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Abstract

Stove guard

Mohamed Khlifi

This thesis has been carried out on behalf of Nordia Security AB. The report presents
the design of a stove guard. 
The purpose of the construction of the stove guard is to avoid accidents in the form
of fire due to overheating or no deposition of the stove.
The stove guard is divided in two units.
A unit should fit behind the stove without a fixed mounting. It is connected between
the wall socket and the cooker plug so that no electrician required.
The second unit is the operating unit with a heat sensor and indicators LEDs and a
buzzer, it should be mounted at a suitable place above the stove, for example on the
wall, next to the nearest combustible material, but not under the cooker hood to
avoid the steam. 
The stove guard is simple to manage and easy to set up and install.
Unlike a regular timer and a heat sensor, this product includes a microcontroller that
communicates with the temperature sensor and has several functions.
It is activated using a switch and a push button. If the temperature is too high, the
heat sensor signals to the microcontroller to turn off the stove.
From the second unit of the stove guard we can activate cooker consumption period
of a thirty minutes, one hour, two hours or four hours.
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Nordia trygghet AB. Rapporten 
presenterar konstruktionen av en spisvakt. 

Syftet med konstruktionen av spisvakten är att undvika olyckor i form av brand på 
grund av överhettning eller utebliven avsättning av spisen. 

Spisvakt är uppdelad i två enheter. 
En enhet skall få plats bakom spisen utan en fast montering. Den kopplas mellan 
vägguttaget och spisen hankontakt så att ingen elektriker krävs. 
Den andra enheten är manövreringsenheten med indikerings dioder och en summer. 
Den skall monteras på ett lämpligt ställe ovanför spisen, till exempel på väggen, 
medan värme sensorn monteras intill det närmaste brännbara materialet, men inte 
under spisfläkt för att undvika ångan. 

Från denna enhet sker aktivering av spisensförbrukningstid på trettio minuter, en 
timme, två timmar eller fyra timmar. 
Spisvakten är enkel att hantera och lätt att ställa upp och installera. 
Till skillnad från en vanlig timer och en värmesensor, innehåller denna produkt en 
mikrokontroller som kommunicerar med en värme sensorn och har flera funktioner. 
Den aktiveras med hjälp av en omkopplare och en tryckknapp. Om temperaturen är 
för hög, signalerar värmesensor detta till mikrokontroller och spisen stängs av. 
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Kapitel 1 

 

Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Dagens elektronik kommer mer och mer i alla domäner i vårt hem, inte bara i 
vardagsrummet som radio eller tv-apparat utan också i köket som dagens kylskåp, 
spisar eller mikrovågsugnar. Med tanke på att spisen är den största boven som kan 
orsaka olyckor, med denna konstruktion undviker man detta. 

 1.2  Syfte 

Att konstruera spisar med hög säkerhet räddar liv och sparar pengar. Visst  
finns ofta röklarm monterade i alla bostäder, men dessa anordningar agerar när 
olyckan i form av brand har inträffat. Med denna konstruktion vill man undvika 
incidenter av denna typ genom att undvika själva elden som i sin tur utvecklar rök. 
Fort eller långsamt sprider sig elden, den här komponenten borde finnas i alla hem. 
 

1.3  Avgränsning 

 För den tilltänkta lösningen begränsade konstruktionen genom att göra på två delar. 
Det ena innehåller kretskort med tre fas matning som skall lätt monteras bakom 
spisen, den andra delen innehåller ett kretskort där manövrering och ljusdiod 
indikerings skall monteras ovanför spisen.  

Man skulle kunna förbättra produkten genom att använda sig av ett relä som sätter på 
eller stänga av spisen när man trycker på strömbrytare. På detta sätt kommer man 
endast ha svagström (5 volt) i manövrerings del och lägga till en 7 segment display 
som visar sensorn temperatur.  

1.4  Grundprincip 

Trefas växelspänning från vägguttaget kopplas var och en till en strömtransformator, 
sedan till tre reläer. Utgången från reläerna kopplas till spisen. 

En transformator omvandlar 220 volt växelspänning till 24 volt. En spännings 
regulator stabiliserar och omvandlar 24 volt till 5 volt. 

När reläspolarna matas med 24 volt dras kontaktorerna åt och så bryts 
trefasmatningen av spisen. Detta sker när en mikrokontroller Atmega328P får en 
avstängningssignal från värmeavkänningssensorn LM35. 
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Aktivering görs genom att någon av tre strömtransformatorer känner av att ström går 
genom någon av de tre faser och startar en Atmega328P mikrokontrollers timer.  
(Hänsyn måste tas till att en modern spisplatta slås på och av då och då för att hålla 
önskad temperatur och minska energiförbrukningen). Processen kan liknas vid en 
”Pulse width modulator PWM” som slås på och av under korta, men lika långa 
perioder. 

Med hjälp av en vridomkopplare ställs aktiveringstid in för trettio minuter, en timme, 
två timmar eller fyra timmar beroende av behov. 

Är spisvakten inställd på t.ex. trettio minuters användningstid och perioden närmar 
sig slutet, skall det signaleras med en summer och en röd ljusdiod (LED) i tre 
sekunder och leder det till att strömmen till spisen slås av.  

Förutom att en timer som har löpt ut, varnar och stänger av spisen så skall även en 
värmesensor LM35, kunna initiera en avstängning. 

Om värmesensorn känner av att temperaturen börjar bli för hög och kan leda till 
brand, stängs spisen av och detta signaleras med en summer och en röd ljusdiod 
(LED) i tio sekunder. Man kan stänga av summern och desaktivera spisen med hjälp 
av ström brytaren (switch). 

Om den valda tiden har löpt ut helt, så att spisen har stängts av, kan man återställa 
spisen till driftläge om temperaturen inte är maximal. Förslagsvis väljer man trettio 
minuter en timme två timmar eller fyra timmar. Varje gång förbrukningstiden ändras 
nollställs timern till önskad tid.  

Manövreringsenheten med värmesensorn och indikeringsdioder skall vara monterad 
på ett lämpligt ställe ovanför spisen t, ex på väggen, intill närmaste brännbare 
materialet men ej under spisfläkt för att undvika ångan 

Processorn är programmerad för en bestämd maxtemperatur son inte får överskridas. 
Enligt boverkets Byggregler (BBR), en brandsäker installation ska inte ge högre 
temperatur än 85 grader på brännbart material. Sensorn omvandlar temperaturen till 
spänning och maxtemperaturspänning leder till spisens avstängning. 

Tre minuter före avstängning signalerar en summer detta så att användaren 
informeras. 

En vrid switch används för att välja spisens förbrukningstid 30 minuter en timme två 
fyra eller åtta timmar.  

Med hjälp av en tryckknapp (button), sätter man spisen på eller av.   

Med hänsyn till att skydda elektronikkomponenter mot spisens höga temperatur, 
skall endast sensorn vara närmast spisen. Sensorn kopplas med en teflon trådledare 
eftersom teflon är lämplig för temperaturer upp till 200 grader Celsius.  
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1.5  Teori bakgrund 

 1.5.1  Värmespridning 

  

Värmeenergi kan flyttas från en plats till en annan på tre olika sätt, ledning, 
strömning eller strålning, dessutom beror värmeledningsförmågan också något på 
temperaturen av materialet. 

 

Ledning 

Värmetransport genom ledning är långsam. Om man värmer ena änden av en 
järnstång så kommer värmeenergin att transporteras till den andra änden genom att 
värmerörelsen hos atomerna i änden påverkar sina grannatomer som i sin tur krockar 
med sina grannar o s v. 

Olika ämnen leder värme olika bra. Alla metaller är bra ledare, medan trä och plast är 
dåliga. 

Fourier [1] fastställt att 
Q

A
 är värmeöverföringen per ytenhet ( 2/W m ) som är 

proportionell mot temperaturgradienten 
dt

dx
. Proportionalitetskonstanten kallas 

material värmeledningsförmåga K . 

 

                                             
Q dT

K
A dx

= −                                                          (1) 

 

 

Koppar  400 

Aluminium 240 

Gjutjärn 80 

Vatten 0.61 

Luft 0.026 

Tabell 1. värmeledningsförmåga vanliga material 

 

Värmeledningsförmågan beror också något på temperaturen av materialet. 

För ett gjutjärns 0.012m cylinderblocket vid stabilt läge 

 

                                         1 2( )K T TQ dT
K

A dx x

−= − =
∆

                                        (2) 
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Strömning 

Värmetransport genom strömning innebär att en del av en gas eller vätska värms upp, 
och sedan genom att den strömmar iväg sprider värmen till andra platser. Strömning 
är också ganska långsam men kan förflytta stora mängder värmeenergi. Ett vanligt 
exempel är när luft värms av ett element och strömmar runt i ett rum. 

Newton bestämde att värmeöverföringen/area, 
Q

A
 är proportionell mot den 

fluidskillnaden fasta temperaturen 
s fT T− . Temperaturskillnaden inträffar vanligtvis 

över ett tunt skikt av vätska i anslutning till den fasta ytan. Detta tunna vätskeskikt 
kallas ett gräns skikt. Proportionalitetskonstanten kallas 
värmeöverföringskoefficienten h. 

Newton's Equation: 

                                                    ( )s f

Q
h T T

A
= −                                             (3) 

 

Värmeöverföringskoefficienten beror på typen av vätska och vätskehastigheten. 
Värme flödet, beroende på vilket område av intresse, är en lokal eller i genomsnitt. 
De olika typerna av konvektiv värmeöverföring är oftast kategoriseras i följande 
områden: 

 

konvektion typ Beskrivning Typiskt värde på h (W / 
m2K) 

naturlig konvektion flytande rörelse induceras av 
densitetsskillnader 

10 (gas)  

100 (liquid) 

påtvingad konvektion flytande rörelse induceras av 
tryckskillnader från en fläkt eller 
pump 

100 (gas)  

1000 (liquid) 

kokande flytande rörelse induceras av en 
förändring av fasen från vätska till 
ånga 

20,000 

kondensation flytande rörelse induceras av en 
förändring av fasen från ånga till 
vätska 

20,000 

Tabell 2. Konvektiva värmeöverföringskoefficienter 

 

Strålning 

Värmetransport genom strålning skiljer sig från de övriga genom att det inte behövs 
någon materia för energitransporten, den fungera även i vakuum. Värmestrålning är 
en typ av elektromagnetisk strålning, d v s samma typ av strålning som vanligt ljus. 

Värmeöverföringen genom strålning är proportionell mot den fjärde potensen av den 
absoluta materialtemperaturen. Proportionalitetskonstanten σ  är Stefan-Boltzmans 
[2] konstant lika med 85,67 . 10  W / m2K4− . Strålningsvärmeöverföringen beror 
också på materialegenskaperna som representeras av ε , emissiviteten hos 
materialet.[3, 4] 
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4Q

T
A

εσ=                                                 (4) 

 

1.5.2  Antändningstemperatur 

Antändningstemperatur är den temperatur vid vilken ett ämne fattar eld av sig själv. 
Antändningstemperaturen kan variera hos samma ämne bl.a. beroende på hur fuktigt 
det är. Ofta har man på vägg intill spisen papper eller trä När förbränningen starta 
blir temperaturen ofta hög.  

Antändningstemperatur för papper är 180 0
C däremot för trä är det 300 0

C  [ 5] 

Boverkets Byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda för en 
eldstad. En brandsäker installation ska inte ge högre temperatur än 85 grader på 
brännbart material 

        1.5.3  Brandorsaker i bostäder   

I köket är de vanligaste brandorsakerna glömda, påslagna spisar och kvarglömda ljus, 
medan det i vardagsrum och sovrum är rökning som är den främsta brandorsaken. 
Statistiken visar att de flesta bränder orsakat av glömd, påslagen spis.   
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Kapitel 2 

Metoder och tillämpningar 

          2.1  Transformator 

En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk 
induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer 

 
 

 Primär 230 volt 
växelspänning AC 50 till 60 
Hz och sekundär 24 volt 
AC. 

En idealisk Step-down 
transformer. 

 

Transformator är en step-down transformator har en lägre spänning på 
sekundärsidan. Ett exempel på en step-down transformator är en svetstransformator, 
vars sekundära sida är utformad för att avge en hög lastström. 

Den är uppbyggd av tunna lameller av högpermeabilitet ferromagnetiskt material 
såsom kisel lameller för att hålla kärnförlusten på ett minimum. 

Kiselstål används på grund av dess icke-åldrande egenskaper och låga magnetiska 

förluster. Lamineringens tjocklek varierar från 0,014 tum till 0,024 tum. En tunn 

beläggning av lack tillkommer på båda sidorna av laminatet för att ge hög 

interlaminationsbeständighet. 

 

 

 

 

N, och N2 är antalet varv i primära och 
sekundära lindningar. Primärlindningen är 
ansluten till en varierande spänningskälla vl 

Medan v2 är ansluten till likriktarbrygga. 

N1, och N2 är antalet varv i primära och sekundära lindningar. Primärlindningen är 
ansluten till en varierande spänningskälla v1, medan sekundärlindningen lämnas 
öppen. För tydlighet, låt oss först överväga en idealiserad transformator i vilken det 
inte finns några förluster och inget läckflöde. Med andra ord, vi postulerar följande: 

  för den primära lindningen, kan vi skriva 
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1 1
d
dt

e N θ=   (5) 

  

På samma sätt är den inducerade emk i sekundärlindningen 

 

2 2
d
dt

e N θ=   (6) 

 

  

I det idealiserade fallet antar den inducerade EMF e och e2 är lika med motsvarande 
terminalspänningar v1 och v2, respektive. Således, från ekvation. (5) och (6), får vi 

1 1 1

2 2 2

v e N
v e N

= =   (7) 

 

där det anges att förhållandet mellan primär- och sekundärinducerad EMF är lika 
med förhållandet mellan primära och sekundära varv. 

Det är en vanlig metod att definiera förhållandet mellan primär till sekundära varv 
som  

a-förhållandet, eller transformationsförhållandet. Det är, 

 

1

2

N
a

N
=

   (8) 

 

          2.2  Strömtransformator (C.T) 

 

 

Strömavkänningstransformator (current sense 
transformer C.T). 

Tre styck (C.T) kopplas direkt till tre fas 380-
400V växelspänning. Varje fas går in i gapet 
sedan till spisen via relä. 

Ett ben från varje C. T kopplas ihop och går till 
processorn Atmega328 via var sin diod. 

De andra 3 ben går till jord via en diod och ett 
motstånd. 
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Liksom de konventionella transformatorerna, består en strömtransformator också av 
tre grundläggande delar som är primärlindningen, en magnetisk kärna och 
sekundärlindningen. Grunderna i arbetsprincipen är också samma, dvs när strömmen 
levereras till primärlindningen, produceras ett alternerande flöde i kärnan, genom 
vilket en växelström induceras också i sekundärspolen.  

 

Strömtransformator, primärlindningen består 
av endast en tråd som passerar genom dess 
centrum. Men den sekundära lindningen 
består av flera svängar och lindas runt kärnan 
som på bilden bredvid.[6] 

 

Strömtransformatorer kan definieras som den typ av instrumenttransformatorer som 
används för att omvandla mycket höga strömmar som kan bränna eller orsaka skador 
på mätinstrument som amperemetrar eller andra små enheter som reläer, till lägre 
aktuella värden, som är i direkt proportion till deras högre, primära ström värden. På 
detta sätt kan ström lätt mätas genom anordningen, och eftersom den är direkt 
proportionell mot den ursprungliga höga strömmen, kan de sanna och exakta värdena 
på ström också hittas utan att skada instrumentet. Den sekundära strömmen skiljer 
sig i fasvinkeln från den primära strömmen i ett mycket litet värde som nästan kan 
approximeras till noll om riktningen av anslutningarna är lämpliga.  

 

2.3  Relä (relay) 

 

 

 

Relä är en Zettler AZ764 power relay på 16A 

 
 

Ett relä är en elektriskt manövrerad omkopplare delade på två anordningar, en spole 
och en eller fler kontaktorer. Relä som används i detta projekt använder en 
elektromagnet och två kontaktorer.   

Tre reläer används för att driva trefasström till spisen medan spolarna matas med 24 
volt likström från en transformator som omvandlar 230 volt till 24 volt och likriktas. 
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Utgången från spolarna går till en transistorkollektor så att när basen får ström från 
mikrokontroller Atmega328P då bottnar transistorn och leder ström från kollektor till 
emittern sedan till jorden. Detta medför matning av spolarna som i sin tur aktiverar 
kontakter för att bryta av ström till spisen. 

Detta inte sker förrän värmesensor LM35 som sitter på en lämplig distans ovanför 
spisen känner av att temperaturen nått maximum i detta fall 30 grader Celsius. LM35 
omvandlar temperaturen till spänning som matas till pin 23 av mikroprocessorn. 

 

2.4  Sensor LM35 

 

Sensor LM35 är precisionsintegrerad krets, 
utspänningen är linjärt proportionell mot Celsius 
(Celsius) temperatur. Den har således en fördel 
jämfört med linjära temperatursensorer 
kalibrerade i ˚ Kelvin, eftersom användaren inte 
behöver subtrahera en stor konstant spänning från 
sin utgång för att erhålla praktiskt Celsius 

skalning. 

LM35 kräver ingen extern kalibrering eller putsning för att ge typisk noggrannhet på 
± 1/4˚C vid rumstemperatur och ± 3/4˚C över en hel -55 till + 150C 

temperaturvariation. Låg kostnad garanteras genom trimning och kalibrering vid 
wafer-nivå. Den har dessutom låg utgångsimpedans och linjär utgång.    

Mycket låg självuppvärmning, mindre än 0.1C i stillastående luft. LM35 är 
specificerad för att arbeta under en -55˚ till + 150C temperaturområde. LM35 serien 
finns förpackade i hermetiska TO-46 transistorpaket [7] 

Funktioner 

• Kalibrerad direkt i ˚ Celsius (Celsius) 
• Linjär + 10,0 mV / C skalfaktor 
•  0.5C noggrannhet garanterade (vid + 25˚C) 
• Märk för full -55˚ till + 150° C intervall 
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Fig.1: sensorns utspänningar i förhållande till olika temperaturer visas i tabellen 
ovan. 

 

2.5  Likriktarbrygga 

 

 

Här använder jag mig av fyra 
dioder kopplade enligt figuren. En 
diod är en icke linjär elektronisk 
komponent som leder 
huvudsakligen i en riktning 
(asymmetrisk ledningsförmåga); 
det har låg (idealt noll) motstånd 
mot flödet av ström i en riktning, 
och hög (helst oändligt) motstånd 
i den andra. 

  

2.6  Regulator LM7805 

 

Regulator LM7805 

Omvandlar 24 volt likspänning till 5 volt. 

Regulatorn finns i TO-220 package med fast utgång 
spänning, den är användbar inom ett brett antal 
applikationer. 
Den har intern strömbegränsning, termisk 
avstängning, säkert driftområdesskydd och en 
tillräcklig värmeavledning tillhandahålls. Den 
kan leverera över 1A utgångsström och är även 
avsedd som fast spänningsregulator. 
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2.7  Transistor HT7550A 

 

HT7550A 24V 100mA 3 Pin Semiconductor 
Silicon PNP Transistor 

Collector Current : 100mA;Collector-Emitter Voltage : 

24V 

 

2.8  Vridomkopplare (4 position rotary switch) 

Med hjälp av vridomkopplare, kan man välja spisens användningstid genom att vrida 
på ratten till önskad tid. 

 

4 position vridomkopplare 

Lättåtkomlig och tydliga siffror som visar de 

Fyra olika användningstiderna. 

1 för 30 minuter 

2 för en timma 

3 för två timmar 

och 4 för fyra timmars användning 

 

 

2.9  Tryckknapp 

 

 
Tryckknappen används för att starta 
spisens användnings tid. När man 
trycker på den sätts förbrukningstid 
beroende på vilken position 
vridomkopplare står på. 
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2.10  Brytare (toggle switch) 

 

 
 
 
En ström brytare används för att 
aktivera enheten.     
 

 

 

2.11   Microcontroller Atmega328P 

ATMEGA328 är en enda chip mikrostyrenhet som skapats av Atmel och tillhör 
megaAVR63 serien. 

 

Fig.2: atmega328P 
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ATMEGA328 är ett enda chip med 28 
pinnar, en mikrostyrenhet som skapats 
av Atmel och tillhör megaAVR serien. 

Den är en Atmel 8-bitars AVR RISC-
baserade mikro som kombinerar 32 kb 
ISP flashminne med läs- och 
skrivskrivfunktioner och arbetar mellan 
1.8–5.5 volt. Enheten har 
programmerbar watchdog timer med 
intern oscillator. 

 

Till att börja med har jag kopplat till en extern oscillator på 20 MHz mellan pinnarna 
9 och 10 (PB6) och (PB7) parallella med två kondensatorer på 22 pF   

Pinnarna 24, 25 och 26 till tre ljusdioder (LED), grön, gul och röd. 

Den gröna LED är på för temperaturer upp till 026 Celsius , den gröna lyser när 

temperaturen har växlad till 026 Celsius och mindre än 
030 Celsius och den röda LED 

lyser när temperaturen har nått 030 Celsius . 

Medan pin 24 går till en summer (buzzer), 28 till en indikeringsdiod, den indikerar 

att förbrukningstiden har löpt ut eller att temperaturen har nått 030 Celsius . 

Utgången från pin 19 går till T2 NPN transistor bas. 18 är ingången till Atmega328P 
indikerar om spisen är på eller inte. Pin 2 går till en tryckknapp (button). 

2.12  Motstånd kondensator och dioder  

   2.12.1  Avkopplingskondensatorer 

En avkopplingskondensator är en kondensator som används för att frikoppla en del 
av ett elektriskt nätverk (krets) från en annan. Den fungerar som en lokal elektrisk 
energi reservoar som behöver tid att ladda och ladda ur. När de används som 
frikopplingskondensatorer, motsätter de sig snabba förändringar av spänning. Om 
inspänningen plötsligt faller, ger kondensatorn energin att hålla spänningen stabil. På 
liknande sätt, om det finns en spänningsspik, absorberar kondensatorn 
överskottsenergin. 
Tanken är att använda en kondensator på ett sådant sätt att den shuntar, eller 
absorberar spänningsspikar särskilt i kretskortet ingår höga spänning 400 volt annan 
på 5 volt så att de filtrerar signalen från kraftkällan när det behövs.   
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2.12.2  Motstånd 

En resistor är en passiv elektronisk komponent som även kallad motstånd används 
för att minska strömflödet i en krets och är utgör ett hinder för elektronernas rörelse i 
ett elektriskt fält.   

Resistorn är tillverkat av ett material med känd resistivitet (ρ), i form av en stav, en 
tråd med viss längd (l) och area (A). Detta beskrivs enligt 

      
l

R
A

δ=               (9) 

Enheten för resistans är ohm (Ω). 

2.12.3  Dioder 

Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i ena 
riktningen men nästan inte alls åt andra riktningen. Den har två elektroder, en katod 
och anod. Ström kan bara gå från anod (pluspol) till katod (minuspol) - men inte 
tvärtom.   En vanlig tillämpning av dioder är likriktning av växelström. Detta görs 
med en så kallad likriktarbrygga som används här i konstruktionen för att likriktar 24 
volt växelspänning till likspänning. 

En vanlig halvledardiod består vanligen av kisel, som i ena änden är p-dopad och i 
andra n-dopad. Skiktet mellan det p- och det n-dopade området kallas för en pn-
övergång.   

Lysdiod eller LED ”Light Emitting Diode” är en ljuskälla baserade på 
halvledarmaterial som utstrålar inkoherent ljus inom ett smalt ljusspektrum då 
elektrisk ström flyter i framåtriktningen. 
I konstruktionen används fyra lysdioder (LED) för indikering av temperaturen. 
Grön LED, lyser indikerar att temperaturen från spisplatta till sensor är påtaglig. 
Gul LED lyser indikerar att temperaturen från spisplatta till sensor börjar bli 
oacceptabel. 
Red LED lyser indikerar att temperaturen från spisplatta till sensor är hög och spisen 
stängs av.   
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Kapitel 3 

Programmering 

 

3.1   Programmering av mikrokontroller Atmega328P 

  
Man börjar med att deklareras namn och funktioner av in och ut pinnarna på 
mikrokontroller. 
Välja spisens ingång signal till Atmega328P, här är det pin 12 och programmera så 
att hålla PWM som en kontinuerlig signal utan avbrott, enligt 3.3 på sidan 18. 
Bestämma spisensförbrukningstid i sekunder, för 30 minuter, en timme, två timmar 
och fyra timmar. 
Bestämma summerns signal tider för 3 sekunder och 10 sekunder. 
Bestämma spisens avstängnings temperatur och övriga temperaturer. 
Skriva koden som behövs för att hålla mikrokontroller aktiv så länge det behövs 
enligt 3.4 på sidan 19. 
 
Atmega328p är utrustad med två 8-bitars timer/ räknare och en 16-bitars räknare. 
Dessa Timer/ räknares roll: 
1. Slå på eller stänga av en extern enhet vid en programmerad tid. 
2. Skapa en precisions utsignal (period, duty cycle, frekvens). Exempelvis, generera 
en komplex digital vågform med varierande pulsbredd för att styra hastigheten på en 
DC-motor 
3. Mät egenskaper (period, arbetscykel, frekvens) av en inkommande digital signal 
4. Räkna yttre händelser 
 
Timer0, Timer1 och Timer2. Timer0 och Timer2 är 8 bit-timers, däremot Timer1 är 
en 16 bit-timer. 
Den viktigaste skillnaden mellan 8 bit- och 16 bit-timer är timerns upplösning. 8 
bitar betyder 256 värden (två upphöjt till 8) där 16bit innebär 65536 värden (två 
upphöjt till 16) som är mycket högre upplösning. 
 

3.2  PWM (puls width modulation) 

Pulse Width Modulation, eller PWM, är en teknik för att få analoga resultat med 
digitala medel. Digital styrning används för att skapa en fyrkantsvåg, som växlar 
omkopplas mellan på och av. Detta innebär att spänningen varierar mellan 5 volt och 
0 volt. Den tiden då fyrkantsvåg är hög kallas pulsbredd.   
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Fig.3: PWM 

Enkel pulsbreddsmodulering med analogWrite 
I Arduino programmeringsspråk är PWM lätt att använda, helt enkelt genom att 
skriva analogWrite (pin, dutyCycle), där dutyCycle är ett värde mellan 0 och 255, 
och pin är en av PWM pinnar (3, 5, 6, 9, 10, eller 11). analogWrite-funktionen ger ett 
enkelt gränssnitt till hårdvaran PWM, men ger inte någon kontroll över frekvens. 
(Observera att trots funktionsnamnet, är utsignalen en digital signal, som ofta 
hänvisas till som en fyrkantsvåg.). [8] 

 

3.3  Pin Change Interrupts 

Att använda attachInterrupt möjliggör ökad effektivitet, men nu är vi tvungna att 
använda stift 2 och 3 för att läsa PWM-värde och vi är begränsade i antalet avbrott 
”interrupt” som vi kan ange. Om vi vill utlösa ett avbrott på ett annat stift, måste vi 
använda Pin Change Interrupts. 
Pin Change Interrupts kan aktiveras på någon av Arduino signal pinnar. pin Change 
interrupts är grupperade i 3 portar på MCU. Detta innebär att det finns bara tre 
avbrotts-subrutiner för alla 20 pinnar. Detta innebär subrutinen kommer att behöva 
vara mer komplicerad eftersom det måste bestämma vilken pin som triggar avbrottet. 
Du kan konfigurera in detta manuellt men PinChangeInt biblioteket gör det mycket 
snabbt och enkelt.[9] 

Det finns 2 typer av avbrott i Arduino nämligen "external" och "pinChangeInt". Så 
jag har hämtat "PinChangeInt Library" för min kod. PWM genereras på pin 18 
(fysisk) i koden 12, se atmega328 bilden, och jag anropar edge triggad interrupts 
stigande och på detta pin, dvs. att visa ett värde när stigande kanten inträffar och ett 
andra värde när fallande kant uppstår.   

Principen är att läsa en puls (antingen hög eller låg) på pin 12. Om pin är hög, börjar 
timing, väntar sedan på pin att bli låg och stannar timing. Returnerar längden av 
pulsen i mikrosekunder eller 0 om ingen fullständig puls mottogs inom timeout. 

Här är ”MY_PIN” är pin 12 motsvara i atmega328p fysisk pin 18. 

//_____________________________ rising and falling_____________________ 
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void rising() 
{ 
  latest_interrupted_pin = PCintPort::arduinoPin; 
  PCintPort::attachInterrupt(latest_interrupted_pin, &falling, FALLING); 
  prev_time = micros(); 
} 
 

void falling() 
{ 
  latest_interrupted_pin = PCintPort::arduinoPin; 
  PCintPort::attachInterrupt(latest_interrupted_pin, &rising, RISING); 
  pwm_value = micros() - prev_time; 
  Serial.println(state); 

}//________________________ rising and falling _________________________ 

 

pinMode(MY_PIN, INPUT); 
PCintPort::attachInterrupt(MY_PIN, &rising, RISING); 

 

3.4  WatchDog 

De flesta mikroprocessorer, inklusive Atmel chips har en watchdog timer. Det är en 
sorts vakt som återställer timern om den tror att programmet har slutat fungera. För 
att programmet fungerar korrekt anrops wdt_reset () varje gång genom slingan, efter 
att ha aktiverat den vakthund i inställningsrutinen. Så även om programmet fastnar i 
while-slingan kommer watchdog timer att återställa mikro varje sekund och 
programmet kommer att göra åtminstone en del av sitt jobb.[10] 

 

Watchdog reset - principen 

#include <avr/wdt.h> 
 
void softwareReset( uint8_t prescaller) { 
  // start watchdog with the provided prescaller 
  wdt_enable( prescaller); 
  // wait for the prescaller time to expire 
  // without sending the reset signal by using 
  // the wdt_reset() method 
  while(1) {} 
} 
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void setup() { // add setup code here...} 
 
void loop() { 
  // ... various code... 
 
  // restart in 60 milliseconds 
  softwareReset( WDTO_60MS); 
} 
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Kapitel 4 

 

Resultat 

 

4.1  Simulering och demonstration  
  
Simulering av spisvakt konstruktionen i Proteus 
Man delar kopplingen i mindre kretsar och simulerar dem var för sig i Proteus, sedan 
kopplar man dem ihop till en enda krets enligt bilden nedan. Vid en korrekt koppling, 
lyser kondensatorerna blå/röd, annars ser man dem gråa. Man kan även koppla in 
olika mätinstrument för att ändra komponent värden om det behövs. 
När man är nöjd med kopplingen, är det dags att bränna in koden i Atmega328p.  
På Proteus arbetsyta, dubbel klickar man på Atmega328p symbolen och 
länkar man till kodens hex fil, sedan klickar man på kör. 

 
Fig.4 
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Resultat av simulering i Proteus. Lamporna föreställer de tre faser som går in till 
spisen. De tre högsta är släckta, ingången till transistor är låg. 
De tre nedersta använder jag bara för att visa att reläerna byter läge, annars behövs 
de inte. 

 
Fig.5 

 
Resultat av simulering i Proteus.  Man konstaterar på bilden ovan att ingången till 
transistorn är hög. De tre högsta lyser, detta visar att reläerna har aktiverats och bytt 
läge, spisen matas med tre fas.   
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Simulering av programkoden i UnoArduSim 

Kompilering av kod sker i Arduino medan simulering i UnoArduSim, Här ser man 
konstruktionens resultat. 

 

fig.6: indikerar grön LED, acceptabel temp  

 

Fig.7: indikerar gul LED temp börjar bli hög 
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Fig.8: indikerar röd LED och buzzer on/off. Signal LED på  

 

fig.9: spisen av, pin 13 hög och transistorn aktiverad, ström går via relä-spolarna 
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4.2  Schema ritning 

 

 
Fig.10: schemaritning i eagleSoft för (power board) 

 

Fig.11: schemaritning i eagleSoft för (main board) innehåller manövrering 
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4.3  Kretskort och PCB 

För planering av starkströmsdelen, d.v.s. 400V och att spisen kan vara uppsäkrad 
med 16 A. Jag har använt verktyget för beräkning av "trace width" på ”pcb group”. 
[11] 
Här är strömvägar skall klara 16 A i ytterlager så kommer man behöva en "trace 
width" på ~10 mm. komponenterna måste också vara dimensionerade för att tåla 16A 
Man skall också tänka på att det finns risk för överslag mellan ledare vid ca 1000V 
per mm i torr luft. Ett säkerhetsavstånd för friliggande ledare kan vara ~1 cm per 
1000 V, i mitt fall blir det då minst 4 mm mellan faserna. 
Ledningarna kan lödas direkt i kretskortet eller anslutas med en kontakt som har lås 
för att inte lossna av sig själva och utgöra en säkerhetsrisk. 
Jag har dessutom separerat all lågspänning från högspänningen, i detta fall är det 
ganska lätt genom att vrida reläernas spolanslutningar mot elektroniken och låta 
starkströmmen gå rakt över kortet efter ena kortsidan. 
Jag har också hämtat information om avkoppling av framför allt digital elektronik, 
"decoupling capacitor".  
Strömvägarna har jag försökt göra på kortare avstånd mellan kristall och MCU, det 
samma med jordströmmarna som kopplas kortaste möjliga väg till MCUns 
decoupling capacitor(s), med tanke på att ström alltid konstant går tillbaka till sin 
källa. 
 

 

 

Fig.12: PCB power board 
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Fig.13: PCB main board 

 

Fig.14: power board fig.1   
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Fig.15: power board   

 

 

                                                      Fig.16: Main board  
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Fig.17: Main board   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 30  

Kapitel 5 

Diskussion och slutsatser 

Målet med projektet var att göra en effektiv konstruktion av en spisvakt som skulle 

kunna användas i alla hem, inte bara hos äldre eller handikappade.    

Resultaten har tagits fram både med de teori och praktik kunskaper samt simuleringar 

i Proteus och UnoArduSim. 
Produkten innehåller starkström 400 volt och svagström ner till 5 volt, analog och 

digital konstruktion. 
  

Till skillnad av röksensor som aktiveras när det känner rök, spisvakten är ett steg före 

eftersom syftet med den är att undvika detta, därför är det värt att lägga till mera 

kostnader för en spisvakt 

 

Jag har testad produkten genom att mata in 24 volt over likriktarbryggan. Produkten 

fungerar tillfredställande.     

För att skydda elektroniken från spisens värme, finns möjlighet att montera 

manövrerings enhet längre bort från spisens värme på något annat ställe och endast 

montera värmesensor vid det närmaste brännbara materialet intill spisens plattor 

värme sensor bör kopplas med teflon tråd eftersom teflon klarar höga temperaturer. 

Produkten kan förbättras genom att lägga till flera funktioner och att koppla till tre 

stycken 7-segment display för att indikera den aktuella temperaturen. 
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7  Bilagor 

Komponentlista 

 

Antal            Beteckning 

 

3 Current sense transformer E362054 

3 Sensors AZ764H (16 A High temperature miniature power relay) 

1 Transformator Hammond 160H24 C.T. 1A 220/24v 

1 LM35 AD590ZR package TO92 library linear temperature sensor 

1 Atmega328P 28 pins 

4 LED 5 mm package (grön, gul, röd, vit) 

7 

3 

Diod 1N4446 package D035-10 

Diod D_E2L 

2 

2 

2 

Connector device MPT2 package 2POL254 con-phoenix-254 

Connector device MPT6 package 6POL254 con-phoenix-254 

Connector MPT3 device 3POL254 con-phoenix-254 

1 Positive voltage regulator LM320LZ-XX package T092 

2 Ceramic kondensator 22 nF C-EU025- 025X050(C-EU)    

4 Elektrolyt kondensator 100 uF  C-EU025-30x050 

1 Oscillator 16MHz crystal 16 MHz XTAL/S -QS 

3 Resistor 1k R-EU-0204/7 (R-EU-0204/5) 

9 Resistor 10k R-EU-0204/7 (R-EU) 

4 Resistor 220 ohm R-EU-0204/7 (R-EU)220  

1 Resistor 100 Ohm R-EU-0204/7 (R-EU)  

1 Buzzer B/C11L package B/C11L source Buerklin 

1 

1 

Vrid switch (rotary switch) SW-C10  (SW-4 POS) 

Ström brytare (toggle switch) device 320-916 package 320-916 

1 

1 

Tryckknapp (button) device 320-916 package 320-916 

Multiconductor cable, 1,8-2 meter 

1 Transistor  HT7550A eller 2N1893 package T05 
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Kod 

// koden med pwm och watchdog 
#include <avr/wdt.h> 
void softwareReset( uint8_t prescaller) { 
     wdt_enable( prescaller); 
while(1) {} 
} 
#include <PinChangeInt.h>  
#define MY_PIN 12 // we could choose any pin  
volatile int pwm_value = 0; 
volatile int prev_time = 0; 
uint8_t latest_interrupted_pin; 
int state=0; //see falling  
 
#define MY_PIN 12 
  
//_____________________ end pwm declaration ________________________ 
 
const int sensor=A0; // Assigning analog pin A1 to variable 'sensor' 
float tempc;  //variable to store temperature in degree Celsius 
float tempf;  //variable to store temperature in Fahreinheit  
float vout;  //temporary variable to hold sensor reading 
//float grade;  
float samples[3]; 
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
//int TempValue; 
//const int inPin = 1; // TempValue pin 
//int stove_on_pin = A0; 
//int stove_on_value = 12;  //Used above in PWM as MY_PIN 12 
//int stove_on = 11;   
int relay_off = 13; //A0;  
int stateRelay_off = HIGH; 
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
int led1 = A1; 
int led2 = A2; 
int led3 = A3; 
int buzzer = A4; 
int ledPin = A5; 
 
unsigned long timer; // the timer 
boolean timedOut = false; // set to true when timer fired 
//--------------------Time in seconds------------------------------------------------------ 
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unsigned long INTERVAL1 =    10000;      // 10 sec   Rotary switch position 1 
unsigned long INTERVAL2 =    15000;      // 15 sec   Rotary switch position 2     
unsigned long INTERVAL3 =    20000;      // 20 sec   Rotary switch position 3 
unsigned long INTERVAL4 =    30000;      // 30 sec   Rotary switch position 4 
//-----------------------------Time in minute----------------------------------------------- 
//unsigned long INTERVAL1 =    60000;    // 1 min    Rotary switch position 1 
//unsigned long INTERVAL2 =   120000;   // 2 min    Rotary switch position 2 
//unsigned long INTERVAL3 =   180000;   // 3 min    Rotary switch position 3 
//unsigned long INTERVAL4 =   600000;  // 10 min   Rotary switch position 4 
//-----------------------------Time in hours - real time----------------------------------- 
//unsigned long INTERVAL1 =  1800000; // 30 min   Rotary switch position 1 
//unsigned long INTERVAL2 =  3600000;  // 1 hour   Rotary switch position 2 
//unsigned long INTERVAL3 =  7200000;  // 2 hours  Rotary switch position 3 
//unsigned long INTERVAL4 = 14400000; // 4 hours  Rotary switch position 4 
  
unsigned long INTERVAL0 = 500; // Buzzer on 0.5 millisecond 
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
////4-position rotary switch 
 const int firstRotaryPin = 3; 
 const int lastRotaryPin = 7; 
//const int firstRotaryPin = A1; 
//const int lastRotaryPin = A4; 
 
//int button = 2; //// choose button input ******************************** 
//int input1 = LOW; 
//int input1 = HIGH; 
//*************************************************************** 
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
int pinButton = 2; //  
int stateButton; //.................. 
int previous = LOW; 
long time = 0; 
//long debounce = 200; //.... 
long debounce = 400; //... 
int input1 = LOW; 
//----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
//_____________________________ PWM ____________________________ 
void rising() 
{   
  latest_interrupted_pin=PCintPort::arduinoPin;   
  PCintPort::attachInterrupt(latest_interrupted_pin, &falling, FALLING);   



         

 35  

  prev_time = micros(); 
    } 
  
  void falling()  
  {   
    latest_interrupted_pin=PCintPort::arduinoPin;   
    PCintPort::attachInterrupt(latest_interrupted_pin, &rising, RISING);   
    pwm_value = micros()-prev_time;   
    Serial.println(state); 
   } 
  
//________________________ end pwm ______________________________  
  
void setup() { 
  
 
//_______________________ PWM setup _____________________________ 
    pinMode(MY_PIN, INPUT);  
    digitalWrite(MY_PIN, HIGH);  
    Serial.begin(115200);   
    PCintPort::attachInterrupt(MY_PIN, &rising, RISING); 
   
 
//____________________________ end PWM setup _____________________ 
   
 
 //  lcd.begin(16,2); 
   Serial.begin(9600); 
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   //pinMode(stove_on, INPUT);  // Stove is on 
   pinMode(sensor, INPUT); 
  // pinMode(stove_on, INPUT); 
   //pinMode(stove_on_value, INPUT); //---------- MY_PIN instead --------------- 
   pinMode(MY_PIN, INPUT); 
   pinMode(relay_off, OUTPUT); // initialize LED output 
   //pinMode(1, INPUT); // TempValue - sensor input 
   pinMode(pinButton, INPUT); // initialize the pushbutton pin as an input 
//------------------------------LED---------------------------------------------------------- 
  pinMode(led1, OUTPUT); // LED green 
  pinMode(led2, OUTPUT); // LED yellow 
  pinMode(led3, OUTPUT); // LED red 
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // buzzer 
//--------------------------Other input and output----------------------------------------- 
  //pinMode(0, OUTPUT); // to R7 
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 // pinMode(1, INPUT); // to R6 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Button LED 
 // pinMode(7, INPUT); // between D7,R14,C7 
   
   
  timedOut = false; // allow timer to fire 
  timer = millis(); // start timer 
  //-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  for( int i=firstRotaryPin; i<= lastRotaryPin; i++) {  
    pinMode( i, INPUT);  
    digitalWrite( i, HIGH); // turn on internal pullup resistor 
  } 
  Serial.begin(9600); // let's talk to the world 
  Serial.println("RotarySwitch ready!"); 
 
  //pinMode(button, INPUT); ////for button input 
  pinMode(pinButton, INPUT); ////for button input 
} 
 
// returns the position of the rotary switch, 1-4 
// or returns 0 if no rotary switch is hooked up 
int getRotaryValue() { 
  for( int i=firstRotaryPin; i<= lastRotaryPin; i++) {  
    int val = digitalRead( i ); // look at a rotary switch input 
    if( val == LOW ) { // it's selected 
      return (i - firstRotaryPin + 1); // return a value that ranges 1 - 5 
    } 
  } 
    return 0; // error case - rotate switch 
//*************************************************************** 
  //return 1; // Rotary position 1 
  //return 2; // Rotary position 2 
  //return 3; // Rotary position 3 
  //return 4; // Rotary position 4  
  // ************************************************************* 
} 
 
void loop() {  
  
//************************* Set value for testing ********************* 
  //stove_on_value=0; 
  //stove_on_value=1; 
  //MY_PIN = 0; 
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  MY_PIN == 1; 
  //tempf= 77; // just for testing     , 25 celcius 
  //tempf= 86; // just for testing     , 30 celcius 
  //tempf= 87.8; // just for testing   , 31 celcius 
  //buttonState = 0; // just for testing-turn off buzzer 
  //buttonState = 1; // just for testing   
    
//--------------------------------------temp--------------------------------------------------   
 vout=analogRead(sensor); 
  vout=(vout*500)/1023; 
//tempc=(vout/1024.0)*500; 
tempc=vout; // Storing value in Degree Celsius 
//grade=tempc/10; 
tempf=(vout*1.8)+32; // Converting to Fahrenheit  
Serial.print("in DegreeC="); 
Serial.print("\t"); 
Serial.print(tempc); 
Serial.println(); 
Serial.print("in Fahrenheit="); 
Serial.print("\t"); 
Serial.print(tempf); 
Serial.println(); 
delay(1000); //Delay of 1 second for ease of viewing  
  
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 stateButton = digitalRead(pinButton);   
  if(stateButton == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) { 
    if(stateRelay_off == LOW){ 
      stateRelay_off = HIGH; 
      delay(100); 
    } else { 
       stateRelay_off = LOW; 
       delay(100);  
    } 
    time = millis(); 
     
  } 
  digitalWrite(relay_off, stateRelay_off); 
  previous == stateButton;  
   
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
// 26 grader 
if(tempf <= 78.8 && stateRelay_off==LOW){ 
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    //digitalWrite(stove_on_value, LOW); 
    digitalWrite(led1, HIGH); // green 
    digitalWrite(led2, LOW); // yellow 
    digitalWrite(led3, LOW); // red 
    digitalWrite(buzzer, LOW); // buzzer 
    digitalWrite(relay_off, LOW);  
    delay(200); 
         
}      
 
// 26 , 30 
else if(tempf > 78.8 && tempf <= 86 && stateRelay_off==LOW){  
  
    digitalWrite(led1, LOW); // green 
    digitalWrite(led2, HIGH);  // yellow 
    digitalWrite(led3, LOW); // red 
    digitalWrite(buzzer, LOW); // buzzer 
    digitalWrite(relay_off, LOW); 
      
    delay(200);   
} 
// större än 30  
else if (tempf > 86 && stateRelay_off==LOW){ 
  
    digitalWrite(led1, LOW); // green 
    digitalWrite(led2, LOW); // yellow 
    digitalWrite(relay_off, HIGH);   
    digitalWrite(A5, HIGH); 
    delay(200);   
      
       
    if ((!timedOut) && ((millis() - timer) > INTERVAL0)) { 
    // timed out 
    timedOut = true; // don't do this again */ 
 
               
    for (int x=0; x < 10; x++) 
    { 
 
        // check if the pushbutton is pressed. 
        // if it is, the buttonState is HIGH: 
        //buttonState = digitalRead(button); 
        stateButton = digitalRead(pinButton); 
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        if (stateButton == LOW) { 
         
       digitalWrite(led3, HIGH); // red 
       digitalWrite(buzzer, HIGH); // set buzzer 
       delay(1000);            // wait for a second 
       digitalWrite(buzzer, LOW);  // set buzzer off 
       digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       delay(1000);            // wait for a second 
      } 
    } 
          while(true){ 
      digitalWrite(led1, LOW);  // green 
      digitalWrite(led2, LOW);  // yellow 
      digitalWrite(led3, LOW);  // red 
      digitalWrite(relay_off, HIGH); 
      delay(1000); 
     // restart in 60 milliseconds 
     softwareReset( WDTO_60MS); 
      }  
        
  } 
                
}  
  
//---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 int rotaryPos = getRotaryValue(); 
 
  if( rotaryPos == 1 ) {   
    Serial.println("1"); 
    if ((!timedOut) && ((millis() - timer) > INTERVAL1) && 
stateRelay_off==LOW) { 
  // } 
    // timed out 
    timedOut = true; // don't do this again 
    // you can reset the single shot timer by setting 
    //  timedOut = false; 
    //  timer = millis(); 
 
    for (int i=0; i < 3; i++) 
    { 
 
       digitalWrite(led3, HIGH); // red 
       digitalWrite(buzzer, HIGH); // set buzzer 
       delay(1000);            // wait for a second 
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       digitalWrite(buzzer, LOW);  // set buzzer off 
       digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       delay(1000);            // wait for a second 
       
     // restart in 60 milliseconds 
     //softwareReset( WDTO_60MS);       
    }  
         
      while(true){ 
      digitalWrite(led1, LOW);  // green 
      digitalWrite(led2, LOW);  // yellow 
      digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       
     // restart in 60 milliseconds 
     softwareReset( WDTO_60MS); 
      } 
  } 
} 
     
//------------------------------------------rotary2------------------------------------------- 
     if( rotaryPos == 2 ) {   
    Serial.println("2"); 
    if ((!timedOut) && ((millis() - timer) > INTERVAL2) && stateRelay_off==LOW 
) { 
  // } 
    // timed out 
    timedOut = true; // don't do this again 
    // you can reset the single shot timer by setting 
    //  timedOut = false; 
    //  timer = millis(); 
 
    for (int i=0; i < 3; i++) 
    { 
 
       digitalWrite(led3, HIGH); // red 
       digitalWrite(buzzer, HIGH); // set buzzer 
       delay(1000);            // wait for a second 
       digitalWrite(buzzer, LOW);  // set buzzer off 
       digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       delay(1000);            // wait for a second 
       
     // restart in 60 milliseconds 
     //softwareReset( WDTO_60MS);       
    }  
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      while(true){ 
      digitalWrite(led1, LOW);  // green 
      digitalWrite(led2, LOW);  // yellow 
      digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       
     // restart in 60 milliseconds 
     softwareReset( WDTO_60MS); 
      } 
  } 
} 
 //--------------------------------------------rotary3----------------------------------------- 
   
  else if( rotaryPos == 3 ) { 
    Serial.println("3"); 
    if ((!timedOut) && ((millis() - timer) > INTERVAL3) && stateRelay_off==LOW 
) { 
  // } 
    // timed out 
    timedOut = true; // don't do this again 
    // you can reset the single shot timer by setting 
    //  timedOut = false; 
    //  timer = millis(); 
 
    for (int i=0; i < 3; i++) 
    { 
 
       digitalWrite(led3, HIGH); // red 
       digitalWrite(buzzer, HIGH); // set buzzer 
       delay(1000);            // wait for a second 
       digitalWrite(buzzer, LOW);  // set buzzer off 
       digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       delay(1000);            // wait for a second                 
    } 
  
       while(true){ 
      digitalWrite(led1, LOW);  // green 
      digitalWrite(led2, LOW);  // yellow 
      digitalWrite(led3, LOW);  // red 
      delay(1000); 
     // restart in 60 milliseconds 
     softwareReset( WDTO_60MS);       
    } 
    } 
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  } 
//--------------------------------------end rotary3------------------------------------------ 
 
//-----------------------------------------rotary4--------------------------------------------     
  else if( rotaryPos == 4 ) { 
    Serial.println("4"); 
       if ((!timedOut) && ((millis() - timer) > INTERVAL4) && 
stateRelay_off==LOW ) { 
  // } 
    // timed out 
    timedOut = true; // don't do this again 
    // you can reset the single shot timer by setting 
    //  timedOut = false; 
    //  timer = millis(); 
 
    for (int i=0; i < 3; i++) 
    { 
 
       digitalWrite(led3, HIGH); // red 
       digitalWrite(buzzer, HIGH); // set buzzer 
       delay(1000);            // wait for a second 
       digitalWrite(buzzer, LOW);  // set buzzer off 
       digitalWrite(led3, LOW);  // red 
       delay(1000);            // wait for a second 
     // restart in 60 milliseconds 
     //softwareReset( WDTO_60MS);       
    } 
  
             while(true){ 
      digitalWrite(led1, LOW);  // green 
      digitalWrite(led2, LOW);  // yellow 
      digitalWrite(led3, LOW);  // red 
      delay(1000); 
     // restart in 60 milliseconds 
     softwareReset( WDTO_60MS);        
     } 
    } 
   } 
   
//----------------------------------------end rotary4----------------------------------------  
  
  else {  
    Serial.println("uh oh, somethings wrong"); 
  } 
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  delay(100); // slow down the loop() so we don't spam the serial port 
 
  //input1 = digitalRead(button); 
  stateButton = digitalRead(pinButton); 
    
  //if (input1 == HIGH ){ //Checking for button push 
    if (pinButton == HIGH ){ //Checking for button push 
   
    Serial.println(101); 
     
  } 
  //if (input1 == LOW ){ //Checking for button push 
  if (pinButton == LOW ){ //Checking for button push 
     
    Serial.println(rotaryPos); 
      
  } 
  delay(100); 
   
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


