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Abstract
In this project a humidity sensor will be integrated to measure humidity. There are several different
methods for integrating a humidity sensor but for this project two models will be used to integrate
the sensor and compare with the theory. The construction of the two models are in KiCad and then
it will be ordered as PCBs. The voltage of the output of the integrated circuits will be measured
and then converted to humidity by using the simulated capacitance value of the sensor. This will
be compared with the theory to see which of these models that are appropriate for the selected
sensor.

To convert the analog signals into digital values, the objective was to program it in the
microprocessor. All algorithms are implemented to the hardware in C.

Sammanfattning
I det här projektet kommer en luftfuktighetssensor att integreras för att mäta luftfuktighet. Det finns
flertalet olika metoder för att integrera en luftfuktighetssensor men det som kommer att användas
i detta projekt är två olika modeller att implementera och jämföra med teorin. Konstruktionen av
de två olika modellerna görs i KiCad för att sedan beställas som kretskort. Spänningen på utgången
på de integrerade kretsarna ska mätas för att sedan omvandlas till luftfuktighet med hjälp av de
simulerade kapacitansvärdena på sensorn. Detta kommer att jämföras med teorin för att se om
dessa modeller är lämpliga för just den valda sensorn.
För att omvandla den analoga utsignalen till digitala värden var målet att programmera det i
mikroprocessorn. Alla algoritmer till hårdvaran har implementerats i C.
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1
Inledning

1.1 Introduktion
Minst ett kretskort ska integreras för att mäta luftfuktighet i nedre delen av atmosfären. Fokus på
kretskortet kommer att ligga på låg vikt, liten storlek och ett lågt pris per enhet. Eftersom Sparv
redan har en så kallad Windsond som mäter vindar, temperatur, luftfuktighet och som väger ca 13g
är målet att utveckla en redan befintlig hårdvara som ska utföra mätningar noggrannare med en
kortare responstid. Sonden ska även minska i vikt och väga så lite som möjligt, ca 5g för hela
sonden och priset ska även vara så lågt som möjligt.
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1.2 Frågeställningar
För att underlätta arbetets gång så krävs specifika frågeställningar på vad som skall ingå i arbetet
och dessa är:

●

Vilken metod av de utvalda skall användas till att beräkna luftfuktighet?

●

Skiljer sig de teoretiska beräkningarna från de praktiska mätningarna av resultatet, och
i så fall hur?

●

Med hur bra noggrannhet kan man mäta luftfuktigheten trots en olinjär sensor?

För att komma fram till vilken metod som passar bäst för att mäta luftfuktigheten så är
utgångspunkterna att besvara dessa frågor.
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2
Bakgrund
2.1 introduktion
Sparv har sitt kontor i centrala Linköping. Sparv har funnits sen 2012 men fick sitt stora
”genombrott” 2015. Det är ett litet företag med sex anställda och de flesta har studerat till
ingenjörer på Linköpings universitet. Företagets vision är att förbli ett litet företag som utvecklar
batteridrivna sensorsystem.
Sparv specialiserar sig på utvecklingen av inbyggda system med batteridrift, radiokommunikation
och sensorer. Sparv utvecklade bland annat Windsond som är ett väderballong-system för en
omedelbar bild av lokala förhållande på olika höjder. Det är alltså ett mätsystem som baseras på
rapportering av vädret uppe i atmosfären eftersom det kan skiljas från vädret på marknivå.
Satsning på bärbarhet och låg kostnad gör det perfekt för frekvent användning i fält. Produkten
används främst av forskare och luftballongspiloter.
Med hjälp av en liten väderballong ska detta hjälpa till att mäta vindar, temperatur och luftfuktighet
i nedre delen av atmosfären. För att kunna mäta temperatur och luftfuktighet används idag en
standardsensor. Nackdelen med att använda sig av denna sensor är att responstiden blir
3

långsammare en vad man önskar sig och så får man inte det temperaturspannet man önskar sig.
Fokus på denna sond kommer att ligga på låg vikt, liten storlek och ett lågt pris per enhet. Man
planerar nu att använda sig av en ny plattform för företaget sparv vilket är STM. Tidigare har man
använt sig av plattformen AVR8-bitar men nu kommer vi att använda oss av en helt ny plattform
med 64 bitar, en STM32. Kretskortet skall integrera en mer avancerad sensor för luftfuktighet.
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3
Teori
3.1

Introduktion

De olika delar som kommer att användas är en plattform STM32 med 48-bitar, sensor för att mäta
luftfuktighet (HC103M2), Inter-Inegrated Circuit (I2C) som kommunicerar med mikrokontrollen,
en timer TLC 555 för att få noggranna tidsfördröjningar, ADC som omvandlar analoga signaler till
digitala signaler, RC-filter för att minska brus, spänningsregulator för att kunna reglera spänningen
och en kapacitans-brygga.

3.2

Tidigare forskning

Företaget Sparv använde sig av en AVR8-bitar när de utvecklade sin Windsond. Det kommer nu
att användas en STM32 plattform. Anledningen till att kretskortet ska utvecklas är för att kunna
integrera en mer avancerad sensor för luftfuktighet. Sensorn som finns idag har långsam responstid
och inte tillräckligt brett temperaturspann. Kretskortet kommer att fungera så att det digitaliserar
signalerna och kommunicerar via I2C [5] med huvud-kontrollern. Det kommer även att behövas
en mikrokontroller som agerar som I2C-slav och stödjer kommandon för att starta mätning, avläsa
mätning och stoppa mätning.
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3.3

Sensor för luftfuktighet

Det finns två typer av sensorer som man kan tänka sig att använda för luftfuktighet. Den ena är
E+E HC103M2 och den andra P14 Rapid. HC103M2 sensorn kommer att användas under det här
arbetet. Luftfuktigheten utläses som kapacitans och därför behöver den konverteras.
I allmänhet görs fuktighet- och temperaturmätning frekvent. Medan mätningar på temperaturen
görs med hög noggrannhet så är det svårare att mäta upp olika gaser i atmosfären. Idag finns många
olika sensorer för fuktmätning och för att få en bra sensor behövs många olika funktioner så som
en kort reaktionstid, god hållbarhet och en känslighet för både fukt och temperatur. 75 % av alla
fuktsensorer är idag baserade på kapacitiv teknik [1].

3.3.1 HC103M2
Kapacitiva känslighetsensorer som visas i figur 1 används i väderrelaterade forskningar. De
kännetecknas av att kunna mäta på låg temperatur och har förmågan att mäta upp till 200 grader
även fast de stöter på motståndskraft. HC103M2 sensorn tillhör serien E+E Elektronik som är den
mest kända och använda serien. Arbetsområdet för HC103M2 sensorn är mellan 0 % och 100 %
relativ känslighet (RH) och linearitetsfelet uppgår till högst 2 %. Den presenterar utmärkta
egenskaper för hög reproducerbarhet av sensordata samt en bra linearitet över hela området. Detta
innebär att man får en hög noggrannhet över ett brett temperaturområde, vilket är nödvändigt för
att beräkna daggpunktsinformation. Daggpunkt inträffar vid den temperatur då vattenånga inte
längre kan hållas av luften utan den övergår istället i vattendroppar (kondens). Kondens uppstår
när temperaturen minskar [6].

Figur 1: Översikt över HC103M2 sensorns utseende.
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3.3.2 Sensorspecifikation
Den genomsnittliga ökningen av kapacitansen över arbetsområdet uppgår till 55pF. Figur 2 visar
hur en varierande kapacitansvärde på sensorn ger ett varierande värde på den relativ luftfuktighet.
Högre kapacitansvärde ger högre relativ luftfuktighet.

Figur 2: Sambanden mellan kapacitansvärde och den relativa luftfuktigheten i procent.

Sensorns kapacitansvärde bestäms av formlerna nedan [6]:

C0 står för den nominella kapacitansen som varierar mellan 120-200pF för 30 grader Celsius.
För större och fler noggrannhetskrav så beräknas sensorkarakteristisken istället med följande
polynom:
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HC103M2-sensorn har en funktionsfrekvens på mellan 10kHz och 100kHz. För bäst resultat så
rekommenderas att operera på 20kHz. Den maximala spänningen att förse sensorn med är 5V och
DC-spänningen ska variera med maximalt plus-minus 5mV [7].

3.4

TLC555

TLC555 är tid krets (figur 3) som jobbar med frekvenser upp till 2 MHz. På grund av den höga
ingångsimpedansen använder sig denna enhet av mindre timing-kondensatorer. Detta resulterar i
att mer noggranna tidsfördröjningar och svängningar är möjliga. Strömförbrukningen är låg över
hela intervallet av matningsspänningen. TLC555 har en trigger-nivå som motsvarar ungefär en
tredjedel av matningsspänningen och en trigger-nivå som motsvarar ungefär två tredjedelar av
matningsspänningen. För att ändra dessa nivåer kan man använda sig av styrspänningen
“CONT”. När triggeringången (TRIG) faller under trigger-nivån så sätts vippan och utgången går
hög. Om “TRIG” istället är över trigger-nivån och tröskelingången (THRES) också är över är
vippan återställd och utgången går låg. Återställnings-ingången (RESET) kan åsidosätta alla andra
ingångar och kan användas för att initiera en ny tidscykel. Om “RESET” är låg så återställs vippan
och utgången är låg. När utgången är låg så är en lågimpedans bana försedd mellan
urladdningsterminalerna “DISCH” och “GND”.
TLC555C som kommer användas präglas över temperaturområdet -55 till 125 grader [8]. I figur 4
ses kurvformen från triggeringången och utgången.

Figur 3: Översikt över TLC555
8

Figur 4: Vågformer för ut och- kapacitansspänningen för triggern.

3.5 Mikroprocessor STM32
STM32F0 är en högpresterande mikroprocessor som opererar på 48 MHz. Den har
höghastighetsminne som mäter upp till 32kbytes på SRAM och ett stort register av I/O pinnar och
annan kringutrustning. Den erbjuder många olika kommunikationsvägar så som I2C och SPI, upp
till 12 bitars ADC, 16 bitars klocka och en mer avancerad PWM-klocka. Mikrokontroller kan
operera på temperaturer på mellan -40 till 85 grader Celsius och mellan 2,4 -och 3,6V [11].
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3.6 Kommunikation mellan I2C och mikrokontroller
Inter-integrated circuit används ofta för enheter till inbyggda system eller för att synkronisera med
en mikrokontroller. I2C har en tvåtrådskommunikation och alla komponenter är kopplade till
dessa ledningar och dessa två är seriell data (SDA) och seriell klocka (SCL). Varje I2C komponent
har en speciell adress och detta gör att mikrokontroller kommunicerar med komponenterna genom
denna identifiering [5]. I figur 5 presenteras ett exempel på hur I2C kommunikation kan se ut.

Figur 5: Ett exempel på hur I2C-kommunikationen kan se ut med master och slave.

3.7 Analog till digital omvandlare (ADC)
Analog till digital omvandlare används för att göra om analoga signaler inom ett definierat intervall
till digitala signaler. I verkligheten så är de flesta signalerna i analog form och för att använda en
mikrokontroller så behöver man använda ADC för att signalerna ska bli konverterade till digitala
värden. Upplösningen hos ADC definieras av antalet bitar i det digitala resultatet (8 bitar, 10 bitar
etc.) och inspänningen [10].
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Figur 6: Ett exempel på en symbol för A/D omvandlare. Där Vref är referensspänningen och
utsignal är det digitala ordet (X1,X2…Xn ). X1 motsvarar det största värdet (most significant bit)
och Xn motsvarar minsta värdet (least significant bit).

överförings funktion för figur 6 ges av:

där D är värdet av den digitala signalen, K är en skalfaktor, Vref är referensspänningen och Vfs är
det maximala inspänningsområdet för omvandlaren. I dessa fall får vi en kvantisering av insignalen
samt av tiden då det tar tid för varje omvandling att ske. Ett kvantiserat system är ett system som
endast behandlar digitala värden [15].

När man använder AD-omvandling så strävar man efter att ha en bra upplösning och med hjälp av
formler kan vi bestämma denna upplösning:
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där

är det nominella värdet och Vmax är största möjliga utspänningen.

För att minska skillnaden mellan spänningsnivåerna så måste man öka upplösningen, d.v.s. att man
ökar antalet bitar i den digitala signalen. Om man antar att man vill stega med 1mV och
så får man:

ger att det behövs en 8-bitars omvandlare för att få en upplösning som är högre än
10mV när

[16].

3.8 Spänningsregulator
Kretskortet matas av antingen batterier eller en DC-adapter. Komponenterna som sitter på kortet
drivs av 5V eller 3,3V och därför måste man reglera spänningen från batteriet eller adaptern.
LM7805 serien av spänningsregulatorer har tre ingångar och en fast utspänning på 5V. Låg
dropout-spänning är viktigt för spänningsregulatorer [17]. LM7805 har en dropout-spänning som
är 2V vid en belastning på 1A och det kan ses som relativt högt om man jämför med
spänningsregulatorn ADP3338 då den har en dropout-spänning på 190mV vid en belastning på 1A.
LM7805 och ADP3338 är lika i sin konstruktion men LM7805 är en äldre variant [18].

Figur 7: Uppkopplingsexempel på spänningsregulatorer.
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3.9 Kapacitans-brygga
En kapacitansbrygga (Wheatstone-brygga) består av en krets med tre kända komponenter och en
okänd som kopplas ihop så att man med stor noggrannhet kan bestämma den okända komponenten.
Då den okända komponenten har små variationer så utgör den oftast en sensor.

Kapacitansbryggor är symmetriska och mäter okända kapacitanser genom att jämföra med en
annan kapacitans. Ett typiskt utseende för en kapacitiv brygga är den i figur 8. Den balanseras
genom att man justerar den kalibrerade reaktiva komponenten Cs.

En kapacitansbrygga fungerar på så sätt att man anpassar resistorerna (R) så att spänningen på
utgången förstärks för olika kapacitansvärden på sensorn. Om man har högre resistans så genererar
det högre utspänningar. Cx används som referenskapacitans [19].

Figur 8: Ett exempel på en kapacitansbrygga.
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3.10 RC- Filter
De vanligaste filtren som används är:

Högpassfilter: Högpassfiltret tillåter bara höga frekvenssignaler från gränsfrekvensen till
oändligheten att passera och alla lägre frekvenssignaler blockeras.

Bandpassfilter: Bandpassfiltret tillåter signaler som faller inom ett visst frekvensband dvs. mellan
två olika frekvenser för att passera genom och blockerar både de lägre och de högre frekvenserna
på sidorna av frekvensbandet.

Lågpassfilter: Lågpassfiltret (Figur 10) tillåter enbart låga frekvenssignaler från 0 Hz till
gränsfrekvensen att passera, all annan högfrekvenssignal blockeras [13].

Figur 9: RC-krets för ett lågpassfilter.
En resistor-kapacitans krets d.v.s., RC-filter är en elektrisk krets och är den enklaste varianten av
RC-krets. Som namnet säger innehåller den en resistor och en kapacitans och drivs av spänning.
RC-filter enligt modellen i figur 9 bildar ett lågpassfilter för att förfina signaler genom att dämpa
oönskade frekvenser. Lågpassfiltret kommer att användas eftersom enbart låga frekvenssignaler
kommer att användas och alla annan hög frekvenssignal ska blockeras [12].
14

Figur 10: Frekvensrespons av första ordningens lågpassfilter där Fc står för
brytfrekvensen.
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4
Metod
4.1

Introduktion

För att besvara de frågeställningar som denna rapport är baserad på så har många undersökningar
och mätningar gjorts. Den stora delen av arbetet består av att samla information och data. Eftersom
funktionen på en vädersond inte var något som hade stötts på tidigare var första steget att läsa in
sig på ämnet och dess funktion. Sparv använder sig av vädersond dagligen och därför finns tillgång
till forskningen som de har använt sig av och det kan komma till nytta även för oss. Baserat på
teorin och andra forskningar så ska många undersökningar och mätningar utföras för att besvara
de frågeställningar som beskrivits.
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4.2

Förstudie

Första steget var att läsa på om luftfuktighetssensorer. Sparv har en klar ide över vilken sensor
som de vill använda för att mäta luftfuktighet. Sensorn som de har valt heter HC103M2. Till en
början var man inte säker på vilken sensor som skulle användas och man funderade på två olika
sensorer, den ena var HC103M2 och den andra var P14Rapid. Sparv tog beslutet att HC103M2
sensorn var den optimala för deras behov. Eftersom Sparv redan vet vilken sensor som ska
användas till vädersond finns det ingen anledning och försöka hitta någon som är bättre. Fokusen
ligger istället på hur man ska integrera HC103M2 sensorn och det kommer utföras med hjälp av
två olika modeller. Till en början gäller det och läsa på om just HC103M2 för att få en förståelse
för varför just den sensorn är optimal för mätning av luftfuktighet och hur man ska gå till väga för
att integrera den. För att lyckas integrera HC103M2 på bästa sätt kommer två olika modeller att
jämföras. För att veta vilka modeller som ska användas för integration så var google scholar till
stor hjälp där man kan hitta vetenskapliga artiklar och information om de olika modellerna.

4.3

Programmerings-, simulerings- och designprogram

För att konstruera de två olika modellerna används Kicad som program. Eftersom Kicad inte kan
utföra simuleringar utan bara hanterar designen så behövs ett annat program som utför själva
simuleringen. Programmet som simuleringen utförs i är Multisim.

4.3.1 Kicad
Kicad är ett gratis programpaket med öppen källkod för elektrisk design. Kicad hanterar design av
kopplingsscheman och mönster kort. I programmet kan man koppla samman schemaritning,
komponentlista och mönsterkortslayout. Programmet går att ladda ner för Windows och Linux [9].

4.3.2 Multisim
Multisim är ett program där man kan designa sin krets precis på samma sätt som i Kicad. Skillnaden
mellan de två programmen är att man kan simulera sina kretsar med Multisim. Därför används
Multisim enbart för att simulera och Kicad för att designa kretsarna eftersom utbudet av
komponenter är större i Kicad.
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4.3.3 Programmeringsspråk
Programspråket C är avsett för strukturerad programmering och är bland de populäraste
programspråken. C har funnits i ca 30 år och det finns väldigt mycket källkod tillgängligt. Det gör
så att man har mycket att lära sig ifrån och mycket man kan använda. C har även legat till grund
för andra programmeringsspråk som t.ex. C++ och Java [14].

4.4 Implementering
När förstudien var avklarad hade vi en djupare förståelse för hur vi skulle tänka för att integrera en
luftfuktighetssensor. Beslutet togs att enbart två olika modeller kommer att användas för att
integrera sensorn eftersom det blir enklare för oss och satsa på två modeller och göra de bra istället
för att ha med fler kretsar som leder till onödiga krets- och komponentkostnader. För att veta om
de olika modellerna är lämpliga och vilka värden som ska användas på komponenterna för att
integrera kretsarna ritades kretsscheman i Multisim för att kunna utföra simulationer.
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4.4.1 Modell 1
Första kretskortet innehåller en sensor, en STM32 mikroprocessor, ESD kontroll, jtag anslutning,
ett skydd för spänningsanslutningen och en spänningsregulator (figur 11). Denna modell finns
given i databladet för HC103M2 sensorn.

Figur 11: Översikt över första kretsens implementering.

Första kretsens integrering av sensorn (Figur 12) innehåller en tidskrets TLC555, två resistorer, en
kapacitans och en varierande kapacitans som föreställer själva luftfuktighetssensorn. Kretsen förses
med en resistor och en kapacitans på utgången som utgör ett lågpassfilter för att minska brus och
andra störningar som kan förekomma men främst för att göra om signalerna till analoga signaler.
Kretsen kopplades upp med Multisim för att kunna utföra simuleringarna. Innan simuleringarna
körs behöver komponentvärdena för kretsen bestämmas. Databladet för sensorn (HC103M2) var
till stor nytta för att komma fram till rätt värden för att integrera kretsen på bästa sätt.
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Figur 12: Implementering av sensorn i modell 1

Figur 13: Simulering av utsignalen i modell 1.

HC103M2-sensorn har ett arbetsområde mellan kapacitansvärdena 160 pF och 215 pF.
Simuleringarna utförs mellan just 160 pF och 215 pF där den relativa luftfuktigheten ligger mellan
0-100 % som man kan se i tabell 1. C2 är en standard-kapacitans på 0,01uF. C1 samt RA1 är de
komponenter som genererar hur lång tid signalen ska vara hög och därmed är komponentvärdena
anpassade för och bestämmer hur stor duty cykel kretsen kommer att ha. Det kan man beräkna med
formeln T= 1.1 x RA1 x C1[20]. Figur 13 visar hur C1 laddas upp och pulsen blir hög tills C1
laddas upp till 2/3 V. RA används till triggern för att trigga igång kretsen med en viss frekvens
annars får vi bara ut pulsen en gång. Komponenterna är kopplade till en tidskrets TLC555 som har
en låg strömförbrukning som sedan kopplas till ett lågpassfilter som anpassar kretsen till
mikroprocessorn som kommer omvandla utsignalen till digitala signaler.
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Kapacitans (pF)

Simulerad spänning (V)

Beräknad luftfuktighet
(%)

160

2.18

0

170

2.23

18.3

180

2.48

36.5

190

2.62

54.8

200

2.75

73.1

210

2.85

91.4

Tabell 1: Värden från simulering på utgången efter filtret.

Kapacitans (pF)/ Spänning (V)
220
210

Kapacitans (pF)

200
190
180
170
160
150
2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Spänning (V)

Figur 14: Utspänningen vid olika kapacitansvärden.

När värdena är satta simuleras programmet för att se vad man får ut. Simulationen sker efter
filtret. När värdena på alla komponenter har fastställts undersöks förändringen på
sensorkapacitansen (Tabell 1). Det som framgår från simuleringen är hur olika värden på
sensorkapacitansen påverkar spänningen på utgången.
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2,9

ESD
Denna enhet används för att skydda system med hög data och kretsar som kräver låg
kapacitansbelastning.

Figur 15: Kontaktdon
LED
Lysdioderna används när mikroprocessorn ska programmeras för att se att mikroprocessorn tar
emot informationen som har angivits. Det kan man göra genom att programmera så att dioderna
lyser, då vet man att mikroprocessorn tar emot informationen. Resistorerna är där för att ge rätt
ström genom för att skydda lysdioden.

Figur 16: LED-lampor
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Spänningsanslutning
Figur 16 är en kontakt för att kunna mata kretskortet med spänning. Resistorerna är till för att
skydda anslutningen.

Figur 17: Spänningsanslutning
Jtagganslutning
Figur 17 är en jtagg anslutning. Den används för att kunna koppla datorn till kretskortet för att föra
över information till mikroprocessorn.

Figur 18: Jtagganslutning
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Spänningsregulator
Kretskorten matas in med 5 V och mikroprocessorn kan enbart hantera en maximal spänning på
3.3 V. Därför används en spänningsregulator (figur 18) för att minska spänningen från 5 V till 3.3
V innan den går in till mikroprocessorn.

Figur 19: Spänningsregulator
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Multisim används som tidigare nämnt enbart för att simulera kretsen och för att få fram rimliga
värden på komponenterna. I kicad konstrueras kretsen sedan för att kunna få ut PCB (figur 20) som
ska användas för mätning.

Figur 20: Layout för första kretsen med dragna koppartrådar

När komponenterna är lagda och koppartrådarna dragna till rätt komponent beställdes varorna hem
för att kunna koppla ihop kretskortet. Komponenterna löddes fast på rätt plats på kretskortet. Ett
fåtal footprints var fel på kretskortet och det fick vi lösa genom att koppla fast komponenterna med
hjälp av kopplingstrådar. När hela kretskortet var klart kunde små tester utföras med multimeter
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för att se att komponenterna låg på rätt plats. Genom att kolla så att rätt pinne blev jordad och rätt
pinne fick den spänning som skulle genereras.

När lödningen var klar användes oscilloskopet för att säkerställa att rätt värden kom ut från
utgången. Det som undersöktes var förändringen på spänningen som kom ut från utgången och
kapacitansvärdet på sensorn när sensorn utsattes för olika luftfuktigheter.

Figur 21: Box där sensorn utsattes för varierande luftfuktighet.

Första mätningen utfördes i rumstemperatur där vi mätte upp luftfuktigheten med en
luftfuktighetsmätare. För att undersöka variationen på utspänningen på kretsen och
kapacitansvärdet på sensorn använde vi oss av en box (Figur 21) där vi utsatte sensorn för olika
luftfuktigheter. Datorn kopplades in för att läsa av vilken luftfuktighet som befann sig i boxen
(Figur 22).
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Figur 22: luftfuktigheten i boxen utläses varje sekund. Det vi ser i figuren är den relativaluftfuktigheten som finns i boxen.

Sensorn utsattes för en luftfuktighet mellan 55 % och 80 %. Med hjälp av de fasta värdena på
luftfuktigheten i boxen mättes variationen på sensorns-kapacitansvärde och utspänningen för
luftfuktigheten mellan 55 % - 80 %.

När utspänningen har mätts upp vid varierande luftfuktighet i boxen kan kapacitansvärdet på
sensorn beräknas eller simuleras. Den metod som valdes var att simulera kapacitansvärdena utifrån
utspänningen som erhölls och sedan beräknas luftfuktigheten med formeln

,
där C0 och HC0 är fasta värden och dessa värden kan hittas under rubriken “sensor
specifikation”. C(RH) är sensorkapacitansen som simulerades fram med hjälp av utspänningen.
Värdet på luftfuktigheten kan även fås fram genom att kolla i grafen (figur 2) och läsa av värdet på
luftfuktigheten.
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4.4.2 Modell 2
Andra kretsen som används (Figur 23) var ingen modell som fanns med i databladet för HC103M2
sensorn. Denna modell utförde vi själva från grunden genom att läsa på om olika sätt att integrera
olika luftfuktighetssensorer. Modellen innehåller en förstärkare (op- amp), två resistorer, en
kapacitans och en varierande kapacitans som föreställer luftfuktighetssensorn (HC103M2). Även i
det här fallet sätts en resistor och en kapacitans på utgången för att minska brus och andra störningar
men främst för att göra om de till analoga signaler. I det här fallet finns även en extra regulator
eftersom op- ampen ska matas med 5V. Precis som med modell 1 används samma STM32
mikroprocessor, ESD kontroll, jtag anslutning, skydd för spänningsanslutningen och en
spänningsregulator. Denna modell matas med pulser från mikroprocessorn in till benet som heter
PWM enligt figur 20. Utförandet sker precis som i första modellen, där kopplingsschemat i
multisim utför simuleringen för att få fram rätt värden på komponenterna. Enligt databladet för
denna krets ska resistorerna vara lika stora och kapacitansen C1.1 ska vara så stor så att variationen
på spänningen blir tillräckligt stor på utgången. Med hjälp av simuleringar kan man få fram de
värdena som söks. Målet är att variera sensorn-kapacitansen mellan 160 pF om 215 pF och få en
förändring på utspänningen som har tillräckligt stor dynamiken.

Figur 23: Översikt över andra kretsens implementering
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Med hjälp av simulering fick vi fram värdena på komponenterna. C1 läggs till 220 pF, R1A1 och
R2A1 till 47 kohm. Målet är att utspänningen ska variera mellan 1V och 3V.

Kapacitans (pF)

Simulerad spänning (V)

Beräknad luftfuktighet
(%)

160

2.80

0

170

2.74

18.3

180

2.65

36.5

190

2.45

54.8

200

1.90

73.1

210

1.60

91.4

Tabell 2: Tabell över varierande utspänning för varierande kapacitansvärden.

Figur 24: Simulering över utspänningen med varierande kapacitans

När sensorn sätts till minsta värdet dvs. 160 pF fås en spänning på ca 2.80 V. När kapacitansvärdet
på sensorn ökar minskar utspänningen och resultatet kommer allt närmre 1 V (figur 24). Det är
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precis dessa värden som är intressanta i vårt fall, det vill säga en variation på utspänningen mellan
1 V och 3V.

Nu när exakta värden har satts på komponenterna utförs kopplingen av kretsschemat i Kicad.
Sensorn bör vara lite avskild från de andra komponenterna så att den inte påverkas av dessa eftersom
sensorn är enormt känslig.

Figur 25: Layout över andra kretsen i KiCad

Lödningen av komponenterna gick till på samma sätt som i modell 1. Kretsen matas med en
fyrkantspuls och därför behövdes en signalgenerator till denna krets. Signalgeneratorn generera
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fyrkantspulser som inmatning till kretsen. Denna lösning gjordes eftersom programmeringen till
mikroprocessorn inte blev lyckad och då genererades inga pulser till kretsen eftersom PWM är en
puls inmatad från mikroprocessorn. Mätningarna utfördes genom att koppla ihop kretsen på ett
kopplingsdäck på samma sätt som det monterades på kortet. Kopplingsdäcket matades med
fyrkantspulser med hjälp av signalgeneratorn och utspänningen lästes av på oscilloskopet för olika
kapacitansvärden.

Mätningarna utfördes precis på samma sätt som modell 1 när en luftfuktighetssensor användes
istället för fasta kapacitansvärden. Boxen användes där varierande luftfuktighet utsatte sensorn och
där vi mätte utspänning efter filtret för en viss luftfuktighet. Där man sen använde formeln

För att beräkna sensorns luftfuktighet.
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4.5 Störningar
Analoga och- digitala signaler är väldigt känsliga signaler som man ska vara försiktig med hur man
hanterar dem. Nedan presenteras de problem som kan uppstå vid dessa störningar på dessa signaler.

4.5.1 Analoga störningar
Luftfuktighetssensorn ger ut låga signalnivåer och därför är det viktigt att de inte förstörs på vägen.
För att undvika att de förstörs så ska man hålla isär de analoga och digitala signalerna i de mer
känsliga analoga delarna. För att undvika brus och störningar på utgången så har även
komponenterna valts för att minimera dessa och för att minska risken för signalen att påverkas på
vägen.

4.5.2 Digitala störningar
Digitala signaler är inte lika känsliga som analoga signaler. Eftersom de digitala signalerna inte är
lika störningskänsliga som de analoga signalerna så har det inte hanterats på samma sätt som de
analoga signalerna utan det har inte vidtagits någon särskild åtgärd för att minimera dessa
störningar.
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4.6 Mjukvara
För varje kretskort så behövs en anpassad programmering. Den programvara som användes för
detta projekt var eclipse. En utvecklingsmiljö byggdes för att kunna lagra mätvärden som är
intressant för tillämpade kretsar.

För att kunna veta om mikrokontrollerna som sitter på kretskorten kan läsa av den inlästa koden
från eclipse så användes ett demo-kit för STM32FO30- processorn för att testköra koden.

Figur 26: Demo-kit som användes för att testköra koder genom att tända olika dioder.

Det byggdes upp småprogram som fick dioder att lysa för att säkerställa att inställningarna av programmet
var korrekta.

När inställningarna av programmet var korrekta så testades även programmet på kretskorten som
implementerades av oss. Även då började dioderna att lysa och överföringen av programmet
fungerade.
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4.6.1 ADC programmering
Eftersom de två modellerna som har tillämpats har en analog utsignal så måste den konverteras till
digital utsignal. Ett flödesschema för vilka steg som ska utföras presenteras i figur 24.

Figur 27: Flödesschema över programmeringen av ADC.
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5
Resultat
5.1 Introduktion
Efter att ha utfört många mätningar så har ett resultat sammanställts för de modeller som tidigare
har presenterats. Modellerna kommer att jämföras med varandra men även med teorin och
presenteras så att frågeställningarna besvaras på bästa sätt. Alla mätningar gjordes i
rumstemperatur med en relativ luftfuktighet på ca 38 %.
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5.2 Modell 1
Kretskortet av modell 1 presenteras i figur 28 med alla komponenter fastlödda. Figur 25 visar
resultatet av konstruktionen som utfördes i Kicad och resultatet av lödningen.

Figur 28: Resultatet av kretskortet för modell 1.
Mätresultaten av figur 28 presenteras i tabellen nedan. Spänningen varierade beroende på
luftfuktigheten sensorn utsattes för. Ju högre luftfuktighet sensorn utsattes för desto högre blev
spänningen.

Utspänningen mättes upp efter filtret vid de varierade luftfuktigheterna i boxen. Sensorns kapacitansvärde
simulerades fram utifrån de uppmätta spänningsvärden och sedan beräknades luftfuktigheten av de
simulerade kapacitansvärdena med formeln:
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.
Resultat framställs i tabell 3. I rumstemperatur hade vi en luftfuktighet på 38 %.

Uppmätt Spänning

Simulerade

Beräknad

Fasta

(V)

Kapacitansvärde (pF)

Luftfuktighet (%)

Luftfuktigheter
(%)

2.19

161

1.8

55

2.26

169

16.4

60

2.40

175

27.4

65

2.52

180

36.5

70

2.57

185

45.7

75

2.63

192

58.5

80

Tabell 3: Tabell över mätvärdena på modell 1
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Figur 29: Graf över modell 1

I figur 29 så motsvarar kolumn D den simulerade kapacitansen som sedan beräknades till luftfuktighet
gentemot den uppmätta spänningen. Kolumn E motsvarar det fasta luftfuktigheten som fanns i boxen. Grafen
visar hur väl de mätta värdena stämmer överens med det verkliga värdet.

.
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5.3 Modell 2
Resultatet av modell 2 framgår av figur 30 där konstruktion är utförd i Kicad precis som med första
modellen och alla komponenter lödda för hand.

Figur 30: Resultat av kretskortet för modell 2.

Mätresultaten som utfördes på figur 30 presenters i tabell 4. Där kollar vi på utspänningen efter
filtret som ska variera mellan ca 1V-3V och utifrån simuleringen på kapacitansvärdena kan vi få
ut vad luftfuktigheten på sensorn bör vara.

Utspänningen mättes upp efter filtret vid de varierade luftfuktigheterna i boxen. Sensorns kapacitansvärde
simulerades fram utifrån de uppmätta spänningsvärden och sedan beräknades luftfuktigheten av de
simulerade kapacitansvärdena med formeln:
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.
Resultat framställs i tabell 4. I rumstemperatur hade vi en luftfuktighet på 38 %.

Uppmätt Spänning

Simulerade

Beräknad

Fasta

(V)

Kapacitansvärde (pF)

Luftfuktighet (%)

Luftfuktigheter
(%)

2.82

170

18.3

55

2.79

176

29.2

60

2.75

180

36.5

65

2.70

184

43.9

70

2.57

190

54.8

75

2.43

196

65.8

80

Tabell 4: Tabell över mätvärden på Modell 2

Tabell 4 visar hur spänningen varierade med varierande kapacitans. Spänningen varierade mellan 2.43-2.82V
för kapacitanser mellan 170-196pF.
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Figur 31: Graf över mätvärden på Modell 2
I figur 31 så motsvarar kolumn D den simulerade kapacitansen som sedan beräknades till luftfuktighet
gentemot den uppmätta spänningen. Kolumn E motsvarar det fasta luftfuktigheten.
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5.4 Jämförelse mellan modellerna och teorin
Här ser vi jämförelsen mellan de två modellerna som har använts. I grafen ser vi vilken modell som
är närmast de teoretiska värdena.

Figur 32: Jämförelser mellan de två modellerna och teorin.
I figur 32 motsvarar kolumn B modell 1, kolumn C motsvarar modell 2 och kolumn D motsvarar de
teoretiska värdena för sensorn. Figuren visar hur modellerna förhåller sig till det teoretiska

42

6
Diskussion
6.1 Resultat
De resultat som erhålls från de två olika kretskorten skiljer sig en del ifrån varandra. För modell 1
så erhölls utspänningen en bit under de teoretiska värdena och det gjorde att den relativa
luftfuktigheten som beräknades även den blev lägre än förväntat. Enligt simuleringar på multisim
så var de förväntade värdena på utspänningen mellan 2,18-2,85V och det som erhölls var 2,192,63V. Även för modell 2 så erhölls utspänningen lägre än förväntat. De värdena som vi fick på
den uppmätta utspänningen var 2,43-2,82V och de teoretiska värdena låg på 1,60-2,80V.
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Tänkbara orsakar till varför resultaten på båda korten skiljer sig en del från det teoretiska är att
komponenter och kretskort kan förstöras om de förvaras fel. De krav man ska ställa på
komponenterna är att de ska förvaras i torrt skåp så att det inte finns möjlighet för dessa att bli
fuktskadade. Förutom själva hanteringen av korten så måste även utrustningen uppfylla standarden
och inte ha en så stor felprocent.

HC103M2-sensron är en väldigt känslig sensor så det är viktigt och läsa databladet noggrant innan
man börjar använda sensorn. Sensorn är känslig mot fingeravtryck, repor och stänk från lödning.
Eftersom vi använde värmepistol för att löda fast sensorn är det viktigt och följa instruktionen i
databladet där det tydligt beskrivs hur man ska gå till väga för att inte skada sensorn. Hanteringen
av sensorn är en av de viktigaste bitarna för att få ett bra resultat och det slarvade vi med eftersom
vi aldrig trodde resultatet kunde påverkats så mycket beroende på hantering av sensorn.
Anledningen till att vi vet att hanteringen av sensorn påverkade vårt resultat negativt är för att vi
fick betydligt bättre mätvärden på utspänningen när vi använde fasta värden på kapacitanserna
istället för sensorn.

Andra tänkbara orsaker som kan ge felmarginal är boxen som användes för de fasta
luftfuktigheterna. Sensorn som användes är väldigt känslig och responstiden kan vara längre vid
höga och låga luftfuktigheter och därför hade en bättre metod varit att låta kortet ligga en längre
stund i mätningsboxen för att få noggrannare mätningar. En fördel hade också varit om man kunde
ha en fast luftfuktighet i boxen under en längre tid så att sensorn hinner anpassa sig till
luftfuktigheten. Det vi fick göra nu var att öka luftfuktigheten t.ex. till 65 % och sen stängde vi av
och låta luftfuktigheten sjunka ner till 60 % och så läste vi av spänningsvärdet. Även noggrannare
utspänningar från korten hade genererats om programmeringen till mikroprocessorn då
multimetern som användes har en större felprocent.

Eftersom luftfuktighetsvärdena var en bit ifrån de teoretiska värdena så kan åtgärder vidtas för att
komma fram till en lösning där resultaten skulle kunna användas med en tämligen god noggrannhet.
Eftersom karakteristiken är tämligen lik det teoretiska men att våra luftfuktighetsvärden är låga så
kan man med hjälp av mikroprocessorn förstärka spänningsvärdena på utgången i efterhand. Med
hjälp av mikroprocessorn kan man förstärka utsignalen och lägga till en offset som gör att våra
spänningsvärden närmar sig det förväntade och de tänkta värdena.
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6.2 Programmering av ADC
För att säkerställa att vi fick programmet att programmeras in på mikrokontroller så modifierades
programmet så att dioder skulle blinka när överföringen var klar. Detta lyckades bra men problemet
var att vi inte lyckades få koden att göra som i specifikationen, d.v.s. att omvandla den analoga
signalen till digitala värden. Den programmerarenhet som det fanns tillgång till tappade hela tiden
kontakten med kretskorten och detta berodde på att kontakten på korten inte var den bästa.

För modell 2 var detta problematiskt då kretsen för sensorn var anpassad för att skicka in en puls
från mikroprocessorn in i kretsen och denna puls skulle programmeras in. Lösningen för detta var
att just skicka in en fyrkantsvåg men en signagenerator. Detta diskuteras mer i avsnitt 6.3.

6.3 Metod
Metoden att välja två modeller och inte fler att utgå ifrån var rimligt inom detta examensarbete då
vi arbetade med enbart en sensor. När det kommer till mätningarna som gjordes av modellerna så
är realiteten relativt hög men även där kan det uppstå en viss felmarginal då de instrument som vi
använde inte mäter helt rätt. Det som vi tyckte att vi gjorde bra är att vi mätte med fasta
luftfuktigheter i en låda och därför fick vi en mindre felmarginal än om vi skulle mäta på andra
sätt. Ett sådant exempel är att utsätta sensorn för vattenånga då det är svårt att bestämma
luftfuktigheten då den varierar snabbare. Vi skulle även kunna utföra mätningarna i någon annan
miljö t.ex. utomhus för att se om det ger någon skillnad.

Modell 2 var den mest problematiska kretsen utav de två som användes eftersom programmeringen
till mikroprocessorn inte blev lyckad och då genererades inga pulser till kretsen eftersom PWM är
en puls inmatad från mikroprocessorn. Vi var istället tvungna och hitta en lösning för att mata
kortet med en fyrkantsvåg som ersatte den puls som egentligen skulle programmeras in och kopplas
till kretsen från mikroprocessorn. Lösningen blev och koppla ihop hela kretsen på ett
kopplingsdäck och mata det med fyrkantspulser via en signagenerator in till PWM.

Vi använde kapacitansvärden 160pF, 170pF, 180pF, 190pF, 200pF och 210pF istället för sensorn
till en början för att undersöka utspänning för varje kapacitansvärde på båda modellerna. Därefter
kopplade vi på sensorn och mätte utspänningen.

Modell 1 gjorde vi mätningarna på samma sätt som i modell 2 med undantag av att denna krets
triggades igång med korta pulser.
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Eftersom sensorn är väldigt känslig så kan mätvärdena även ha påverkats av fysisk kontakt med
sensorn och då även gett en felmarginal på resultatet. Instrumentet som användes för att mäta
utspänningen det vill säga multimetern gav även den lite fel marginal som påverkade resultatet.
Dessa två punkter har främst påverkat vårt resultat som ledde till att vi fick lite lägre
spänningsvärde än förväntat på båda modellerna.

6.4 Källkritik
Under arbetets gång så har många källor använts. Vi har försökt använda oss av inte allt för gamla
källor men det har ibland varit svårt. Vetenskapliga källor har ibland varit väldigt tunna och det har
varit svårt att hitta bra formler för vilken storlek vissa komponenter ska ha. Vid dessa tillfällen har
datablad för sensorn och även datablad för olika komponenter använts för att få ungefärliga värden
på komponenterna i kretsarna. Det har även varit tillfällen då forum använts för att hitta bra
information men då har även liknande information hittats i vetenskapliga källor. Citeringar av
källor har även varit en del i bedömningen av trovärdiga källor och användandet av dem.

6.5 Arbetet i ett vidare sammanhang
Eftersom vädersonden skjuts upp i atmosfären för att i det här fallet mäta luftfuktigheten kan
vädersonden till slut landa vart som helst i miljön utan att man vet var den landar. Kretskorten med
alla komponenter bryts aldrig ner och det bidrar till att miljön kommer till skada eftersom det inte
bara är en vädersond som skjuts upp utan flera hundra stycken.

Fördelen med att mäta luftfuktigheten och vindar uppe i atmosfären är att man kan se till att
undvika/varna för eventuella väderkatastrofer i god tid. Det ger oss värdefull tid till att förbereda
oss på hur vi ska handskas med dessa katastrofer om de skulle uppstå.

46

7
Slutsats
7.1 Introduktion
Syftet med detta arbete har varit att besvara de frågeställningar som angavs under
inledningskapitlet. Båda modellerna går och använda för att implementera HC103M2-sensor även
fast båda modellernas värden är lägre än förväntat. Teoretiska beräkningarna stämmer inte riktigt
överens med de praktiska mätningarna vi fick fram i resultatet.
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Vilken metod av de utvalda skall användas till att beräkna luftfuktighet?
Det finns fördelar och nackdelar med båda modellerna. För båda kretsarna så kopplades de upp på
ett kopplingsdäck. Detta kan ha lett till olika störningar som t.ex. att de instrument som användes
inte visade helt rätt. Sensorn HC103M2 är även en väldigt känslig sensor och våra mätningar kan
ha påverkats av t.ex. fingeravtryck. Även detta kan ha påverkat resultatet negativt.
Både modell 1 och 2 arbetar inom lägre arbetsområden en förväntat för tillämpad sensor men kan
användas för att integrera en HC103M2-sensor. Den modellen som är mest lik det teoretiska är
modell 2. Den stämde bättre överens med de teoretiska värdena. Även fast modell 2 stämmer bättre
överens med det teoretiska så är modell 1 ett sätt som kan tillämpas för implementering. Det man
kan göra är att förstärka signalen i efterhand för att få en bättre noggrannhet. Det man gör då är att
lägga till en offset med hjälp av mikroprocessorn som förstärker signalen för att justerar upp
resultatet mot förväntade värdena.

7.2 Framtida arbete
För framtida studier inom mätning av luftfuktighet så rekommenderas att använda en
referenssensor som fungerar bra och som kan hjälpa till att bedöma hur bra den egna
implementationen är. Den idén uppstod i slutet av examensarbetet och i mån av tid så är det en
stark rekommendation.
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Appendix A
Komponentlista
R1.1

Resistors_SMD:R_0603

68kohm

R2.2

Resistors_SMD:R_0603

4.7Mohm

R3.3

Resistors_SMD:R_0603

1Kohm

C1.1

Capacitors_SMD:C_0603 47nF

C2.2

Capacitors_SMD:C_0603 0.47nF

Cs1

HC103M2

U5

SMD_Packages:soic-S-N TLC55C

U11

TO_SOT_PACKAGES_

105-220pF

SMD:SOT-23-5

MCP6001

R1A1

Resistors_SMD:R_0603

47kohm

R2A2

Resistors_SMD:R_0603

47kohm

R3A3

Resistors_SMD:R_0603

1kohm

C1

Capacitors_SMD:C_0603 220pF

Cs

HC103M2

C2

Capacitors_SMD:C_0805 0.47uF

U5

TO_SOT_PACKAGES_ MCP1700

105-220pF

SMD:SOT-23
C4

Capacitors_SMD:C_0805 1uF

C101-105

Capacitors_SMD:C_0603 0.1uF

U1

Housings_OFP:LOFP-

STM32F030

48_7x7mm_pitch0.5mm
U2

FootPrints:ESD_SOT6

CONN_01x06

LED1

SHT21:RGB_LED

Led_RGB_CA

R9

Resistors_SMD:R_0603

47kohm

R10

Resistors_SMD:R_0603

20kohm

R11

Resistors_SMD:R_0603

3.3kohm

C401-402

Capacitors_SMD:C_0805 1uF

C403

Capacitors_SMD:C_0805 4.7uF

R1-R4

Resistors_SMD:R_0603

220kohm

P1

JST-SH_JST-BM-06B-

CONN_01X06

SRSS-TB
P2

TC-2030-IDC-NL:TC2030IDC-NL

TagConnect
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Appendix B
Programmeringskod
*******I2C-SETUP********

#include<stm32f4xx.h>
#define DEVICE (0x53)

**************************
char power CTL = 0x20;
char DATA_FORMAT = 0x31
char DATAX0 = 0x32 // X-Axis Data 0
char DATAX1 = 0x33 // X-Axis Data 1
char DATAY0 = 0x34 // Y-Axis Data 0
char DATAY1 = 0x35 // Y-Axis Data 1
char DATAZ0 = 0x36 // Z-Axis Data 0
char DATAZ1 = 0x37 // Z-Axis Data 1
***************************

void Delay(_IO uint32_t nCount);
void init_usart(void);
void I2C_start(I2C_Typedef*I2Cx, uint8_t address, uint8_t direction);
void I2C_write(I2C_Typedef*I2Cx, uint8_t data);
uint8_t I2C_read_ack(I2C_TypeDef*I2Cx);
void I2C_stop(I2C_TypeDef* I2Cx);
Void inti_RCC()
{
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIO0, ENABLE);
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}
Void LED_STATUS()
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // We are using PB& and PB7
GPIO_InitStructure.GPIO_mode = GPIO_mode_AF; // Sets pin to alternative function
GPIO_InitStructure.GPIO_speed = GPIO_speed_50MHz; // Set GPIO speed
GPIO_InitStructure.GPIO_0Type = GPIO_0Type_0D ; // Set output to open drain
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ; // Enable pull up resistor
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); // Init GPIOB
//Connect I2C1 pins to AF
GPIO_PinAFconfig(GPIOB,GPIO_pinsource6, GPIO_AF_I2C1); // SCL
GPIO_PinAFconfig(GPIOB, GPIO_pinsource7, GPIO_AF_I2C1); // SDA
//Configure I2C1
I2C_DeInit(I2C1);
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; //100kHz
I2C_InitStructure.I2C_mode = I2C_mode_I2C; //I2C mode
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C:DutyCycle_2; // 50% duty cycle
I2C_InitStructure.I2C_OwnAdress1 = 0x00; // Own address, not relevant in master mode
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; // Disable acknowledge when reading
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgeAdress = I2C_AcknowledgeAdress _7bit;; //Address length 7 bit
(I2C, &I2C_InitStruct);
I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
}
Void writeTo(uint8_t address, uint8_t value)
{
I2C_start(I2C1, 0xA6, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1,address);
I2C_write(I2C1,value);
I2C_stop(I2C1);
}
Void setup()
{
writeTo(DATA_FORMAT, 0X01);
writeTo(DATA_FORMAT, 0X08);
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}
uint8_t buffer[10];
Void ReadFromAccel(uint8_t address)
{
I2C_start(I2C1, 0xA6, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_write(I2C1, address);
I2C_stop(I2C1);
}

int main()
{
inti_RCC();
LED_STATUS();

init_I2C1();
init_usart();
setup();
ReadFromAccel(DATAX0);

GPIO_Setbits(GPIOD,GPIO_pin_12);
I2C_start(I2C1, 0x47, I2C_Direction_Reciever);

while(1)
{
buffet[0] = I2C_RecieverData(I2C1);
USART_SendData(USART2, buffer[0]);
Delay(0xFFFF);
}
I2C_STOP(I2C1);
}
Void I2C_start(I2C_TypeDef* I2Cc, uint8_t address, uint8_t direction)
{
//Send I2C1 START condition
I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
// wait until I2C1 is not busy anymore
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//wait for I2C1 EV5  slave has acknowledged start condition
while(!2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));

//Send slave Address for write
I2C_Send7bitAddress(I2Cx, address, direction);

//Wait for I2C1 EV6, check if
// either slave has acknowledged master transmitter or
// Master receiver mode, depending on the transmission
// direction

if(direction == I2C_Direction_Transmitter)
{
while(!2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
}
else if(direction == I2C_Direction_Receiver)
{
while(!2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
}
}

void I2C_write(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t data)
{
I2C_SendData(I2Cx, data);
//wait for I2C1 EV8_2  byte has been transmitted
while(!2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTED));
}
Uint_t I2C_read_ack(I2C_TypeDef* I2Cx)
{
//enable acknowledge of received data
I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);

uint8_t data(I2C_ReceiveData(I2Cx);
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return data;
}
Void I2C_stop(I2C_TypeDef* I2Cx)
{
//send I2C1 STOP condition
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
}
Void init_usart(void)
{
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APPB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_mode = GPIO_mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_speed = GPIO_speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_0Type = GPIO_0Type_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);

USART_Cmd(USART2, ENABLE);
}
Void Delay(__IO uint32_t nCount)
{
while(nCount--)
{
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}
}

***********ADC-SETUP***********

void ADC_Setup(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
//(#) Enable the ADC interface clock using
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
// (#) ADC pins configuration
// (++) Enable the clock for the ADC GPIOs using the following function
// RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOx, ENABLE);
// (++) Configure these ADC pins in analog mode using GPIO_Init();
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// (#) Configure the ADC conversion resolution, data alignment, external
//

trigger and edge, scan direction and Enable/Disable the continuous mode

//

using the ADC_Init() function.

ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// Calibrate ADC before enabling
ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
//(#) Activate the ADC peripheral using ADC_Cmd() function.
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
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// Wait until ADC enabled
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN) == RESET);
}
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