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Abstract

Construction of an autonomous wind station

Joel Larsson & Patrik Starck

Construction of an autonomous wind 
station was a project with the goal of 
creating a product that could collect 
wind data from a sensor and then 
transfer this data to a server 
wirelessly over the GSM network. The 
device would be powered by batteries 
and solar cells and function fully 
without requiring external power 
supply. This required that a small 
computer was constructed and 
programmed to store and send data at 
predetermined cycle times and 
programming of a server that received 
the sent data. The project also 
required optimization of power 
consumption and dimensioning of solar 
cells and batteries based on this.

The construction of this station 
demanded research both for the 
selection of hardware and programming 
software. The computer was based on a 
microcontroller and a GSM module that 
sent the data over the 2G network. An 
anemometer was connected to the 
microcontroller and measured the wind 
and successfully sent it to a server.

The device also succeeded in gathering 
enough solar power to compensate for 
the energy consumed by the device 
during 5 days of testing. However, to 
ensure continuous use, more long-term 
testing is needed.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Konstruktion av en autonom vindstation var ett projekt med målet att skapa en produkt som kunde samla 

in vinddata från en sensor och sedan trådlöst över GSM-nätet överföra denna data till en server. Enheten 

skulle drivas med batteri och solceller och kunna fungera helt utan krav på extern strömförsörjning. För 

att åstadkomma detta krävdes att en liten dator konstruerades som programmerades till att spara och 

skicka data med bestämda cykeltider samt programmering av en server som tog emot den skickade 

datamängden. Projektet krävde även optimering av strömförsörjning och dimensionering av solceller och 

batteri utifrån denna.  

 

Att konstruera denna dator krävde mycket efterforskning både för val av hårdvara samt programmering av 

mjukvara. Datorn baserades på en mikrokontroller och en GSM-modul som skickade data över 2G-nätet. 

Till denna dator anslöts en anemometer som mätte vinden och vars data sedan framgångsrikt skickades 

till en server.  

 

Projektet lyckades även, under en kort testperiod, ta till vara på tillräckligt mycket solenergi för att 

kompensera för den av enheten förbrukade energin. För att säkerställa ett långvarigt användande krävs 

dock fler och mer långvariga tester.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sensorer som samlar in data används idag inom många områden i världen. Den data som samlats in 

används sedan till olika tillämpningar allt från att förutse vulkanutbrott till att mäta väder. De flesta 

sensorer är kopplade till någon typ av basstation som skickar den registrerade datamängden vidare till en 

server för behandling. En sådan basstation är dock ofta energikrävande och kan både behöva tillgång till 

el-nätet samt wifi eller annan trådburen anslutning. Detta gör det svårt att kunna skicka sensordata från 

platser där det inte finns tillgång till elektricitet eller wifi. 

  

En tillämpning för sådana svårtillgängliga sensorer är vindmätning för vindsurfare. Vindsurfare runt om i 

Sverige har ofta målet att hitta platser där både vind och vågor matchar varandra när förhållandena är de 

rätta. Dessa platser kan ofta ligga långt bort från bebyggelsen. Att ha en vindmätare som kan fungera 

autonomt utan anslutning till vare sig elektricitet eller wifi på dessa platser vore optimalt.  

 

1.2 Målbeskrivning 
 

Målet är att bygga en enhet som kan samla in data från en vindsensor och som sedan kan skicka denna 

data över mobilnätverket. Enheten ska även ha en självförsörjande energikälla utan krav på externa 

trådburna energikällor och kunna placeras exempelvis på en sten, i ett träd eller kanske på ett hustak. 

Eftersom syftet är att kunna placera enheten i ibland relativt extrema miljöer finns även kravet att enheten 

måste vara vädertålig och stå emot till exempel vind, regn och snö.  

 

Projektet kommer kräva att en central server upprättas till vilken enheten med vindsensorn kan skicka den 

insamlade datamängden. Servern ska även kunna presentera den insamlade datamängden på ett enkelt och 

lättöverskådligt sätt.  

 

En överskådlig skiss över hur systemet är tänkt att se ut visas i figur 1. 
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Figur 1 En enkel skiss över hur systemet är tänkt att se ut 

 

2 Teori 

2.1 Strömförsörjning 
Den tänkta produkten kommer att drivas med batterier som laddas upp under dagen med hjälp av 

solceller. Under natten ska produkten kunna drivas på den överskottsenergi som ackumulerats av 

solcellerna under dagen. 

 

2.1.1 Batteri 

 

Vid val av batterityp är de parametrar som behöver tas hänsyn till spänningsbredd, storlek, 

temperaturområde både för laddning och urladdning samt självurladdning. 
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Litium-jon batterier, Li-Ion, använder, som namnet antyder, litiumjoner som rör sig från katoden till 

anoden under urladdning och åt andra hållet när batteriet laddas. I tabell 1 kan ses att Li-Ion batterier har 

en hög energidensitet, vilket betyder att de inte skulle behöva laddas lika ofta som de andra typerna av 

batterier som studerats i denna rapport[1]. Detta i samband med batteriernas låga självurladdning innebär 

att produkten inte skulle vara lika känslig för dåligt väder. Dock kan inte Li-Ion batterier laddas under 

0°C utan att skada batterierna och även riskera att skada resten av kretsen[2]. 

 

Nickel-Kadmium batterier, NiCd, innehåller nickel(III) oxid-hydroxid, kadmium och en alkalisk 

elektrolyt, kalciumhydroxid[3]. I tabell 1 visas att NiCd ligger i ett bra intervall när det gäller 

laddningstemperatur, då den kan laddas även i minusgrader om den laddas med väldigt låg ström. Den 

konstanta urladdningen gör att det är lättare att beräkna hur många batterier som krävs för att hamna i 

spänningsspannet som kretsen kräver. En av nackdelarna är att kadmium är giftigt och enligt en ny 

batteriförordning som införlivades 1 januari 2009 är försäljning av NiCd batterier för användning i 

konsumentprodukter förbjuden[4]. 

 

Nickel Metal Hydrid batterier, NiMH, påminner om NiCd då båda använder sig av nickel(III) oxid-

hydroxid som katod, men istället för kadmium som anod används en väteabsorberande metallegering som 

kan bestå av olika typer av metaller, till exempel titan, vanadin, järn eller kobolt[5]. En av fördelarna, som 

ses i tabell 1, är att batteriet möjliggör så kallad trickle-charging, vilket innebär att batteriet kan laddas 

med en låg ström även när batteriet är fulladdat. Detta kan vara skadligt för batteriet om 

laddningsströmmen blir för hög, men om strömmen är lägre än 10 % av batteriets kapacitet dividerat med 

en timme, så är överladdningen vanligtvis inte skadlig för batteriet. Liksom NiCd så kan NiMH laddas 

under 0°C vilket gör att de kan användas utomhus även på våren och hösten. Nackdelarna är dess låga 

energikapacitet och höga självurladdning som gör att batterierna behöver laddas oftare och att produkten 

då blir känsligare för dåligt väder[6]. 

 

 

Tabell 1 Visar fördelar, nackdelar och andra parametrar som övervägts 

Batterityp Spänning Laddningstemperatur Fördelar Nackdelar 

Li-Ion 3.7 V 0°C - 45°C Hög energidensitet 

Låg självurladdning 

Ingen laddning under 0°C 

NiCd 1.2 V – 15°C - 45°C Snabb urladdning 

Konstant spänning 

under urladdning 

Laddar under 0°C 

Cd är giftigt 

Lägre kapacitet än NiMH 

NiMH 1.2 V – 15°C - 45°C Trickle-charging 

Laddar under 0°C 

Lägre energidensitet än Li-Ion 

Högre självurladdning än NiCd 
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2.1.2 Solcell 

 

Solcellen kan ses som ett miljövänligt komplement till batterier som under dagen hjälper till att förse 

kretsen med ström och eventuell överskottsenergi laddar upp batterierna. 

 

En solcell fungerar som så att när en foton träffar cellen så exciteras en elektron i materialet, ofta kisel[7]. 

När elektronen har exciterats till en högre bana så kan den antingen avge energin i form av värme och 

sedan återgå till sin ursprungbana eller färdas genom cellen till en elektrod och på så vis skapa ström. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att använda solceller. Eftersom de omvandlar solljus till elektrisk 

ström så är de beroende av vädret på ett sätt som kan vara både negativt och positivt beroende på var 

solcellen placeras. Solceller har även en begränsad verkningsgrad som kan variera kraftigt mellan olika 

typer av solceller men den typ som är vanligast i privata hushåll har ofta en verkningsgrad kring 15 %[8]. 

På grund av sin låga verkningsgrad blir solcellerna en bra energikälla vid trickle-charging, då 

laddningströmmen automatiskt blir låg. 

 

När solcellen inte generar elektrisk ström i en laddningskrets så kan solcellen dränera batteriet på energi 

då den går från att generera energi till att bli ett motstånd[9]. För att bemöta det problemet kan man enkelt 

använda sig av en diod för att styra strömmens riktning, detta kallas för blockeringsdiod. 

 

 

2.2 Mikrokontroller 
Mikrokontrollern är essentiell för att ta hand om alla operationer såsom att samla in, lagra, behandla och 

skicka vidare data. Med andra ord fungerar en mikrokontroller som en mycket liten dator. Ju mindre och 

energisnålare de är, desto mer begränsade blir de generellt i lagringsutrymme och beräkningskraft. I detta 

projekt värdesätts framförallt energisnålhet och enkelhet vad gäller implementation både hårdvaru-och 

mjukvarumässigt. Beräkningskraft är inte särskilt relevant eftersom det är mycket få och enkla 

operationer som kommer att behöva utföras. 

 

Ofta kan en mikrokontroller även anpassas utifrån de krav som finns på den. Vanligtvis kan exempelvis 

en extern oscillator anslutas till mikrokontrollern för att styra dess klockhastighet och därmed även dess 

energiförbrukning. 

 

2.2.1 ATmega328p 

 

En processor som är mycket enkel att implementera är Arduinos ATmega328p som programmeras med 

språket Wiring, vilket är en förenklad version av C++, men som fortfarande har möjlighet att 

programmeras mer på djupet med AVR-kod[10]. Denna processor kan drivas av ett brett 

spänningsintervall på 1.8V-5.5V och stödjer klockfrekvenser från en extern klocka på 1MHz-16MHz. 

Processorn har 13 digitala- och 5 analoga pin-inputs samt inbyggd A/D-konverterare vilket möjliggör 
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mätning av varierande spänning från exempelvis olika sensorer. I figur 3 visas mikrokontrollerns 

funktioner för dess olika pins.  

 

2.2.2 Lagring av data 

 

För att lagra data stöder ATmega328p tre olika lagringstyper för olika ändamål. Dessa presenteras i tabell 

2[11].  

 

Tabell 2 Lista över de olika lagringstyper som är möjlig med ATmega328p 

Typ av lagring Storlek 

Flash (1kbyte använd för bootloader) 32 kilobytes 

SRAM 2048 bytes 

EEPROM 1024 bytes 

 

SRAM kan användas som temporär lagring när mikrokontrollern är igång och går ner i sleep-mode, men 

denna data går förlorad så fort mikrokontrollern stängs av. EEPROM och Flash kan däremot bibehålla sin 

data även när mikrokontrollern tappar sin batterianslutning.  

 

2.2.3 Energisparfunktioner 

ATmega328p stödjer en rad olika energisparlägen som kan användas när mikrokontrollern inte behöver 

utnyttjas. Att stänga av mikrokontrollern helt och hållet är aldrig ett alternativ eftersom den då inte 

Figur 2 En mikrokontroller av typ 
ATmega328p 

Figur 3 Visar de olika pin-inputs som finns på ATmega328p 
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kommer kunna vakna igen och därmed gör mikrokontrollern oanvändbar. Mikrokontrollern djupaste 

sömnläge refereras i databladet till som ’SLEEP_MODE_PWR_DOWN’ och bibehåller i stort sett bara 

de mest nödvändiga funktionerna utan att stänga av mikrokontrollern helt.  

 

Att vakna upp från detta läge görs lättast med hjälp av en extern signal som säger åt mikrokontrollern att 

vakna, alternativt genom att använda ATmega328p’s inbyggda så kallade ‘Watchdog Timer’. Detta är en 

inbyggd oscillatorkrets med en frekvens på 128kHz som kan konfigureras till att väcka mikrokontrollern 

efter att ett önskat antal cyklar har passerat. I tabell 3 visas de olika möjligheterna att konfigurera denna 

krets.  

 

Tabell 3 Visar de olika möjligheterna att konfigurera Watchdog Timern och time out-tiden 

Number of WDT Osciallotor Cycles  Typical Time-out at Vcc = 5.0V 

2K (2048) cycles 16 ms 

4K (4096) cycles 32 ms 

8K (8192) cycles 64 ms 

16K (16384) cycles 0.125 s 

32K (32768) cycles 0.25 s 

64K (65536) cycles 0.5 s 

128K (131072) cycles 1 s 

256K (2262144) cycles 2 s 

512K (524288) cycles 4 s 

1024K (1048576) cycles 8 s 

 

Det finns ett flertal energisparfunktioner beskrivet i databladet som kan aktiveras innan mikrokontrollern 

går ner i djup sömn för att ytterligare minska energiförbrukningen. Dessa är beskrivna i tabell 4. 

 

Tabell 4 Beskriver de olika typerna av energisparfunktioner som kan användas för ATmega328p 

Brown-out detection En funktion som används för att övervaka matningsspänningen för 

mikrokontrollern. Kan stängas av under sömn om man kan säkerställa 

att matningsspänningen ej underskrider den minsta tillåtna spänningen.  

ADC konvertering Konverterar analoga signaler till digitala signaler. Kan stängas av 

säkert under sömn.  

Watchdog Timer Att stänga av denna funktion förutsätter att man har en annan krets för 

att säkerställa uppvaknandet av mikrokontrollern.  
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För att enkelt implementera dessa energisparfunktioner finns det färdigskrivna bibliotek skrivna i AVR 

som kan användas. Två av dessa kallas avr/sleep.h och avr/wdt.h. 

2.3 Trådlös dataöverföring 
Produkten ska kunna säkerställa att information kan skickas till en server även när inte trådburet internet 

finns tillgängligt. Att använda Sveriges GSM-nät är så nära man kommer för att uppfylla detta ändamål. 

För att kunna skicka data över mobilnätet behövs en separat krets för att hantera detta och här finns 

många möjliga alternativ, men där fokus framförallt bör ligga på energisnålhet, matningsspänning och 

pris. 

 

De flesta modeller som finns på marknaden inom en låg budget förbrukar i stort sett lika mycket energi. 

En modul som är väl beprövad och som finns tillgänlig till ett lågt pris är modellen SimCom 800/900 som 

är en 2G-modul som stödjer samtal, SMS och GPRS med en relativt låg energiförbrukning och en 

inspänning på 3.4-4.4V[12]. Nackdelen med denna produkt är att den ej stöder 3G vilket skulle begränsa 

valet av nätoperatör till en operatör som fortfarande har ett funktionellt 2G nät. Fördelen att välja 2G 

framför 3G kan dock vara lägre energiförbrukning samt ett lägre pris för modulen. 

  

Vid dataöverföring över GSM-nätet finns två alternativ för val av överföringsprotokoll. Antingen kan data 

skickas som ett textmeddelande, även kallat SMS eller med hjälp av GPRS. GPRS stödjer högre 

datamängder än SMS samt enklare implementering eftersom det möjliggör en direktlänk mellan enhet och 

web-server[13]. Att skicka data med SMS kräver förutom en web-server, även en SMS-server som kan ta 

emot, bearbeta och skicka vidare den sända datamängden.  

 

2.4 Digital kommunikation 
Kommunikation mellan olika komponenter sker digitalt med hjälp av ettor och nollor inom ramarna för 

bit-systemet som i stort sett all dagens elektronik är baserad kring. Kommunikation mellan två elektriska 

kretsar sker via en elektrisk kabel där en viss spänning motsvarar en etta och en annan spänning 

motsvarar en nolla. Här finns olika standarder vad som gäller för spänningsnivåerna. I figur 4 visas ett 

exempel med de två standarderna TTL och RS-232[14]. 



11 
 

 
Figur 4 Visar överst RS-232 och under TTL, som är exempel på standarder inom digital kommunikation 

Baud-rate kallas den måttenhet som används för överföringshastigheten vid seriell signalöverföring. 

Exempelvis 9600 i baud-rate motsvarar 9600 signalpulser per sekund[15]. I en mikrokontroller kan denna 

ofta specificeras beroende på vilken typ av enhet den ska kommunicera med. 

 

Om två enheter använder sig av olika standarder för kommunikation kan en krets användas som justerar 

signalernas nivåer. För denna krets finns några olika alternativ, exempelvis kan en diod och en pull-

up/pull-down resistor användas, alternativt en färdig kapsel som är byggd för detta ändamål. I praktiken 

gäller generellt att det finns ett spänningsintervall som signalerna måste ligga inom för att kunna 

registreras som nolla eller etta. Det är viktigt att signalnivåerna inte överstiger specifikationerna i 

komponenternas datablad för att undvika att dess ingångar förstörs. Om signalen inte kommer upp inom 

intervallet för att registreras som en etta eller nolla kommer signalen ligga kvar på samma bit som tidigare 

och det data som mottas kommer att bli korrupt.  

 

Elektriska komponenter har ofta en digital pin dedikerad för sändning av data, ofta kallad TX och en 

digital pin för mottagning av data, ofta kallad RX. En mikrokontroller har ofta ett flertal digitala pins som 

kan användas för kommunikation med andra enheten samt en dedikerad RX och TX som används för att 

programmera själva mikrokontrollern.  
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2.5 Anemometer 
 

En anemometer är ett instrument som används för att bestämma vindens hastighet eller vindens 

styrka[16]. Produkten ska kunna mäta hur mycket det blåser och för att kunna göra det krävs en 

anemometer. Det finns olika typer av anemometrar, det vill säga olika metoder för att ta reda på hur 

mycket det blåser. 

 

2.5.1 Pulsmätare med hjälp av tungrelä 

En pulsmätare med tungelement kan t.ex. bestå av tre vindkoppar som är monterade i 120° vinkel mot 

varandra på ett nav. I navet sitter en magnet som snurrar runt med hjälp av att vinden får kopparna att 

rotera[17]. När anemometern roterar så sluts en krets med hjälp av magneten och ett tungrelä, det vill säga 

kretsen är öppen fram tills magneten rör sig över tungelementet och sluter kretsen. Varje gång magneten 

passerar tungelementet skickas en puls och genom att mäta frekvensen på pulserna så kan vindhastigheten 

bestämmas. I figur 5 ses en modell som visar hur magneten och tungelementet är monterade[18]. 

 

 
Figur 5 En anemometer som använder sig av tungelement för att mäta vindhastigheten 

 

2.5.2 Spänningsmätare med elmotor 

En spänningsmätare är uppbyggd på liknande sätt som en pulsmätare med vindkoppar som är fästa i ett 

nav som snurrar. Skillnaden mot pulsmätaren är att spänningen mäts och inte frekvensen och därför 

används en elmotor, liknande en cykeldynamo, istället för en magnet och ett tungrelä. Den fungerar så att 

när vinden får kopparna att snurra så alstras en spänning i elmotorn och genom att mäta amplituden på 

spänningen så kan vindhastigheten bestämmas. 
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2.6 Server 
För att visualisera och lagra data krävs en server med en tillhörande databas. Att ständigt ha data 

lättillgänglig är något som värdesätts högt och därför är en websida ett bra alternativ för att presentera 

data. Server-språket som vanligtvis används för webbprogrammering kallas PHP och en databas som kan 

användas i kombination med detta är mySQL.   

 

Ett enkelt sätt att skicka data mellan klient och databas är att skicka variabler med en ‘HTTP query 

string’[19]. Då skickas de önskade variablerna innehållande data i ett URL-anrop till en PHP-server. 

PHP-servern plockar sedan ut de önskade variablerna ur URL:en och skriver dessa värden till mySQL-

databasen. Proceduren för att skriva- respektive läsa data ur databasen kan beskrivas i följande två 

exempel.  

 

2.6.1 Exempel 1 - Skriva data 

1.  Enheten vill skicka data1 och data2 till servern ‘www.senddata.com’   

http://www.senddata.com?data1=hej&data2=hejsan 

2. Servern plockar ut data1 & data2 ur URL:en med PHP-anropet $_GET[“data1”].  

3. Servern skriver data1 & data2 till databasen med SQL-kod. 

 

2.6.2 Exempel 2 - Hämta data 

1. Servern hämtar data från databasen och presenterar denna data genom att exempelvis skapa en 

graf med hjälp av html och JavaScript. 

 

 

 

  

http://www.senddata.com/?data1=hej&data2=hejsan
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3 Metod 

3.1 Prototyp 
I en första prototyp testas att sätta samman alla komponenter för att se till så att allting fungerar som 

förväntat. Följande komponenter användes i denna prototyp: 

 

- Mikrokontroller ATmega328p 

- 3st AA Varta 2600mAh NiMH batterier 

- 4st Solceller urplockade från solcellslampa från Biltema 

- GSM kretskort FONA vilket är en krets baserad på Simcom SIM800L GSM-modul med 

tillhörande kopplingskrets enligt dess datablad. 

- Elmotor från en datorfläkt för att simulera en vindmätare 

 

Komponenterna kopplas ihop i enlighet med dess datablad och visas schematiskt i figur 6. 

 

 

 
Figur 6 En schematisk figur över hur kretsen ser ut 
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Prototypens totala strömförbrukning för olika inställningar och sändningsalternativ testas med hjälp en 

multimeter och presenteras i avsnitt 4.1.  

 

De fyra solcellerna kopplas två och två i serie parallellt med varandra. Denna panel kopplas sedan via ett 

litet motstånd och en diod in till de tre seriekopplade NiMH batterierna enligt figur 7. Dioden är till för att 

förhindra att batterierna laddas ur till solcellerna under natten och resistorn används för att 

mikrokontrollern ska kunna mäta laddningsströmmen som solcellerna genererar. Laddningsströmmen 

mäts dock även manuellt med en multimeter för olika förhållanden och presenteras i avsnitt 4.1. 

 

 
Figur 7 En bild över hur solcellerna kommer kopplas till batterierna 

 

 

3.1.1 Programmering av mikrokontroller 

 

Programmering av mikrokontrollern ATmega328p sker via Arduinos programmeringskort med USB-

anslutning enligt den uppkoppling som visas i figur 8. Koden skrivs och överförs sedan till 

mikrokontrollern med hjälp av Arduinos mjukvara för programmering. När programmet är överfört till 

mikrokontrollern kan programmeringskortet sedan kopplas ifrån kretsen. 
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Figur 8 Visar hur mikrokontrollern kopplas till programmerngskortet för att kunna programmeras 

 

Mikrokontrollern programmeras till att ta ett analogt spänningsvärde från anemometern, mäta spänningen 

över motståndet som är kopplat mellan batteri och solpanel och spara dessa värden till SRAM. Sedan 

inaktiveras Brown-out detection och A/D-konvertering och mikrokontrollern går ner i djup sömn i en 

sekund. Tiden mikrokontrollern är vaken klockas till 16ms för varje cykel. Efter 600 sådana cyklar, dvs. 

drygt 10 minuter, beordras att GSM-modulen att vakna och skicka den lagrade datamängden från SRAM 

med GPRS. Därefter raderas de lagrade uppgifterna för att kunna spara nya värden. 

3.1.2 Montering 

Kretskortet och batteriet monterades i ett vattentätt chassi för att klara av att vara utomhus och inte ta 

skada vid regn och snö. På ovansidan av chassit borrades ett hål för solcellernas sladdar och därefter 

monterades solcellerna ovanpå hålet med hjälp av en limpistol. På ena kortsidan borrades ett till hål för 

anemometerns sladdar, sedan fästes ett böjt och ihåligt rör av PVC-plast till chassit över hålet. 

Anemometerns sladdar drogs genom röret in i chassit och längst upp på röret fästes anemometern. 

Därefter löddes alla sladdar från solceller och anemometern till kretskortet. En bild på den färdiga 

prototypen kan ses i figur 9. 
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Figur 9 En bild på den första prototypen 

 

3.2 Testvecka 
 

Under en veckas tid placerades prototypen på ett fönsterbleck i ostlig riktning. Anledning till det var att vi 

inte hittade något bättre ställe att fästa prototypen på. Under denna tid mättes laddningsströmmar från 

solpanelen och spänningen från batterierna varvid denna data sedan skickades med GPRS över GSM-

nätet till en server. Den insamlade datamängden under denna vecka presenteras i avsnitt 4.1.  

 

3.3 Kretskortsdesign 
 

Att använda en kopplingsplatta eller breadboard för att bygga kretsar är bra i testsyfte, men för att 

undvika lösa komponenter eller kortslutning av sladdar är det bra att istället konstruera ett så kallat PCB, 

Printed Circuit Board. Kortet designas i layoutverktyget EAGLE, som är ett progrgam som används för 

att enkelt designa kretskort, och konstrueras sedan i labbet med ‘Toner transfer method’. Den designade 

layouten skrivs ut på blankt fotopapper med en laserskrivare och överförs sedan till ett tvåsidigt 

kopparlaminatkort genom att värma upp kortet med hjälp av en laminator. Pappret tas sedan försiktigt 
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bort från kortet med hjälp av vatten så att endast tonerna från laserskrivaren finns kvar på kortet. Kortet 

förs sedan ner i en lösning med järnklorid som kemiskt reagerar med det tunna lagret av koppar på 

laminatkortet och ser till att all koppar utanför lasertonernas utskrivna layout etsas bort. Kvar blir ett kort 

med de önskade kopparbanorna och det enda som sedan återstår är att borra de önskade hålen och löda 

fast komponenter. I figur 10 visas layouten av PCB-kortet samt det färdigetsade kortet. 

 

3.4 Modifiering av prototyp 
Efter utvärdering av prototypen genomfördes en förändring på produkten. Förändringen bestod i att byta 

ut anemometern till en modell baserad på ett tungrelä istället för den tidigare elmotorn. Tungreläet sluter 

kretsen vid bestämda rotationsintervaller och skickar pulser till mikrokontrollern. Fördelen med denna 

anemometer framför elmotorn visade sig vara mer exakta mätdata samt större mätområde för vinden.  

 

Bytet av anemometer krävde även en förändring i algoritmen för sömncyklar och mätning av vinddata. 

Tidigare kunde vinden registreras momentant genom ett spänningsvärde. Med den nya anemometern 

baserat på rotationspulser krävdes att tiden mellan pulserna mättes. För att optimera mikrokontrollerns 

vakentid försattes mikrokontrollern i vila mellan pulserna och programmerades att vakna först då 

mikrokontrollern mottagit en avbrottssignal i form av en puls från anemometern. Vilan mellan pulserna 

delades upp i mycket små delintervall för att på så sätt kunna beräkna tiden mellan pulserna utan att ha en 

energikrävande timer igång under mikrokontrollerns sömncykel.  

 

Figur 10 Bild över hur PCB kortet, både i designprogrammet EAGLE och när det etsats ut 
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4 Resultat 

4.1 Slutgiltig produkt 
Den slutgiltiga produkten färdigställdes efter den modifiering som presenterats i avsnitt 3.4 utifrån 

testveckans resultat. Tyvärr hann inte det designade PCB-kortet färdigställas fullt ut så kretsen i den 

slutgiltiga produkten är i stort sett samma som kretsen från prototypen, bortsett från bytet av anemometer 

samt de förändringar i programmeringen som detta innebar. En bild på den slutgiltiga produkten visas i 

figur 11. 

 

 
Figur 11 Den slutgiltiga produkten 

4.1.1 Energiförbrukning av produkt 

Energiförbrukning var en essentiell del i arbetet och det var viktigt att produkten blev energisnål. För att 

visa hur lite energi produkten förbrukar presenteras i tabell 5 medelströmmen som GSM-modulen 

förbrukade vid olika moment. Det kan läggas märke till att det är stor skillnad i strömförbrukning att 

skicka data via SMS eller GPRS. Vilken metod som väljs påverkar därför snittförbrukningen av 

produkten. Även valet av cykeltid påverkar energiförbrukningen eftersom den bestämmer hur ofta GSM-

modulen ska vakna och skicka data. Valet av metod för att skicka data samt cykeltid kan enkelt justeras 

genom att ändra i programmets parametrar.  
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Tabell 5 Medelströmmen under olika moment för FONA GSM Sim800L 

Moment Medelström (mA) 

Uppstart ~8-10s 80mA 

GPRS skicka data ~5s 300mA 

Sms ~5s 70mA 

Avstängd 0.3mA 

 

Medelströmmen som mikrokontrollern förbrukar när den är aktiv samt vid olika energisparlägen 

presenteras i tabell 6. Ur tabellen framkommer tydligt att mikrokontrollerns energiförbrukning är 

anmärkningsvärt mycket mindre i dess energisparlägen relativt dess aktiva tillstånd, vilket visar hur 

viktigt det är att minimera mikrokontrollerns aktiva tid. 

 

 

 

Tabell 6 Medelströmmen under olika moment för ATmega328p med en 16MHz oscillator 

Moment Medelström (mA) 

Aktiv 10mA 

PWR_DOWN_SLEEP_MODE 0.36mA 

PWR_DOWN_SLEEP_MODE med Brown-out inaktiverat 0.33mA 

PWR_DOWN_SLEEP_MODE med Brown-out och A/D-konvertering 

inaktiverat 

0.00033mA 

 

Den totala genomsnittliga förbrukningen för hela produkten kan beräknas med hjälp av ekvation 1.  

 

𝐼(𝑎𝑣𝑔, 𝑚𝐴)  = (𝐼_𝐺𝑆𝑀_𝑈𝑝𝑝𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∗ 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 + 𝐼_𝐺𝑆𝑀_𝐺𝑃𝑅𝑆 ∗ 𝑠ä𝑛𝑑𝑡𝑖𝑑 +  

+𝐼_𝐴𝑡𝑚𝑒𝑔𝑎328𝑝_𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 ∗ (𝑣𝑎𝑘𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 + 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 + 𝑠ä𝑛𝑑𝑡𝑖𝑑) +  

+𝐼_𝐴𝑇𝑚𝑒𝑔𝑎328𝑝_𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 ∗ 𝑠𝑜𝑣𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 +  

+𝐼_𝐺𝑆𝑀_𝑆𝑙𝑒𝑒𝑝 ∗ 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟)/(𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟)   Ekvation 1 

 

Där I_GSM_ uppstart/GPRS/Sleep är medelströmmen för GSM modulen för respektive moment och 

I_Atmega328p_aktiv/sleep är medelströmmen för mikrokontrollern vid respektive moment. De olika 

tiderna representerar tiden de olika mommentetn tar, där uppstartstid, sändtid och vakentid är 

hårdvaruberoende och inte kan ändras. Dessa tider presenteras i tabell 7. Cyklerna indikerar hur många 

mätvärden som ska tas innan datamängden ska skickas till servern. Cykeltiden är mikrokontrollerns totala 

sovtid och vakentid per cykel. Sovtid och antalet cykler är därmed de faktorer som kan förändras för att 

spara energi.  
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Tabell 7 Tiden det tar för olika moment för kretsen 

Moment Tid 

Uppstart  10 sekunder 

Skicka data  5 sekunder 

Vakentid 0.028 sekunder 

 

Sovtiden varierades mellan 1-3 sekunder och antalet cykler mellan 100-300 så att den minimala tiden 

mellan sändningar var 100 sekunder och den maximala tiden 900 sekunder. Resultatet av dessa 

uträkningar enligt ekvation 1 presenteras i tabell 8. Där ses ett tydligt mönster som pekar på att en 

kombination av lång cykeltid och många cykler innan sändning av data ger en lägre snittförbrukning.  

 

 

Tabell 8 Medelströmmen för en sändningscykel med varierande cykeltid och antalet cykler 

cykler\cykeltid 1s 1.5s 2s 2.5s 3s 

100 25.1 16.8 12.7 10.2 8.6 

150 16.9 11.4 8.6 6.9 5.8 

200 12.8 8.7 6.6 5.3 4.5 

250 10.4 7.0 5.3 4.3 3.7 

300 8.7 5.9 4.5 3.7 3.1 

 

 

Solcellerna som är monterade på produkten ska generera tillräckligt med elektrisk energi för att 

kompensera för kretsens genomsnittliga förbrukning. I tabell 9 visas laddningsströmmen som solcellerna 

generar vid olika väderförhållanden för de solceller som valts i detta projekt. Som förväntat genereras mer 

laddningsström vid en solig dag än när det är molnigt. Det viktiga är att solcellernas genomsnittliga 

laddningsström under en lång period överskrider kretsens genomsnittliga energiförbrukning.  

 

Tabell 9 Laddningsströmmen som solcellerna genererade vid olika väderförhållanden 

Väderförhållande Laddningsström till batteriet (mA) 

Fullt solljus riktade mot solen 40mA 

Fullt solljus plant liggande mot marken 30mA 

Lätt molnigt 10mA 

Moln & lite dimma 2mA 
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4.1.2 Faktiska mätvärden 

 

Prototypen har varit ute på test och registrerat laddningsströmmar och batterispänningen som sedan har 

skickats till en server. I figur 12 visas i blått batterispänning och i grönt visas laddningsströmmen som 

genererades, båda plottade mot tiden under 20 dagar[20]. Det är endast under fem dagar mellan 22-27 

april som solcellerna varit anslutna och under dessa dagar har de tyvärr varit dåligt placerade så att de 

endast mottagit solljus ca 30 % av tiden som solen varit uppe.  

 

 

 
Figur 12 Graf över batterispänningen och laddningsströmmen mot tiden under de 20 testdagarna 

 

I figur 13 visas vinddata som stationen samlat in under en dag. Figuren visar både medelhastighet 

maxhastighet hos vinden. Tiden mellan varje sändningar var ca 10 minuter.  
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Figur 13 Vinddata insamlat under en dag. Den svarta kurvan indikerar medelvind och den gråa maximal vindhastighet 

4.2 Pris 
I tabell 10 visas en ungefärlig uppskattning av materialkostnaderna för en framtida produktionsenhet. 

Priserna är baserade på billigaste möjliga pris som finns tillgängligt för beställning från www.ebay.com 

och ger en fingervisning ungefär vad produkten kostar att framställa. 

 

Tabell 10 Lista över priset på de olika komponenter som använts 

Komponent Pris 

Sim800L 80kr 

Atmega328p 15kr 

Chassi 20kr 

Anemometer 150kr 

Solceller 20kr 

Batterier 100kr 

Övriga komponenter 50kr  

Totalt 435kr 

 

 

 

  

http://www.ebay.com/
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5 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras och analyseras. Först värderas resultatet, därefter diskuteras 

vilka val av metoder och produkter vi gjort och till sist hur projektet kan utvecklas och förbättras. 

 

5.1 Värdering av resultatet 
Målet med projektet var att skapa en väderstation som kan lagra vinddata och sedan skicka data trådlöst 

till en databas. Stationen skulle även vara energisnål, självförsörjande av energi och klara av att sitta 

monterad utomhus. 

 

I avsnitt 4.1 är det tydligt att vi har lyckats skapa en station som uppfyller kraven kring att lagra och 

skicka vinddata. Stationens chassi är väderätt och kan därmed stå emot regn och snö. I figur 13 ser vi ett 

exempel över hur vindförhållandena kan se ut under en dag i maj. Det som kan noteras är att vi 

presenterar en maximal hastighet och en medelhastighet. Vi valde att göra på detta sätt för att det 

minimerar mängden data som måste lagras på mikrokontrollern och samtidigt anser vi att det är 

tillräckligt med information som krävs för att få en bra uppfattning av hur vindförhållandena ser ut. 

Alternativet hade varit att lagra alla enskilda mätningar och att sedan skicka ett stort datapaket till 

databasen. Detta skulle drastiskt öka mängden data som skickas vilket vidare skulle leda till att tiden för 

att skicka skulle öka och därmed även strömförbrukningen.  

 

I figur 12 i avsnitt 4.1 visas en graf över hur batterispänningen sjunker med tiden och även hur stationen 

laddas av solcellerna. Vi ser där att batterispänningen, som minskar när batterierna laddas ur, sjönk 

långsamt och stadigt under testperioden på ungefär 20 dagar, trots att batterierna endast laddades under 

några få timmar under 5 dagar. När mätningen startade var batterierna fulladdade och låg då på en 

spänning runt 4100 mV och efter testperioden hade den sjunkit till strax över 3700 mV. Vi kan se att 

spänningen sjönk betydligt kraftigare i början av testperioden än i slutet, då kurvan planar ut. Det har 

dock inte att göra med att stationen förbrukar mer ström i början utan det beror på batteriernas 

urladdningskaraktär. 

 

I samma figur kan också noteras att efter att batterierna har laddats upp en bit av solcellerna så är kurvans 

lutning brantare än om vi jämför med hur den såg ut innan den laddades i samma spänningsintervall. 

Detta betyder att två batterispänningar inte motsvarar samma energiinnehåll i batterierna och att vi inte 

kan omvandla spänningen till energiinnehåll på ett exakt sätt. Däremot kan grafen användas för att ge ett 

ungefärligt värde på när stationen slutar att fungera. 

 

Eftersom vi använder solceller för att ladda batterierna påverkas urladdning och uppladdning av bland 

annat väder och årstid. Solen är framme oftare på sommaren än under vintern i Sverige, under 

sommarhalvåret kommer stationen därmed kunna laddas oftare och längre än under vinterhalvåret. För att 

få en bra uppfattning om hur årstiden påverkar stationens laddningsströmmar behövs ett längre test än det 

som vi har haft möjlighet att göra. 
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5.2 Val av komponenter & metod 
 

I denna del diskuteras de val av metoder och komponenter som vi varit tvungna att göra under projektets 

gång.  

 

Batterierna som vi valde var Varta NiMH med en kapacitet på 2600mAh och en spänning på 1200mV. Vi 

valde att använda NiMH-batterier av den anledningen att de kan laddas även vid temperaturer under 0°C. 

Av de uppladdningsbara batterityper som presenteras i tabell 1 i avsnitt 1.1 var NiMH och Li-Ion de som 

vi valde mellan, där Li-Ion hade bättre prestandaegenskaper, men inte kunde laddas under 0°C. Detta var 

ett problem då vi ville att stationen skulle kunna användas under tidsperioder då temperaturen kan sjunka 

under 0°C. Ur databladet för de valda batterierna kunde vi även konstatera att självurladdningen för dessa 

var betydligt lägre än den generella självurladdningen för NiMH-batterier.  

 

För att ladda batterierna använde vi solceller som vi demonterade från vanliga trädgårdslampor. Tanken 

var först att endast använda dessa för att öka förståelsen för hur solceller fungerar, men efter ett antal 

mätningar konstaterade vi att de förmodligen skulle räcka för att hålla stationen självförsörjande. Vi har 

haft en del problem med solcellerna eftersom de var väldigt svåra att löda ihop tillsammans, troliga på 

grund av dess dåliga kvalité, men vi valde ändå att använda dem på prototypen eftersom de genererade 

tillräckligt med ström. 

 

För att kunna skicka data via mobilnätet använde vi Adafruits GSM kretskort FONA som är baserad på 

SimComs SIM800L GSM-modul. Vi valde att använda en färdig modul för att få fram en prototyp 

snabbare och kunna göra mätningar på. FONA valdes eftersom det är samma märke, Adafruit, som har 

gjort mikokontrollern som vi använde. 

 

Från första prototypen bytte vi ut anemometern som vi hade byggt själva då den var för okänslig och inte 

kunde registrera vindhastigheter under 4 m/s. Den var baserad på en elmotor som hade för hög friktion, 

vilket gjorde anemometern okänslig. Istället valde vi att använda en anemometer som var uppbyggd med 

magnetelement och eftersom vi hade ont med tid i projektets slutskede bestämde vi att köpa en 

färdigbyggd. 

 

För att minimera energiförbrukningen använde vi oss av en kombination av sömn-lägen för 

mikrokontrollern när den inte gör mätningar. I tabell 6 i avsnitt 4.1 ser vi en jämförelse över hur mycket 

ström som mikrokontrollern förbrukar i de olika lägena och där framkommer tydligt att en kombination 

av sömnlägen är bäst. I samma avsnitt i tabell 8 ser vi en jämförelse av den genomsnittliga förbrukningen 

för en hel cykel som stationen gör, från att den börjar mäta till att den skickar data. Där varierade vi hur 

länge stationen sover och med vilket intervall som den skulle skicka data. Det är tydligt att förbrukningen 

minskar med antalet cykler och hur länge den sover. I programmet är det enkelt att variera dessa, men vi 

har valt att ha 170 och en sovtid på 3 sekunder, vilket ger en genomsnittlig förbrukning på cirka 5mA. Vi 

anser att detta är en bra kombination då vi har en låg genomsnittlig förbrukning och får uppdateringar 

med bra frekvens. 
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5.3 Framtida förbättringar 
Trots att projektet var framgångsrikt finns det alltid rum för förbättringar. Exempel på sådana 

förbättringar kan vara att koppla på fler sensorer, till exempel vindriktningsmätare eller temperaturmätare. 

Det går även att minska enhetens storlek genom att designa ett nytt PCB-kort med fokus på 

platsoptimering. Ett annat sätt att minska storleken kan också vara att välja ett Li-Ion batteri som har en 

mycket högre energitäthet än de nuvarande NiMH-batterierna. Nackdelen med detta är dock att det skulle 

krävas en extra laddningskrets som kontrollerar laddningsströmmar så att ingen laddning sker under 0°C 

eftersom detta kan skada batteriet.  

 

En annan viktig aspekt som öppnar upp för förbättringar är möjligheterna för montering. Det vore bra att 

ha en universell fästanordning som gör att enheten kan placeras enkelt och säkert på valfri plats, 

exempelvis med hjälp av fästen för slangklämmor i metall.  

 

5.4 Produktens framtid 
I tabell 10 i avsnitt 4.2 beräknas produktens totala materialkostnader till 435kr. Denna beräkning är dock 

exklusive de eventuella merkostnader som skulle kunna tillkomma vid en faktisk produktion. Om man 

jämför vad liknande produkter som säljs på marknaden kostar kan denna kostnad anses som låg. Vi anser 

därför att vår framställda produkt har en chans att kunna ta sig in på marknaden och konkurrera med de 

nuvarande produkter som finns. Naturligtvis skulle produkten behöva modifieras något innan den är redo 

att säljas på den kommersiella marknaden, framförallt vad gäller utseende och hållfasthet, men konceptet 

bakom produkten kan behållas samma.  
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6 Slutsats 
Vi har skapat en vädertätad vindstation för utomhusbruk som kan mäta vinden och skicka registrerad data 

till en databas via 2G-nätet. Den är autonom och försörjer sig själv med energi från uppladdningsbara 

batterier och solceller. För att säkerställa ett långvarigt användande krävs dock längre tester för 

dimensionering av solceller. Trots detta anser vi att målbeskrivningen har uppfyllts. 
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8  Appendix 

8.1 Kod för mikrokontrollern 

#include <avr/sleep.h> 

#include <avr/wdt.h> 

#include <EEPROM.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "Adafruit_FONA.h" 

 

#define FONA_RX 12 

#define FONA_TX 11 

#define FONA_RST 10 

 

 

SoftwareSerial fonaSS = SoftwareSerial(FONA_TX, FONA_RX); 

Adafruit_FONA fona = Adafruit_FONA(FONA_RST); 

uint8_t readline(char *buff, uint8_t maxbuff, uint16_t timeout = 0); 

 

unsigned int myTimeDelta;byte old_ADCSRA;int sample_index=1;float 

max_wind=0;float min_wind=1000;float avg_wind;float min_current;float 

avg_current;float max_current;float aref;float wind;float windref=0.61;int 

batVolt =3900;int GSM_cycle = 170;int time_to_sleep;int k;long charge2;int 

charge;int batVolt2;int value;int place1;int place2;int interrupt = 0;int 

counterCurrentSleep;long endTime;long startTime;volatile int 

endInterrupt;long time;float returnValue;int breakValue = 0;long 

windIndex=1; 

 

// watchdog interrupt 

ISR (WDT_vect) { 

   wdt_disable();  // disable watchdog 

}  

  

void setup () {  

     old_ADCSRA = ADCSRA;   //Slå på/av ADC-konvertering 

   //  Serial.begin(115200);    //Kommunicera med dator 

 

     //Key-pin på GSM 

     pinMode(13, OUTPUT);        

     digitalWrite(13, HIGH); 

     digitalWrite(3, HIGH); 

 

    

} 

 

void sleep16Interrupt() { 

     

    MCUSR = 0;      

    WDTCSR = bit (WDCE) | bit (WDE);  

    WDTCSR = bit (WDIE); 
 

…. 
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.... 

 

wdt_reset();   

    set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   

    sleep_enable(); 

    noInterrupts ();           

    attachInterrupt (1, wake, FALLING); 

     

    MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); 

    MCUCR = bit (BODS);   

    interrupts ();             

    sleep_cpu ();   

 

    sleep_disable(); 

     

     

} 

long windStart() { 

   

    interrupt=0; 

    ADCSRA = 0;   

    MCUSR = 0;     

    WDTCSR = bit (WDCE) | bit (WDE);  

    WDTCSR = bit (WDIE) | bit (WDP2) | bit (WDP1); 

     

    wdt_reset();  

    set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   

    sleep_enable(); 

    noInterrupts ();            

    attachInterrupt (1, wake, FALLING); 

     

    MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); 

    MCUCR = bit (BODS);   

    interrupts ();              

    sleep_cpu ();   

 

    sleep_disable(); 

    ADCSRA = old_ADCSRA;    

         

         

    if(interrupt==1) { 

        interrupt=0; 

        for(int i=1;i<40;i++) { 

            counterCurrentSleep = i; 

            sleep16Interrupt(); 

            if(interrupt==1) {interrupt=0;break;} 

        } 

        breakValue=0; 

        interrupt=0; 

        ADCSRA = 0;  
…. 
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  ....  

 

     for(int k=1;k<counterCurrentSleep;k++) { 

            sleep16Interrupt(); 

            if(interrupt==1) 

{breakValue=1;counterCurrentSleep=k;interrupt=0;break;} 

        } 

        ADCSRA = old_ADCSRA;   

 

        if(breakValue==0) { 

            unsigned long millis();   

            startTime = millis(); 

            while(interrupt != 1) {delay(1);if((millis() - 

startTime)>100){return -2;break;}} 

            endTime = millis(); 

            detachInterrupt(1); 

            time = (endTime - startTime + counterCurrentSleep*19.2); 

            Serial.println(time); 

            delay(5); 

            return time; 

        } 

        else {return -2;} 

    } 

    else {return -1;} 

} 

 

void wake() { 

    sleep_disable(); 

    interrupt = 1;  

} 

 

//Testfunktion som ej används 

void testTime() { 

    endInterrupt=0; 

    attachInterrupt (1, endClock, FALLING); 

    while(endInterrupt != 1) {delay(1);} 

    delay(1); 

    startTime = millis(); 

    endInterrupt=0; 

    while(endInterrupt != 1) {delay(1);} 

    endTime = millis(); 

    time = endTime - startTime; 

    Serial.println(time); 

    delay(10); 

    detachInterrupt(1); 

  } 

 

void endClock() { 

  endInterrupt = 1; 

} 

 

  ....  
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  .... 

 

void toggleGsm() { 

 

    digitalWrite(13, LOW);   

    delay(2000); 

    digitalWrite(13, HIGH);  

    delay(1000); 

 

} 

 

void sendData() { 

   

    toggleGsm(); 

    delay(100); 

    int buttonState = digitalRead(9); 

    delay(100); 

    if(buttonState!=1) {toggleGsm();buttonState = digitalRead(9);}  //Är 

den verkligen på? 

    delay(100); 

    if (buttonState) { 

        fonaSS.begin(4800); 

        fona.begin(fonaSS); 

 

        uint16_t vbat; 

        if (! fona.getBattVoltage(&vbat)) {batVolt = 0;}  

        else {batVolt = vbat;} 

 

        delay(10); 

        char *address; 

        String a1 = "http://www.wunderwind.se/test.php/?avg_wind="; 

        a1+=avg_wind; 

        a1+="&max_wind="; 

        a1+=max_wind; 

        a1+="&min_wind="; 

        a1+=min_wind; 

        a1+="&bat_volt="; 

        a1+=batVolt; 

        a1+="&max_current="; 

        a1+=max_current; 

        a1+="&min_current="; 

        a1+=min_current; 

        a1+="&avg_current="; 

        a1+=avg_current; 

        char a2[150]; 

        a1.toCharArray(a2,150); 

        address = a2; 

        Serial.println(address); 

        delay(100); 

 

        uint8_t n = fona.getNetworkStatus(); 

        int i = 0; 

        while(n!=1) { 

            n = fona.getNetworkStatus(); 

            i++; 

            if(n==1||i==50) {break;} 

        } 
…. 
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.... 

        

  delay(3000); 

        if (!fona.enableGPRS(true)) {  

            delay(1500); 

            if(fona.enableGPRS(true)) { k=1; } 

        } 

        else {k=1;} 

        if(k==1) { 

            uint16_t statuscode; 

            int16_t length; 

            if (!fona.HTTP_GET_start(address, &statuscode, (uint16_t 

*)&length)) {} 

            fona.HTTP_GET_end(); 

            //Stäng av GPRS 

            fona.enableGPRS(false); 

        } 

        k=0; 

        //Stäng av 

        toggleGsm(); 

        delay(1000); 

    } 

} 

 

void loop () { 

  

    ADCSRA = old_ADCSRA;   //Slå på ADC-konvertering 

 

    //Hämta laddström 

    int sensorValueCurrent = analogRead(A5); 

    batVolt2 = batVolt/100; 

    charge = ((1023-sensorValueCurrent)*batVolt2/(110*1.023)); 

    delay(10); 

    if(charge<min_current) {min_current = charge;} 

    if(charge>max_current) {max_current=charge;} 

    float tot_current = avg_current*sample_index; 

    float tot_current2 = tot_current+charge; 

    avg_current = tot_current2/(sample_index+1); 

 

    //Hämta vinddata 

    wind = windStart(); 

    detachInterrupt(1); 

    if(wind>=-1) { 

        if(wind==-1){wind=0;} 

        else{wind=500/wind;} 

 

        delay(5); 

        if(wind>max_wind) {max_wind=wind;} 

        if(wind<min_wind) {min_wind=wind;} 

        float tot_wind = avg_wind*windIndex; 

        float tot_wind2 = tot_wind+wind; 

        avg_wind = tot_wind2/(windIndex+1); 

        windIndex++; 

    } 

  .... 
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  ....  

 

    int buttonState = digitalRead(9); 

    delay(10); 

    if(buttonState==1) {toggleGsm();} //Stäng av gsm-modulen om den är på 

 

    sample_index++; 

    if(sample_index>=GSM_cycle)  { 

        sendData(); 

    //Skriv över gammal mätdata, sista mätning blir första mätning i 

nästa block 

        sample_index=1; 

        avg_wind = 0; 

        max_wind = 0; 

        min_wind = 100; 

        windIndex=1; 

        min_current=charge; 

        max_current=charge; 

        avg_current=charge; 

    } 

 

    //SLEEP 

    ADCSRA = 0;   

    MCUSR = 0;     

    WDTCSR = bit (WDCE) | bit (WDE);  

    WDTCSR = bit (WDIE) | bit (WDP2) | bit (WDP1) | bit (WDP0); 

 

    wdt_reset();   

 

    set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   

    noInterrupts ();           

    sleep_enable(); 

 

    MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE); 

    MCUCR = bit (BODS);   

    interrupts ();            

    sleep_cpu ();   

 

    sleep_disable(); 

 

 

 

  } 
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8.2 EAGLE CAD-filer 

8.2.1 Board Schematic 
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8.2.2 Board Layout 

 


