHP.

15
16

Luleå Tekniska Universitet. Vad är en databas?
Padron-McCarthy. Introduktion till MySQL
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2.8 Trådlös Kommunikation - WiFi
WiFi eller IEEE 802.11 som det även kallas är ett sätt för datorer och andra enheter att
kommunicera. Denna typ av trådlös kommunikation bygger på att enheterna kan tolka
radiovågor till data och vice versa. Informationen skickas via en antenn till andra enheter som
stödjer WiFi och kan avkoda signalen. WiFi används idag i en väldigt stor utsträckning när
uppkoppling till internet är önskvärd då inga sladdar eller vägguttag är nödvändiga för
klienten.
Klienten skickar informationen till en router som är fysiskt kopplat till internet via Ethernet,
routern kan både skicka och ta emot trådlös information. WiFi signaler opererar på 2.4GHz
bandet eller 5GHz bandet. Vanligast är att kommunikationen sker på 2.4GHz bandet då inte
alla apparater stödjer 5GHz men det finns olika lösningar för 802.11 som begränsar mängd
information, hastighet och med vilken frekvens informationen skickas17.

2.9 Cron job och push-notifikationer
För att kunna låta användarna bli meddelade vid uteblivna mätvärden krävs ett php-skript
som körs kontinuerligt för att kolla att värdena till alla sensorer har kommit in som planerat.
För att kunna exekvera php-skriptet med jämna tidsintervall kan tjänsten på t.ex.
easycron.com användas.
Vid avvikande och uteblivna värden ska användaren få push-notifikationer. Detta går att lösa
medhjälp av onesignal.com som är en gratistjänst där det går att schemalägga meddelanden.
Det fungerar till flera plattformar inklusive iOS och Android.

2.10 Applikationsutveckling
2.10.1 NodeJS
Alla webbläsare har Javascript engines som javascript i webbläsaren körs i. NodeJS kör på
Chromes V8 engine tillsammans med några bibliotek för att kunna köra javascript utanför
webbläsaren som t.ex. i terminalen eller på en server. NodeJS har blivit extremt populärt
senaste åren och många program kräver att NodeJS är installerat för att de ska fungera18.

2.10.2 Cordova
Cordova är ett gränssnitt för att kunna bygga appar med dom välkända teknologierna
HTML5, CSS3 och Javascript. Detta faktum gör att det inte är större förändringar från att
göra en app mot att bygga en responsiv hemsida. Alternativ till Cordova är t.ex. PhoneGap
och Trigger.io.19

17

Kjell & company. WiFi- trådlöst nätverk
NodeJS. Startsida
19
Cordova. Architectural overview of Cordova platform
18

12

2.10.3 Ionic
Ionic är ett verktyg till Cordova. Det är ett front-end utvecklingsverktyg för att enkelt kunna
bygga enbart en app till alla mobila plattformar. Ionic erbjuder också ett färdigt system för att
kunna skicka ut pushnotiser. Färdiga stilmallar låter utvecklare snabbt bygga en app utan
mycket fokus på design. Det finns möjlighet att skriva över stilmallarna om
designkomponenterna skulle vilja ändras. Främst är Ionic ett UI-bibliotek (User Interface)
som kan jämföras med t.ex. Bootstrap (för webben) och ersätter alltså inte Cordova.

2.10.4 AngularJS
AngularJS är ett populärt framework till javascript som Ionic bygger på. Utvecklare bygger
alltså egentligen en angular-app men med hjälp av Ionic för att göra det enklare från en UIsynvinkel. En stor fördel med Angular är att det använder sig av two-way-binding20 som gör
att det användaren ser i front-end (view) är direkt synkroniserat med vad som händer på
användarens back-end (model). I vanliga fall med t.ex. JQuery (som är ett annat Javascript
bibliotek) måste klientens back-end uppdateras när användaren ändrar någonting, t.ex. ett text
formulär. Om istället back-end ändrar någonting måste det manuellt uppdateras i front-end.
Detta blir mycket kod och svårt att hålla reda på i lite större projekt men behövs inte alls i
Angular-applikationer då kommunikationen mellan front- och back-end sker i realtid.
Angular använder sig av controllers för att hantera datan i en applikation 21. Varje controller
är kopplad till en specifik del av applikationen och har sitt egna scope vilket medför att det
blir lättare att ansvarsfullt skriva kod utan att behöva inkräkta på den globala namnrymden
(namespace). När controllers delar någon gemensam funktionalitet, t.ex. information och
uppdateringar från sensorerna, passar det bra att använda sig av services 22. Om en controller
ändrar någon data som finns sparad i en service kommer alla andra controllers som också
använder sig av samma service automatiskt vara uppdaterade med hjälp av ett pub/subsystem23.

20

Jain, N AngularJS: A Modern MVC Framework in JavaScript
W3Schools. AngularJS Controllers
22
AngularJS. Developer Guide: Services
23
David Walsh. Pub/Sub JavaScript Object
21
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3. Metod
För att mäta fukthalten kommer mätinstrument tillverkas, både resistiv och kapacitiv
mätteknik ska undersökas och den metod som ger bäst resultat ska ingå i den färdiga
produkten. Mätdata samlas sedan in av en ESP8266 som skickar vidare datan via WiFi till en
databas. ESPn ska endast arbeta några få sekunder per dag, resterande tid ska den sättas i
viloläge, s.k. deep sleep. Hur ofta ESPn ska samla in data ska styras av användaren som ska
kunna kontakta ESPn och ange uppdateringstid.
För att smidigt lagra sensorvärden används en databas konstruerad i MySQL och språket på
serversidan som kommer användas är php. För att ESPn ska kunna konfigurera utan att varje
programvara specialanpassas till varje användare kommer ett grafiskt gränssnitt att skapas,
både i en mobilapp och en webbsida. I båda dessa kommer det finnas möjlighet att visualisera
den datan som användaren samlat in.
Främsta anledningen till varför en mobilapp kommer skapas är att användaren ska kunna få
pushnotiser ifall sensorn registrerar värden som avviker (t.ex. en blomma som behöver
vattnas), eller om något gått fel och ESPn slutat skicka värden. För att kunna veta vilka
värden som är avvikande, kommer användaren utföra en kalibrering innan blomman vattnats,
om denna gräns sedan nås kommer pushnotiser skickas ut till användaren. Gränsvärdet
kommer lagras i databasen och varje gång ESPn skickar ett nytt värde kommer server-skriptet
kolla om det är överstiger gränsvärdet och isåfall skicka ut pushnotis.
För att bygga appen och hemsidan kommer en service skapas i angular som hanterar alla
sensorer och dess tillhörande värden. Varje controller kommer sedan prenumerera på
händelser kopplade till sensorerna i servicen. Om någonting ändras hos sensorerna kommer
varje controller då få reda på det och göra nödvändiga uppdateringar. På samma sätt kommer
en service till autentiseringen skapas så att alla delar i appen och hemsidan vet om
användaren är inloggad eller utloggad.
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4. Resultat
Det erhållna resultatet visas i fig.2 och är ett fullt fungerande system för kapacitiv
fuktmätning med sensorprober gjorda av laminerad kopparfolie. Sensorn är kopplade till en
ICM7555 och mätningarna styrs av en mikrokontroller av typ ESP8266. En SSD1803A LCD
display har anslutits till systemet för att kommunicera ESPns arbetsgång till användaren. För
att visualisera mätresultat har en applikation och hemsida tagits fram som på ett
lättöverskådligt sätt illustrerar mätdata och sensorinformation för användaren. Mätvärden och
användardata lagras i en databas i MySQL och pushnotiser skickas till användaren.

Figur 2: Bild av den färdiga produkten bestående av ESP, LCD display, kapacitiva fuktsensorer samt ett externt
batteri.

I fig.3 visas kretsschemat för den färdiga kretsen. SCL och SCA pinsen på LCD displayen
kopplades till D1 respektive D2 på ESPn då dessa är ESPns pins för att reglera klockan och
data. Tack vare I2C protokollet behövdes endast två digitala pins från ESPn användas för att
skriva till skärmen. Resistorerna R1 och R2 fungerar som pull-up motstånd.

15

Figur 3: Kretsschema för den färdiga produkten.

4.1 Utveckling av sensorer
Utvecklingen av sensorerna resulterade i tre varianter, en resistiv fuktsensor med skruvar som
prober, en kapacitiv sensor av metall och eltejp samt en annan variant av kapacitiv sensor
gjord av laminerad kopparfolie.

4.1.1 Resistiv fuktsensor
En resistiv fuktsensor kan göras mycket simpel, som första prototyp användes två skruvar
som mätprober. En avskalad koppartrådskabel lindades runt respektive skruv och kopplades
in i ESPn enligt fig.4.
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Figur 4: Kretsschema för resistiv fuktsensor.

Kretsen fungerar som en enkel spänningsdelare där resistorn även begränsar strömmen om
sensorproberna skulle kortslutas. Den resistiva fuktsensorn testades genom att mäta
spänningen över sensorn vid torr jord och sedan vid bevattning för att se om spänningsfallet
ändrades. Analoga ingången A0 på ESPn kopplades parallellt till sensorn och mäter
spänningsfallet över proberna. Det visade sig att spänningsfallet över sensorn sjunker ju
fuktigare jorden är vilket innebär att jordens resistans minskar.
Det stora problemet med resistiva fuktsensorer är att korrosion snabbt uppstår på
sensorproberna, redan efter ca en dags användning kunde skador på probernas yta uppfattas.
För att förebygga detta begränsades likströmmen till att bara gå igenom sensorn i korta
stunder då mätningarna utfördes. Ett annat alternativ till lösning är att ersätta likströmmen
med en växelström som vid konstant byte av strömriktning gör att effekten av elektrolys
minimeras.

4.1.2 Kapacitiv fuktsensor
Vid utformandet av en kapacitiv fuktsensor togs några olika prototyper fram. Till en början
låg fokus på att undersöka hur bra metoden fungerar i praktiken, d.v.s. hur mätdata ändras
och framförallt inom vilket tidsspann ändringar sker. Den första prototypen bestod av två
metallplattor som klippts ur en gammal hårddisk och sedan isolerades med hjälp av eltejp.
Proberna kopplades sedan till en ICM7555 enligt fig.1, detta för att översätta den kapacitiva
förändringen som sker mellan sensorproberna vid bevattning (jorden fungerar som
dielektrikum) till en frekvens. Sensorproberna fungerar som kondensatorn CT i fig.1 med den
fuktiga jorden som dielektrikum och motståndet RT hölls konstant till 680k𝛀. Utsignalen från
ICM7555 som består av fyrkantsvågor kopplades till en digital pin på ESPn som med
funktionen PulseIn() kunde mäta tiden mellan två pulser vilket sedan räknades om till en
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frekvens. Sensorn med metall och tejp testades genom att läsa av frekvensen för torr jord och
sedan läsa av frekvensen vid bevattning. Då tejpen på metallbitarna stundvis inte isolerade
metallen tillräckligt bra hände det att proberna kortslöts och mätningar inte kunde
genomföras.
För att isolera metallen bättre från vattnet och jorden skapades prober av kopparfolie som
laminerades i en vanlig lamineringsmaskin. Dessa prober kopplades på samma sätt som den
tidigare prototypen och testades på samma sätt genom att undersöka skillnaden i frekvens för
sensorn i torr jord och sedan vid bevattning. Denna lösning visade sig fungera betydligt bättre
då ingen kortslutning uppstod och jämnare frekvensmätning erhölls. I fig.5 visas de två
prototyper av kapacitiva sensorer som togs fram.

Figur 5: Visar de två varianter på kapacitiva sensorer som tagits fram. Till vänster visas varianten i plåt lindat
med eltejp och till höger den av laminerad kopparfolie.

Till vänster i figuren visas sensorproberna som klippts ut ur en hårddisk och isolerats med
eltejp. Sensorerna av laminerad kopparfolie visas till höger.

4.2 Mätdata från sensorer
4.2.1 Resistiv fuktsensor
Resultatet av de mätningar som genomfördes med resistiv sensor vid bevattning ses i fig.6.
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Figur 6: Test av resistiv sensor vid bevattning (spänningsfall), spänning [V] som funktion av tid.

Resultatet visar att sensorn levererade ett spänningsfall då växten vattnades, ju fuktigare
jorden var desto lägre blev spänningen över sensorn. De tre spänningsfallen i grafen visar de
tre tillfällen växten vattnades. Elektrolysen visade sig även vara ett stort problem som snabbt
visade sig på proberna.

4.2.2 Kapacitiv fuktsensor
För att undersöka funktionen hos den kapacitiva sensorn placerades proberna i torr jord för att
sedan bevattnas medan mätvärden avlästes momentant. Resultatet av det första testet av den
kapacitiva sensorn med metall och eltejp visas i fig.7, där det ses en stor skillnad i frekvens
mellan den torra jorden som försöket startade med och den blöta jorden vid försökets slut.
Det kan även urskiljas från fig.7 att frekvensen sjunker fyra gånger i grafen vilket var de fyra
gånger bevattningen skedde. Vid första bevattningen sjönk frekvensen snabbt och efter att ha
väntat tills frekvensen stabiliserats hälldes ytterligare en liten mängd vatten på växten och
frekvensen sjönk igen. Det går även att avläsa att vattenmängden totalt sett var lite för stor då
frekvensen efter några bevattningar stiger igen. Alltså sjunker frekvensen då vattnen rinner
igenom jorden men då jorden redan är mättad stiger frekvensen så fort allt vatten har runnit
förbi proberna.
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Figur 7: Förändringen av frekvens vid bevattning(frekvensfall) då den kapacitiva sensorn med metall och tejp
användes.

Då samma test gjordes med den kapacitiva sensorn gjord av laminerat kopparfolie erhölls
resultatet i fig.8. Den laminerade kopparn ger ett resultat som är mer stabilt än sensorn med
eltejp och metallen. Det syns tydligt att jorden vattnades fyra gånger vilket ses som fyra
frekvensfall i fig.8 samt att jorden i slutet är mättad då frekvensen går upp till samma nivåer
som innan den sista vattningen.

Figur 8: Frekvens som funktion av tid vid bevattning av torr växt med sensorn gjord av laminerat kopparfolie.
Bevattningen orsakar de frekvensfall som ses i grafen.
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Andra testet för de kapacitiva sensorerna var att över en längre tid se hur frekvensen ändras
när växten torkade. Resultatet från fig. 9 visar att växten tar lång tid på sig att torka upp, att
den första veckan ligga på ungefär samma frekvenser och att sedan stadigt stiger.

Figur 9: Frekvensen som funktion av tiden för växtens bevattning och torkning

4.3 Hämta och skicka data
4.3.1 ESP
Det program som kodats för ESPn i Arduino IDE, se Appendix, kan delas in i två delar,
anslutning till ett nytt WiFi-nätverk eller återanslutning till redan känt nätverk. När
nätverkskonfigurationen genomförts anropas en metod som läser av sensorvärdet, värdet
skickas sedan till databasen tillsammans med ESPns chip id. I samma process returnerar
databasen vilotiden för ESPn, alltså den tid den ska sättas i viloläge. Skulle något vara fel i
databasen, t.ex. om ESPns chip id inte finns registrerat, returneras värdet -1 som vilotid. Det
mottas som en felkod i ESPn och nuvarande WiFi-inställningar raderas. Erhålls ett korrekt
värde försätts ESPn vila.

4.3.2 Anslut ESP till WiFi
För att ESPn ska kunna skicka sensorvärden till servern krävs att den har tillgång till
nätverkets SSID och lösenord så att den kan koppla upp sig. För att skicka denna information
till ESPn utnyttjades dess egenskap att koppla upp sig som en Access point (AP) och köra en
webbserver. Detta sker trådlöst och låter användaren koppla upp sig direkt mot ESPns egna
WiFi för att utbyta information. Med hjälp av Cordova-pluginet WifiWizard behöver
användaren i mobilapplikationen enbart skriva in sitt WiFi’s lösenord och trycka på en knapp
för att mobilen ska byta nätverk till ESPns tillfälliga, sedan kan SSID och lösenord skickas
till ESPn. I samma http-request kan dessutom ESPns unika chip-id returneras till appen. Efter
det byter mobilen automatiskt tillbaka till sitt ursprungliga WiFi och när användaren senare
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trycker på “Lägg till sensor” i appen skickas chip-id till servern på ett webbhotell som lagrar
det i MySQL. Det finns nu en koppling mellan applikation, ESP och server.

4.3.3 Återanslut ESP till WiFi
Tanken med systemet är att det endast ska vara aktivt under korta tidsperioder, ca 10 s, sedan
vila majoriteten av tiden. För att slippa konfigurera WiFi anslutningen varje gång ESPn
startas om, sparas SSID och lösenord i flashminnet. För att ESPn ska veta att den redan blivit
konfigurerat skrivs en etta till variabeln configBit i flashminnet, när en WiFi anslutning
erhållits. Om configBit är satt, hoppar ESPn över ordinarie anslutningsproess och kör istället
en metod som försöker ansluta med de sparade WiFi uppgifterna. Lyckas inte anslutningen
inom 10 s, sätts ESPn i vila igen under 1 h. För att inte riskera onödigt energislöseri genom
att varje timme försöka återansluta ESPn till ett WiFi som är ur funktion sparas även
variabeln attempts i flashminnet. Denna variabel ökas varje gång ESPn misslyckas att
återansluta, tills en övre gräns uppnåtts, efter det ansätts confiBit till noll, sparade WiFi
inställningar raderas och ESP sätts i en extremt lång vila. Efter det måste användaren starta
om systemet via ESPns resetknapp.

4.3.4 Externa bibliotek
För att lättare kunna skriva till flashminnet och skriva ut text på LCD displayen, skrevs två
externa bibliotek som sedan inkluderades i koden som laddades över på ESPn. Biblioteket
ESPflash används för att justera configBit och attempts i flashminnet, för att göra detta
används metoden EEPROM, vilken är en metod för att skriva till flashminnet. Den metoden
kräver adressering till vilken bit i flashminnet som ska användas. I EEPROM valdes
configBit att skrivas till bit 0 och attempts till bit 128.
Biblioteket SSD1803A används för att starta upp LCD skärmen och konfigurera de
inställningar som behövs för att skriva till dess minnen. Varje segment på skärmen är kopplad
till en specifik adress i skärmens minne. För att göra utskriften smidigare skrevs en metod
som räknar om minnesadresseringen till x- och y-koordinater. En metod för att rensa skärmen
på tecken skrevs också.

4.4 Övrig mjukvara
4.4.1 Mobilapplikation
För att kunna installera utvecklingsmiljön för applikationen installeras först NodeJS package
manager (npm). Efter detta kunde cordova och ionics terminalkommandon installeras med
följande kommando; npm install -g cordova ionic. Sedan krävs det en plattform för varje
operativsystem appen utvecklas till, för t.ex. android behövs “cordova platform add android”
läggas till. Med hjälp av kommandot “ionic start <app-namn> tabs” startas ett nytt projekt
med en mall som innehåller tre flikar längst ner i appen24. Sedan kunde appen börja kodas.
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Dom flesta element som valdes för att bygga appen var ionics egna eftersom deras syfte är att
efterlikna en så plattformsspecifik app som möjligt.25
För att skicka och hämta data från servern används javascripts fetch API. Detta motsvarar en
vanlig XMLHttpRequest men fördelen med fetch är att det sker asynkront så användaren
slipper vänta på svaret innan nästa kod-stycke kan exekveras26.

4.4.2 Webbsida
För att minska arbetstiden så mycket som möjligt valdes också webbsidan till att byggas i
AngularJS och på så sätt kunna återanvända kod från appen på ett smidigt sätt. AngularJS ngattribut gör att webbapplikationen inte validerar som en godkänd webbsida. För att undvika
detta går det att lägga till html5’s data-attribut innan ng. Ett till problem med one-page-sites
med Angular är att sökmotorer får det svårare att analysera webbsidan eftersom allt innehåll
genereras med Javascript. Google har dock bra metoder för att lösa detta men det bör ändå tas
i åtanke.

4.4.3 Databaskommunikation
Databaskommuniktionen skrevs i skriptspråket PHP, som editor användes NetBeans IDE 8.1.
Kommunikationen mellan databas och ESP består endast av processen då ESPn skickar
sensorvärde samt chip id till databasen och får uppdateringstiden som respons. Mellan
app/webbsida och ESP är kommunikationen betydligt mer omfattande. Eftersom nästan all
info som finns lagrad i databasen ska gå att visuellt visa i app/webbsida behövs skript för att
lägga till, hämta, redigera och radera sensorer och sensordata.

4.5 Kommunikationsflöde
Kommunikationen för hela produkten kan ses i fig.10 som visar hur ESP8266, sensorer,
server och mobilappen/hemsidan interagerar med varandra.

25
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Figur 10: Kommunikationsflödet för den slutgiltiga produkten.

De olika stegen i kommunikationsflödet fungerar på följande sätt:
1: Mobilappen/hemsidan skickar WiFi-ssid och lösenord till ESPns tillfälliga AP med
webbserver som returnerar ESPns unika chip-id.
2: Användaren skapar/ändrar/hämtar sensordata från sensormolnet som returnerar JSONobjekt.
3: ESPn läser av sensorvärde och skickar till sensormolnet som returnerar vilotid i minuter.
4: Easycron.com exekverar skript i sensormolnet som loopar igenom alla ESPs och skickar ut
pushnotiser till användare vid uteblivna värden.
5: Sensormolnet schemalägger push-notiser till onesignal.com via deras REST-api. Sker
endast i samband med händelserna 3 och 4.
6: Onesignal.com skickar ut pushnotifikation till användares mobilapp.

4.6 Lagring och presentation av data
4.6.1 Databas
Databasen består av fyra tabeller och innehåller information om användare, sensorer,
mätvärden och meddelanden. I fig.11 visas en bild på strukturen för tabellen med sensorer.
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Figur 11: Visar strukturen på tabellen för sensorer i databasen.

I fig.11 illustreras alla de parametrar som hör ihop med varje sensor. Parametern id_user är
kopplad till tabellen med användare och id_sensor är kopplad till tabellen för mätvärden. I
fig.12 visas strukturen för tabellen med mätvärden.

Figur 12: Visar strukturen på tabellen för mätvärden i databasen.

Ovan i figur 12 visar de parametrar som listas för varje mätvärde, id_sensor kopplar
mätvärdet till en sensor.

4.6.2 Mobilapplikation
Appen har en simpel design, vilket också var målet eftersom den främst ska användas för att
ta emot pushnotiser vid uteblivna eller avvikande sensorvärden. Inga stilregler i CSS har
skrivits manuellt utan appen har använt Ionics färdiga komponenter och hemsidan består av
Bootstraps färdiga komponenter.
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Figur 13: Appens utseende t.v.: hemskärm för sensor m.: lägga till en ny sensor t.h.: användarens olika
sensorer.

Appens utseende kan ses i fig.13, till vänster visas skärmen när man är inne på en specifik
sensor med undermenyn för ytterligare navigering till info, grafer och värden. I mitten visas
skärmen konfiguration av en ny sensor. När WiFi-infon skickas byter Android mobilen
automatiskt WiFi-anslutning till SensorMolnets tillfälliga AP, skickar informationen och får
tillbaka chip id för att sedan byta nätverk till det gamla igen för att skicka chip id för
registrering i SensorMolnet. Till höger visas en överblick över alla sensorer användaren
registrerat.

4.6.3 Webbsida
Webbsidans design är något mer avancerad. Den har en större målgrupp och är mer
tillgänglig än appen. Molnen på startsidan om användaren är utloggad är dynamiska och rör
på sig enbart med hjälp av Javascript och CSS, se fig.14. På webbsidan finns också ett
meddelandesystem som låter användaren bli informerad vid t.ex. uteblivna eller avvikande
värden och egna anteckningar om t.ex. bevattning. Meddelanden visas dels i grafen som
flaggor på x-axeln, se fig.14, dels i meddelandelistan med mer detaljerad information under
grafen. Molnen i bakgrunden är dynamiska och koden är skriven av Jaume Sánchez27
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Figur 14: Startsidan som nya användare möts av.

Figur 15: Hemskärm för sensorn med namnet “Mannes rum”.

Från fig.15 visas skärmen för en specifik sensor. Värden som överstiger den röda linjen i
grafen utlöser ett skript som schemalägger notiser via Onesignals REST-api. Flaggan som
visas på x-axeln är ett exempel på meddelande användaren kan få. I detta fall från ett
uteblivet värde.
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5. Diskussion
Vi är mycket nöjda med resultatet av vårt projekt, vi lyckades uppnå alla de mål vi utformade
vid projektets början. Utvecklingen av egna sensorer från relativt lättillgängliga material har
gått över förväntan. Ett snabbt resultat erhölls både från den resistiva sensorn med skruvar
samt de kapacitiva sensorerna, både varianten med metall och tejp samt den med laminerad
kopparfolie gav bra resultat. Att sedan anpassa signalen till lämplig storlek och att se till att
materialet under en längre period tog lite mer tid. På det stora hela har projektet fungerat bra,
vi har inte helt följt planeringen då vi vissa veckor legat före och andra veckor inte hunnit
med allt men i slutändan har allt hunnits med av det som ingick i målsättningen.
Projektet har varit av den karaktär att det har näst intill funnits oändliga möjligheter till
vidareutveckling. Därav finns det många möjliga aspekter på förbättringar så som
bevattningslösningar, smartare lösningar för appen och även mer stabila lösningar för
sensorerna. Den största faktorn för förbättring är mer tid, att hinna göra fler längre tester av
både sensorerna och systemet för att identifiera brister som bör rättas till. Bevattningssystem
var något vi övervägde att implementera men eftersom vi inte kunde hitta någon pump som
kan drivas av maximalt 5V, valde vi att inte ta med det. Vi skulle annars behöva driva
pumpen med ett externt nätaggregat vilket går emot vår vision om att skapa en ytterst
strömsnål lösning. Detta skulle såklart kunna lösas genom att styra pumpen med en switch
via ESPn, vilket innebär att det externa nätaggregatet endast ansluts när ESPn aktiverar den.
Vi diskuterade möjligheten att vattna plantan m.h.a. en rotationsmotor som roterar en bägare
med vatten vid vattning men då vi ansåg detta vara alldeles för instabilt skrotade vi den idén.
En annan brist i vår produkt som måste åtgärdas för att kommersiellt lanseras är säkerheten
med kommunikationen till Sensormolnet. Detta beror till största del på grund av att ESPns
förfrågningar till servern är okrypterade. Vem som helst kan avlyssna trafiken och kolla på
vilket chip-id som skickas med och sedan låtsas vara den ESPn och skicka felaktig data. Det
finns ett färdigt bibliotek för Arduino som heter WifiClientSecure28 som tillåter
kommunikation över SSL om ESPn får information om mottagarens certifikats tumavtryck.
Denna information kan enkelt kollas upp i Chrome dev-tool29.
För att produkten skulle passa en så stor målgrupp som möjligt hade det varit intressant att
utveckla ett mer valfritt meddelandesystem. Just nu finns det bara stöd för push-notifikationer
till mobilappen men att tillåta meddelanden via email, webb-notiser och sms hade inte tagit
mycket längre tid. Kommunikationen med ESPn är dessutom idag mycket simpel då den bara
läser av ett returmeddelande från databasen. En stor fördel vore om fler parametrar kunde
skickas till ESPn, vilket är möjligt genom att skicka JSON-objekt. Vi försökte genomföra
detta men hann inte p.g.a. tidsbrist.

28
29

Ivan Grokhotkov. WiFiClientSecure
Vincent Lynch. How to View SSL Certificate Details in Chrome 56
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6. Slutsatser
Målsättningen för projektet var att utveckla ett smart system för jordfuktsmätning
innehållandes sensorer, datalagring samt visuell presentation av mätdata i en applikation.
Denna målsättning uppfylldes då tre olika sensorer utformades, en databas skapades i
MySQL, datakommunikationen sköttes av en ESP8266 samt en applikation och en webbsida
utvecklades.
En slutsats som drogs från projektet var att sensorer för mätning av fukthalt i jord relativt
enkelt kan skapas från lättillgängliga material. En annan slutsats är att ett smart system har
möjlighet att utvecklas med få och billiga komponenter men att få systemet kommersiellt
gångbart kräver otroligt mycket testning då en del brister kan uppstå då flera system ska
integreras till ett.
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8. Appendix
8.1 Main-kod ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <DNSServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESPflash.h>
#include <SSD1803A.h>
#include <cstring>
/* Long term connection */
String ssid = "";
String password = "";
/* Config connection */
const char * tmp_ssid = "SensorMolnet"; //SWA
const char * tmp_pass = "planta1337"; //SWA
const byte DNS_PORT = 53;
IPAddress apIP(192, 168, 1, 1);
String landingPage = "http://anslut.esp/wifi"; //SWA
DNSServer dnsServer;
/* Other settings */
const int sleepTime = 1;
const int sleepTimeFirst = 10; //Time for user to create sensor at Botia.se
const int sleepTimeFail = 60;
const int sleepTimeRst = 1000000;
ESPflash esp1;
int maxAttempts = 2;
SSD1803A disp1;
char* msg2;
const int SensorPin = D7;
ESP8266WebServer server(80);
void setup() {
startUp();
/* Procedure to connect ESP to a WiFi if it's
not already configured
*/
if (esp1.isConfigured() != 1) {
delay(100);
Serial.begin(2000000);
delay(100);
String str = "Attempts: ";
int g = esp1.getAttempts();
msg2 = str2char(str + g);
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disp1.lcd_print(0, 0, msg2); //Printing attempts on LCD for 4 s
delay(4000);
Serial.println("Configuring access point...");
disp1.lcd_print(0, 0, "Configuring access point...");
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
WiFi.softAP(tmp_ssid, tmp_pass);
dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(apIP);
/* Directing the user to a landingpage if SSID and password
hasn't been gicen in URL */
server.on("/wifi", []() {
String msg = "";
if (server.arg("name") == "" || server.arg("pass") == "") {
msg = "<html><head><meta charset='utf-8'/><title>Anslut Wifi</title></head><body>"
"<h2>Anslut till ditt Wifi</h2>"
"<p><input type='text' id='name' placeholder='Wifi-namn'/><br/>"
"<input type='text' id='pass' placeholder='Lösenord'/><p/>"
"<input type='button' id='btn' onclick='redirect();' value='Skicka'/><script>function redirect(){"
"location.href='" + landingPage + "?name='+document.getElementById('name').value+'"
"&pass='+document.getElementById('pass').value;}</script></body></html>";
server.send(200, "text/html", msg);
}
else { //SSID and password sent by user
ssid = server.arg("name");
password = server.arg("pass");
msg = String(ESP.getChipId());
server.send(200, "text/html", msg);
server.begin();
Serial.println("SSID: " + ssid + ". Password: " + password );
wifiConnect();
WiFi.persistent(true);
esp1.resetAttempts();
esp1.setConfigured(1);
String str = "Time to sleep: ";
msg2 = str2char("Time to sleep:" + sleepTimeFirst);
disp1.lcd_print(0, 0, msg2);
disp1.lcd_turnOnOff(false); //turns off LCD screen
ESP.deepSleep(1000000 *60* sleepTimeFirst); //user got x min to create sensor
delay(100);
}
});
server.onNotFound([]() {
//a nice error, redirecting to landingPage
server.sendHeader("Location", landingPage, true);
server.send ( 302, "text/plain", "");
});
server.begin();
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Serial.println("HTTP server started");
} else { //If ESP already configured with SSIS and password
startUp();
wifiStart();
String sensorVal = getSensorVal(SensorPin);
disp1.lcd_clear();
char* msg = str2char("Measured value: " + sensorVal);
disp1.lcd_print(0, 0, msg);
delay(5000);
int deepSleepTime = 2;
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;
String url = "http://botia.se/iot/esp/add_value.php?value=" + sensorVal + "&chip=" +
String(ESP.getChipId());
Serial.println("GET " + url);
http.begin(url);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
deepSleepTime = http.getString().toInt();
}
http.end();
} else {
Serial.println("Not connected");
disp1.lcd_print(0, 0, "Not connected");
}
if (deepSleepTime == -1) {
Serial.println("Error from botia");
disp1.lcd_print(0, 0, "Error from botia");
deepSleepTime = 2; //wait 2 min and boot as AP
wifiKill();
} else {
//deepSleepTime = 1;
Serial.println("Deep sleep time:");
Serial.println(deepSleepTime);
String deepSleep = "Deep sleep time: ";
String SleepStr = String(deepSleepTime);
char * msg = str2char("Deep sleep time: " + SleepStr);
char * sleepPrint = new char[deepSleep.length() + 1 + deepSleepTime];
std::strcpy(sleepPrint, deepSleep.c_str());
disp1.lcd_clear();
disp1.lcd_print(0, 0, msg);
delay(5000);
WiFi.persistent(true);
}
disp1.lcd_turnOnOff(false);
ESP.deepSleep(deepSleepTime *60* 1000000); // deepSleep
delay(100);
}
}
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void loop() {
dnsServer.processNextRequest();
server.handleClient();
}
void startUp() {
Serial.begin(2000000);
delay(100);
Serial.println("start");
disp1.lcd_print(0, 0, "Start");
delay(1000);
}
//connect with last AP
void wifiStart() {
disp1.lcd_clear();
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("Couldnt connect with old AP");
disp1.lcd_print(0, 0, "Couldnt connect with old AP");
delay(3000);
if (esp1.getAttempts() > maxAttempts) { //check maxAttempts, set configBit = 0
disp1.lcd_clear();
disp1.lcd_print(0, 0, "Attempts limit reached");
delay(3000);
esp1.setConfigured(0);
wifiKill();
disp1.lcd_print(0, 2, "Please restart ESP");
delay(3000);
disp1.lcd_turnOnOff(false);
ESP.deepSleep(1000000 *60* sleepTimeRst);// deepSleep
}
esp1.increaseAttempts();
String deepSleep = "Attempts increased, time to sleep:" + sleepTimeFail;
char * sleepPrint = new char[deepSleep.length() + 1];
std::strcpy(sleepPrint, deepSleep.c_str());
disp1.lcd_print(0, 0, sleepPrint);
delay(2000);
disp1.lcd_turnOnOff(false);
ESP.deepSleep(1000000 *60* sleepTimeFail); // deepSleep
delay(100);
} else {
esp1.resetAttempts();
Serial.println("Successfully reconnected!");
disp1.lcd_print(0, 0, "Successfully reconnected");
}
}
//first time connection
void wifiConnect() {
//change from AP to station
WiFi.reconnect();
WiFi.mode(WIFI_STA);
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//String to char
int ssid_len = ssid.length() + 1;
char ssid_array[ssid_len];
ssid.toCharArray(ssid_array, ssid_len);
int password_len = password.length() + 1;
char password_array[password_len];
password.toCharArray(password_array, password_len);
WiFi.begin(ssid_array, password_array);
int i = 0;
disp1.lcd_clear();
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
i = i + 1;
if (i > 10) {
Serial.println("Wrong SSID or password");
disp1.lcd_print(0, 0, "Wrong SSID or password");
disp1.lcd_print(0, 2, "Deep sleep for 5 s, then boot as AP");
delay(2000);
wifiKill();
disp1.lcd_turnOnOff(false);
ESP.deepSleep(1000000 * 5); // deepSleep for 1
delay(100);
}
disp1.lcd_print(0, 0, "Connecting...");
Serial.println("Connect #");
Serial.println(i);
delay (1000);
}
disp1.lcd_clear();
disp1.lcd_print(0, 0, "Connected!");
char* msg = str2char("SSID: " + ssid);
disp1.lcd_print(0, 1, msg);
msg = str2char("Password: " + password);
disp1.lcd_print(0, 2, msg);
Serial.println("");
WiFi.setAutoConnect(true);
delay(5000);
disp1.lcd_clear();
}
//force kill and forget current connection
void wifiKill() {
WiFi.persistent(false);
WiFi.setAutoReconnect(false);
WiFi.setAutoConnect(false);
WiFi.disconnect(true);
WiFi.begin(" ", " ");
}
String getSensorVal(byte pin) {
unsigned long halfPeriod;
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unsigned long durationTime;
unsigned long duration;
int frequency;
int halfperiodArr[100];
int freqArr[100];
String freq;
int sortFreq[100];
pinMode(pin, INPUT);
for (int i = 0; i < 100; i++) {
durationTime = pulseIn(pin, HIGH);
halfperiodArr[i] = durationTime;
freqArr[i] = 1000000 / (halfperiodArr[i] * 2);
}
sort(freqArr, 100);
frequency = (freqArr[50] + freqArr[51]) / 2;
Serial.print(frequency / 1000);
Serial.print(" kHz ");
Serial.print(frequency);
Serial.println(" Hz");
delay(1000);
return String(frequency);
}
void sort(int a[], int size) {
for (int i = 0; i < (size - 1); i++) {
for (int o = 0; o < (size - (i + 1)); o++) {
if (a[o] > a[o + 1]) {
int t = a[o];
a[o] = a[o + 1];
a[o + 1] = t;
}
}
}
}
char* str2char(String s1) {
char* s3 = new char[s1.length() + 1];
std::strcpy(s3, s1.c_str());
return s3;
}
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