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Abstract 

In this paper we  suggest  a lightning detection system capable of warning a local 
populous of incoming lightning weather using a combination of the AS3935 
sensor and the one-board-computer Raspberry Pi, in an attempt to design a 
product that is cheap, mobile and easy to use.  
The product is composed of a sensor net that registers and reports lightnings 
on a webserver. The server is reachable as a normal website based on the LAMP 
method. 
The project reached a stadium which should satisfy a “proof of concept”, 
however, the product is far from complete, as it lacks the necessary algorithms 
needed for proper data computation. The current system only uses Raspberry 
pi, but it is theoretically possible to introduce other hardware to the system, but 
the current developed product does not support such functionality.  
 
Keywords: Sensor, AS3935, Lightning detection, TOA, Algortihm, 
MDF, Php, Apache, LAMP, Rasperry pi, server, Pushbullet. 



  



Sammanfattning 

I den här rapporten föreslår vi ett blixtlokaliseringssystem kapabelt att varna 
lokal befolkningen om inkommande blixtväder med hjälp av en kombination av 
sensorn AS3935 och enchipsdatorn Raspberry Pi, i ett försök att skapa en 
produkt som är billig, mobil och användarvänlig. 
Systemet består av ett nät av sensorer som registrerar och rapporterar 
blixtaktivitet på en webbserver. Servern är nåbar som en vanlig hemsida som 
är byggd enligt LAMP metoden.  
Projektet har nått ett stadium som borde uppnå kraven för ett ”bevis av ett 
koncept”, men produkten är långt ifrån färdig, då den saknar de nödvändiga 
algoritmerna som krävs för ordentlig databehandling. Det nuvarande systemet 
använder sig enbart av Rasberry Pi:s, men i teorin vore det fullt möjligt att 
introducera ny hårdvara i nätet, men den nuvarande produkten stöder inte 
sådan funktionalitet. 
 
Nyckelord: Sensor, AS3935, Blixtdetektering, TOA, Algoritm, MDF, 
Php, Apache, LAMP, Rasperry pi, server, Pushbullet. 
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1. Introduktion 

Detta kapitel ger en introduktion till vårt examensarbete och inkluderar 
bakgrund, mål samt syftet med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

I dag finns det många utvecklingsländer som har brist på möjligheter att samla 
in data om inkommande oväder, vilket gör det svårt att förbereda sig inför de 
möjliga konsekvenserna som kan uppstå, både på kort och långt sikt. Afrika är 
en världsdel som har ett behov av blixtdetektionssystem [1], då kontinenten 
upplever fler blixtdagar än någon annan plats [2]. Det innebär en särskild 
utsatthet för de stora delar av befolkningen som är beroende av vädret för sitt 
jordbruk.  
 
Komplicerade system har implementerats tidigare i länder som t.ex. Zimbabwe 
[3] och Sydafrika [4], så har dessa haft väldigt begränsade resultat med sina 
lösningar. Resultaten beror en hel del på brister i utrustningen samt svårigheter 
att upprätthålla systemet på grund av bristande kompetens och resurser. 
Zimbabwe är ett bra exempel på ett land som behöver ett sådant system då det 
är ett av världens mest olycksdrabbade område när det gäller blixtrelaterade 
olyckor [5]. I jämförelse med SAWS (South African Weather Services) som har 
ett fungerande system, så finns inte blixtinformationen tillgänglig för 
allmänheten och behandlas som en specialiserad betaltjänst [6][7]. 
 
Varje år ökar antalet blixtnedslag markant [8]. Det beror först och främst på att 
antalet åskväder samt dess intensitet har ökat i takt med globala 
uppvärmningen. Det är vi människor har förorsakat den globala 
uppvärmningen och det är även vi samt naturen som drabbas av det [8]. Även 
våra elektroniska produkter påverkas av blixtnedslag. Om blixten slår i 
närheten av någon elektronisk produkt, så bildas en elektromagnetisk puls s.k. 
EMP som slår ut de känsliga kretsarna samt processorerna parallellt med 
överspänningen som kan uppkomma [9].  
 
Det står sig klart att det finns ett behov för ett blixtdetektorsystem som kan 
varna ett område om inkommande oväder, speciellt när blixtar ökar i takt med 
den globala uppvärmningen. 
 
Det här projektet föreslår ett system som kan kortsiktigt förvarna den lokala 
allmänheten om kommande stormväder, så att de kan söka skydd i tid. Med 
tanke på de insatser som gjorts tidigare så kommer systemet att sträva efter att 
vara användarvänlig och billigt som en temporär lösning tills ett mer utvecklat 
system kan introduceras.  
 
Projektet undersöker sensorn AS3935 och dess användningsområden inom 
blixtdetektion. Slutmålet är att utveckla ett nät som kan registrera blixtnedslag, 
liknande de nät som används idag av större organisationer, för att ta reda på 
AS3935 begränsningar.  
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1.2 Problemdefinition 

Det finns flera system som är kapabla till att spåra blixtväder med hög precision 
på långa avstånd, men dessa är oftast storskaliga och dyra. I utvecklingsländer 
med särskild utsatthet till blixtnedslag kan det finnas ett intresse av lokala eller 
småskaliga blixtdetektionssystem. Från den utgångspunkten är det fördelaktigt 
ifall man kan utveckla ett visst blixtdetekteringssystem som kan uppfylla dessa 
behov. 
Behovet kan sammanfattas som frågeställningen: 
 

• Kan ett mobilt blixtdetekteringssystem utvecklas för ekonomiskt 
begränsade användare som mål att förvarna om blixtväder? 

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en så användarvänlig produkt 
som möjligt för att detektera blixtnedslag, där folk utan kompetens inom 
området kan utnyttja systemet för egen nytta. Under rapportens gång så ska 
produkten jämföras med system som redan är befintliga, samt så ska olika 
testmiljöer utvecklas för att undersöka produktens funktionalitet. 

1.4 Mål 

Målet med detta examensarbete är att utveckla en produkt som består av ett nät 
av sensorenheter, som ska hålla koll på blixtars aktivitet i närområdet. All data 
ska lagras på en enhet som är uppkopplad trådlöst till sensor-enheterna. För att 
produkten ska vara möjlig att utveckla och testa, så har projektet delats upp i 4 
delmål.  
 
Delmål 1:  
Den första fasen i projektet kommer att undersöka vilka olika testmiljöer som 
går att applicera för att testa produkten. Vilka testmiljöer som utvecklas beror 
på de valda tekniker som bäst passar in på projektets profil.  

• Studera lämpliga testmiljöer. 

• Utveckla olika typer av testmiljöer som ska vara kompatibel med 
produkten.  

 
Delmål 2:  
Utifrån den första fasen, så ska andra fasen täcka utvecklingen av 
sensorenheterna, där flertalet moment skall tas till hänsyn: 

• Mjukvaruutveckling av sensorenheterna. 

• Testning av produkten med de olika testmiljöerna.  
- Sensornoden ska reagera på blixtnedslag inomhus, utomhus samt 

med hinder emellan.  
Eventuellt så kommer avstånd att tas med i testningarna. Dock är huvudmålet 
att analysera sensorns beteende under olika omständigheter då de olika 
testmiljöerna inte kommer att vara tillräckligt kraftig för att efterlikna en riktig 
blixt. Analysen ska ge information som behövs för att eventuellt utveckla 
sensorns inställningar.  
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Delmål 3:  
Delmål tre är det sista praktiska delmålet. Delmålet behandlar uppkopplingen 
mellan sensorer och servern för att lagra och behandla data på distans. 
För att det skall vara möjligt, så bör dessa nedanstående aspekter tas till 
hänsyn: 

- Nätuppkoppling. 
- Dataöverföring. 
- Webbehandling. 

 
Delmål 4:  
En slutrapport som täcker genomförande, resultat, slutsatser, metoder etc. ska 
skrivas under examensarbetets gång. 

1.5 Etik och samhällsnytta 

Under följande avsnitt behandlas samhällsnytta samt etik. 

1.5.1 Samhällsnytta 

Forskningen inom ämnet ska ge kunskaper inom minimala blixtdetektorer. 
Denna kunskap kan bidra till mer tillgänglig information om blixtdetektorer. 
Som exempel så kan man möjligen montera en detektor i en mobil. AS3935 
har en väldigt begränsad antenn, men en annan implementation skulle kunna 
använda mobilens antenn som är betydlig mycket större men detta skulle 
behöva sin egen undersökning. Ett sådant system skulle även kunna placeras 
på liknande ställen. Nackdelen med denna idé är dock att mängden 
information beror på folkmängden i området. Informationen som ansamlas 
kan användas till att förutse oväder för privatanvändare eller i forskningssyfte. 

1.5.2 Etik 

Att hämta information från privatpersoner har ansetts vara kontroversiellt av 
allmänheten. Denna etiska fråga måste förr eller senare tas upp på en högre 
nivå. Dessutom så är den här frågan inte fullständigt relevant till denna studie 
då studien enbart diskuterar vad resultaten kan användas till, snarare än att 
faktiskt försöka tillämpa de.  
 
Projektet måste även ta hänsyn till materialval vid produktutvecklingen. Varor 
från andra länder kan ha producerats under förhållanden som kan anses vara 
bristfällig. Utöver det så måste även materialanvändningen tas in i ekvationen. 
Miljögiftiga ämnen är fortfarande lagliga i vissa länder. Projektgruppen måste 
ta hänsyn till dessa naturfaror vid uppköp av varor. 

1.6 Metod 

Projektet är en kombination av tillämpad och experimentell forskning. 
Systemet som utvecklas bygger på produkter av tredje part, och har använts i 
tidigare implementationer, dock har produkternas användningsområden inte 
undersökts tidigare på det vis som detta projekt ämnar göra. 
En förstudie ska driva informationssökning och sammanfatta de kunskaper 
som införskaffas. Informationssökningen kommer främst ske med hjälp av 
KTHB:s tjänster för akademiska och tillförlitliga källor. Andra källor kan 
förekomma, då mycket som berör Raspberry Pi är skapat av hobbyister som 
delar med sig av sina kunskaper på nätforum, guider och dylikt. 
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1.6.1 Varaktighet o ch plats 

Detta examensarbete skall genomföras från och med första september 2016 till 
24 december, vilket motsvarar 20 veckor halvtidsstudier. Projektet skall 
utfördas vid ICT-KTH i Kista, Stockholm. 

1.6.2 Projektmetodik  

Projektet är tänkt att utföras enligt projektmetoden Scrum, XP och par-
programmering. Då projektgruppen består av enbart två medlemmar så är det 
förväntat att dessa metoder kan tillämpas utan problem. Medlemmarna har 
även utbildning och praktisk erfarenhet inom dessa metoder. Projektet 
kommer att bestå av flera delar som enkelt kan delas upp enligt Scrum. Den 
agila aspekten av Scrum kommer att vara till hjälp då detta är en studie som 
bearbetar ett område som inte är utforskat av studenterna. 

1.7 Avgränsningar 

Då produkten kan tänkas användas i länder med mindre ekonomiska tillgångar 
så kommer priset av elektriska komponenter att hållas i åtanke under hela 
utvecklingens gång. Reliabilitet och hållbarhet kan, men kommer inte 
nödvändigtvis, tas med i utvecklingen av produkten. Det beror på att det här 
arbetet är akademiskt lagd och förväntar inte massproduktion av de produkter 
som utvecklas. Det här inkluderar även materialval. Gruppen kommer att ta 
upp miljöaspekter, men inte på en djupare nivå. Projektet kommer inte att 
behandla produktens beteende under omständigheter som ej kan prövas med 
konventionella medel, t.ex. sandstormar, extrem torka etc. 

1.8 Disposition 

Kapitel 2 - Teori och bakgrund ger en överblick över den teoretiska 
bakgrunden bakom vårt system. 
Kapitel 3 – Metod ger en överblick över den teoretiska bakgrunden bakom 
vår design. 
Kapitel 4 -  Funktioner och verktyg under detta avsnitt presenteras det 
verktyg samt funktioner som har använts under detta examensarbete. 
Kapitel 5 – Utförande under detta kapitel presenteras hur genomförandet 
av examensarbetet gick till. 
Kapitel 6 – Resultat presenterar de resultat som erhölls av projektet. 
Kapitel 7 – Diskussion under detta kapitel diskuteras det erhållna 
resultatet, där svagheter, styrkor och eventuella förbättringar tas upp. 
Kapitel 8 – Slutsatser och framtida arbeten Under detta avsnitt dras 
slutsatser med diskussion i följd med framtida arbeten. 
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2 Teori och bakgrund 

Under följande kapitel behandlas den teoretiska bakgrunden om 
blixtdetekteringssystem, åskväder och den grundläggande systemutvecklingen. 

2.1 Generell beskrivning av åskväder 

Åska förekommer vid konvektion där kalla och varma luftmassor ansättes 
genom en vertikal rörelse. Detta kan man tydligt se när molnen bildar 
stoder/upptornade stackmoln/bymoln (lat. Cumulus congestus), ibland kan 
det vara svårt att se dem p.g.a. att de kan vara inbakade i ett mer 
sammanhängande regnmoln. I bymolnen skapas starka uppvindar och molnen 
tenderar att växa snabbt på höjden [6]. I takt med att molnet växer så sker en 
separation av elektriska laddningar, där den övre delen av molnet blir positivt 
laddad och den nedre delen av molnet mest negativt laddad. Hur denna 
separation sker är ännu inte utforskad, det finns dock en hel del teorier men 
inget är fastställt än. 
 
Jordens magnetfält tillsammans med den statiska friktionen samt den 
elektromagnetiska strålningen bidrar till fenomenet åska [9]. Själva åskan i sig 
uppkommer indirekt när spänningsskillnaden mellan mark och moln eller 
mellan molnets olika delar blir tillräckligt stor, då sker en urladdning och ett 
överslag uppstår. De laddade molnen laddas ur för att jämnvikt skall uppnås i 
molnet. Man har även upptäckt att urladdningar riktade mot jonosfären kan 
ske, s.k. ”sprites” [10]. 
 
Blixten som uppstår från urladdningen är den synliga delen i samband med 
åskväder och är luft som har kraftigt blivit upphettad att den blir självlysande. 
Blixten i sig uppstår genom att en blixtkanal utvecklas genom stötjonisation i 
etapper på cirka 30 meter åt gången [11]. I blixtkanalen förekommer i regel flera 
urladdningar med någon tiondels sekunds mellanrum[11]. När kanalen väl är 
klar sker huvudurladdning från marken till molnet. 
 
Ljudet som uppstår vid den snabba upphettningen av luften nära blixtkanalen 
är åskljudet som vi hör. Den snabba upphettningen medför till en utvidgning 
av luften och en tryck- /ljudvåg bildas. 
 
Markblixtarna i andra hand kan antingen ha negativ eller positiv polaritet [12]. 
Merparten av markblixtarna är oftast negativa nedåtriktade, d.v.s. de överför 
negativ laddning från moln mot mark. En blixt som däremot uppstår mellan 
den positiva laddningen av molnet och jord kallas för en positiv jordblixt, d.v.s. 
den överför positiv laddning till jord. Skillnaden mellan de positiva samt de 
negativa blixtarna, är att de positiva blixtarna är i regel starkare än de negativa 
och har längre varaktighet än de negativa blixtarna de kan vara upp till flera 
millisekunder (ms). De negativa blixtarna däremot är vanligen multipla, d.v.s. 
att de flammar upp blixtar i en och samma kanal. Huvudurladdningen som 
även kallas för ”return stroke” på engelska, är den process som uppstår då 
elektronerna sveper fram till jord. Vid Return stroke så rör sig elektronerna 
neråt men där själva huvudurladdningen går uppåt. 
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Den enskilda strömpulsen från den negativa blixten är väldigt kort, man har 
estimerat att det är ca. 0.1 ms med ett toppvärde som genomsnitt ligger på 30 
kiloampere (kA) men toppvärdet däremot kan uppgå till några 100 kiloampere 
(kA). Det är dock normalt att det uppkommer någon svagare men ganska 
långvarig (några tiotals ms) följdström efter den starka strömpulsen s.k. 
”continuing current” (CC). Emellanåt kan följdströmmen vara långvarig ”long 
continuing current” (LCC) och ha en strömstyrka på omkring 100 ampere (A). 
Vid flera multipla urladdningar ökar oddset för att LCC skall uppkomma[6]. 

2.2 Testmiljöer 

Intervallet som projektet pågår inom är inte idealt. Blixtaktiviteten är på sin 
höjdpunkt under sommaren och är som lägst under vinterperioden [6]. En 
testmiljö kommer att utvecklas. Testmiljön ska vara kapabel till att generera 
artificiella blixtar för att testa systemet som utvecklas.  

2.2.1 Van De Graaf 

Ett sätt att testa produkten är med hjälp av en s.k. Van De Graf-generator. Även 
relativt enkla generatorer av den här konstruktionen är kapabla till väldigt höga 
spänningar och är relativt säkra då endast låga strömmar genereras. Värt att 
notera är den risk som generatorn medför till närliggande elektronik, därav är 
det säkrast att driva en sådan apparatur så långt ifrån all elektronik 
överhuvudtaget. 
 
Van De Graaf generatorn är teoretiskt simpla. Huvudkomponenterna är ett 
roterande band samt en sfär som leder ström [9]. En enkel ritning presenteras 
i fig 2. 
 

 
Figur 1. Genomskärning av en enkel Van De Graaf generator 
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Konstruktionen bygger på statisk elektricitet. En borste av ledande material 
ligger nära det roterande bandet. Elektroner överförs från bandet till borsten 
och vidare till sfären. Sfären blir elektriskt laddad vilket möjliggör 
urladdningar. Bandet i sig kan drivas med en liten motor eller till och med för 
hand. Metoden är otroligt effektiv och spänningar upp på flera hundra tusen 
volt kan uppstå från konstruktioner designade av folk med liten teknisk 
erfarenhet. 

2.2.2 Tändare 

Det är möjligt att trigga AS3935 med en mindre ”elpistol”, som kan finnas i små 
handdrivna braständare. Dessa är betydligt lättare att få tag på än en Van de 
Graff generator.  Braständare fungerar genom att antända en gas. Lågan är inte 
intressant i sig, men denna funktion bör avlägsnas innan man använder 
tändaren som en blixtgenerator. 
På grund av en avsaknad av studier som inkluderar frekvensspektrum över 
braständare så används braständaren enbart för att generera en EM puls under 
utvecklingsstadiet. Braständaren används inte som ett substitut för riktiga 
blixtar. Teoretiskt så kommer sensorn reagera på EM-pulsen om braständarens 
EM puls är stark nog (genom att till exempel hålla tändaren nära sensorn). 
Teoretiskt kommer sensorn att registrera EM-pulsen som en störning eftersom 
pulsen kommer att vara stark nog att påverka flera olika frekvenser i de 
relevanta spektrumet. 

2.3 Blixtdetektering 

I dagsläget används det en hel del olika tekniker för att lokalisera blixtaktivitet 
över stora områden. Sensorerna som används kan antingen vara elektriska fält 
sensorer eller/och magnetiska fält sensorer i olika frekvensområden (VLF, LF, 
VHF) som mäter blixtens utstrålade elektromagnetiska fält. För att lokalisera 
markblixtar används magnetisk pejling (eng. magnetic direction finding 
(MDF)), time-of-arrival (TOA) eller en kombination mellan båda (MDF + 
TOA). De stora skillnaderna mellan dessa tekniker är minsta antal sensorer som 
krävs för att beräkna blixtnedslagets lokalisering. Nätverkskonfiguration 
(avståndet mellan sensorerna, nätverkets geometri) och vilken typ av sensorer 
som används påverkar starkt detektionseffektiviteten (DE) och den 
resulterande toppströmfördelningen (eng. peak current distribution) [14]. 
 
Eftersom information angående moln till mark (eng. Cloud-to-ground (CG)) 
blixtar är av primärt intresse. Blixtlokaliserings system består oftast av sensorer 
som är befinner sig på ett intervall mellan 50 till 400km från varandra samt så 
bidrar sensorerna mätvärden för blixtens utstrålade elektriska och/eller 
magnetiska fält. Urladdningen som uppstår vid CG lokaliseras genom olika 
typer av metoder, magnetisk pejling (eng. Magnetic direction finding, Time-of-
arrival (toa) och en kombination mellan dessa två metoder. 
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2.3.1 Time of Arrival (ToA) 

En sensor som arbetar med time-of-arrival (ToA) tekniken ger en tidpunkt där 
en viss portion av blixtens elektromagnetiska fält når sensor antennen. ToA 
systemen som används i dagsläget för att lokalisera blixturladdningar kan 
fördelas till tre allmänna typer, nämligen [15]:  
 

• ”Väldigt kort räckvidd”, brukar sträcka sig mellan 10 till ett par hundra 
meter.  

• ”Kort räckvidd”: Sträcker sig några tiotals kilometer.  

• ”Lång räckvidd”: Sträcker sig mellan ett par 100 till tusentals kilometer. 
 
ToA system med väldigt kort samt kort räckvidd brukar operera i VHF (eng. 
very high frequency), alltså frekvenser mellan 30 till 300 MHz, medan lång 
räckvidds system opererar generellt i VLF och LF d.v.s. frekvenser mellan 3 till 
300 kHz. 
 

 
Figur 2 Illustrerar blixtens frekvensspektrum [16]. 

 
VHF strålning tros ha sin bakgrund bakom luftnedbrytningen som sker vid en 
blixturladdning, medans VLF-signaler tros bero på strömflödet som uppstår i 
ledande blixt kanaler. ToA system med kort räckvidd är oftast avsedd att ge 
bilder av blixt kanaler och för att studera spatial och temporal utveckling av 
blixturladdningar. Däremot används ToA system med hög räckvidd vanligtvis 
för att lokalisera blixtens nedslagspunkt samt blixturladdningar inom/mellan 
moln. 
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ToA metoden kräver minst tre sensorer som kan spåra den elektromagnetiska 
intensiteten av en våg samt är kapabel till precisa tidtagningar i två 
dimensionell rymd [17]. Om man tar hänsyn till tre dimensionell rymd, så bör 
man ha minst fyra sensorer för att ToA metoden precisera blixtnedslaget.   
 

 
Figur 3. Tidsskillnader mellan elektromagnetiska fält detektionerna. 

 
Varje sensor mäter tiden för detektion av den elektromagnetiska vågen. 
Skillnaden mellan nedslagtiden och den tidpunkt då sensorn känner den 
elektromagnetiska vågen, är lika med tiden som behövs för pulsen att resa 
från punkten P0 (X0, Y0) till sensorn. 
 

 
Figur 4. Lokalisering av tre ToA sensorer. 
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Om vi tar hänsyn till ett nätverk med tre sensorer, med de definierade 
punkterna ovanstående figurer, så kan vi härleda följande ekvationer: 
 

𝑡0 =  𝑡1 −
√(𝑥1−𝑥0)2+(𝑦1−𝑦0)2 

𝑐
                                           (1) 

 

𝑡0 =  𝑡2 −
√(𝑥2−𝑥0)2+(𝑦2−𝑦0)2 

𝑐
                                           (2) 

 

𝑡0 =  𝑡3 −
√(𝑥3−𝑥0)2+(𝑦3−𝑦0)2 

𝑐
                                           (3) 

 
 

Blixtars utstrålade fält utbreder sig i alla riktningar med ljusets hastighet 
(3×108 m/s), utifrån det så kan man observera skillnader i ankomsttiden mellan 
olika sensorer som är placerade på olika avstånd från varandra när ett 
blixtnedslag sker.  
 
Den konstanta skillnaden som uppstår vid två sensorer som är placerade på 
olika avstånd definierar en hyperbel, ju fler sensorer desto fler hyperboler vars 
skärningslinjer definierar lokaliseringen på blixtnedslaget [11]. 
 

 
Figur 5. Tre sensorer med sina hyperboler detekterar ett blixtnedslag. 
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2.3.2 Magnetisk pejling 

MDF (eng. Magnetic Direction Finder) är ett annat system som lokaliserar 
markblixtar. Det första riktigt effektiva MDF systemet utvecklades redan 1976 
och arbetade inom frekvenserna 1-500kHz och hade en räckvidd på ungefär 
500km [18].  
 
Systemet fungerade som så att en Nord-sydligt samt en öst-västligt riktad 
loopantenn arbetade tillsammans för att beräkna riktningen av blixtnedslaget.  
 
De elektriska och magnetiska fälten som genereras vid ett nedslag är vinkelräta 
mot varandra och befinner sig även i samma fas[18]. Tillsammans är de även 
vinkelräta mot fältets utbredningsriktning. När loopantennerna uppfattar de 
elektriska och magnetiska fälten så kan fältets riktning bestämmas. 
Matematiskt så kan propogationsriktningen beräknas som en vektor av de två 
fältriktningarna. 
 

𝑆 =  �⃑⃑�× �⃑⃑⃑�                                               (4) 
 
Där S är propogationens riktning, så kallad "Poynting vektor", definierad av 
strålningsdensiteten, E och H är det elektriska respektive magnetiska fälten 
vars data erhålls av loop antennerna. 
 

 
Figur 6. På långa avstånd eller vid små mätningar så kan S tolkas som ett plan som rör sig 

ifrån blixtnedslaget. 

 
En ensam station har en viss felmarginal som kan beskrivas som en azimut över 
markplanet. Felmarginalen beror starkt på utrustningen som används. Med tre 
stationer så kan ett område trianguleras och därifrån estimeras blixtnedslagets 
position. Alla DF metoder faller inom två kategorier [18]. Kategori A mäter 
riktningen med elektriska och/eller magnetiska fältvektorer viket indikerar 
fältens polaritet, eller B, som mäter orienteringen av ytan som har samma 
fasvridning vilket ger fältens fasvridning. 
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2.4 System som används idag 

Blixtlokaliseringssystemet som SMHI driver i Sverige är i huvudsak utvecklad 
genom IMPACT-sensorer samt nyare LS 7000 sensorer. De tidigare IMPACT 
(Improved Accuracy from Combined Technology) samt LS 7000-model 
sensorerna är vidareutveckling av LLPsystemet, där man bland annat har 
kombinerat metoderna samt fördelarna med de äldre systemen (LLP & LPATS).  
 
LPATS samt LLP var de två systemen som fanns i Sverige. Systemen i sig stödjer 
detektering av den elektromagnetiska puls (LEMP) som utstrålas från blixtens 
huvudurladdning [12]. 

2.4.1 LLP-Systemet 

LLP-systemet som står för Lightning Location and Protection system 
utvecklades år 1976 av en rad forskare. Den allra första versionen av systemet 
kunde endast detektera negativa markurladdningar och man ansåg att positiva 
markurladdningar var sällsynta. Genom en modifikation av systemet år 1980 
ledde till att man kunde detektera både negativa samt positiva 
markurladdningar [6].  
 
LLP-systemet består av en rad olika delsystem:  
 

• Minst en Advanced Position Analyzer (APA).  

• Minst två Direction Finders (DF/ALDF).  

• Datakommunikation (modem).  

• System för presentation av data.  
 
Varje detektor mäter vinkeln samt den maximala amplituden av varje 
urladdning från moln till mark. De data som fås av DF/ALDF behandlas i en 
mikroprocessor (MCU) för att sedan överföras med någon typ av 
datakommunikationssystem (modem) till huvuddatorn (APA) som estimerar 
blixtens strömamplitud samt blixtens läge. 

2.4.2 LPATS-Systemet 

LPATS-systemet som står för Lightning Position and Tracking System 
utvecklades år 1981 av ett team. Systemet i sig består i princip av: 
 

• Mottagare med antenn (minst tre)  

• Central Analysator. 

• Datakommunikation (modem).  

• System för presentation av data. 
 
Var och en av enheterna innehåller en specifik antenn för mätning av det 
elektriska fältet och en annan antenn för tidssynkronisering (GPS, LORAN eller 
TV sändare). När en blixturladdning uppstår så mäts den elektromagnetiska 
pulsen samt den tid som det tog för mottagaren att uppfatta signalen. De data 
som fås av systemet skickas via modemet eller annan kommunikationsmetod 
till centralanalysatorn, där mätvärdena från andra mottagare jämförs och 
analyseras enligt ToA metoden. LPATS-systemet kan i viss mån registrera 
molnurladdningar. 
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2.4.3 IMPACT-systemet 

Impact systemet förenar fördelarna hos LPATS OCH LLP, genom att använda 
MDF som tidsbestämning samt TOA. Varje station i IMPACT-systemet är 
utrustad med GPS mottagare, vilket medför till att man får en tidsnoggrannhet 
på en microsekund(µs). Stationernas läge bestäms via satelliten. Systemet i sig 
är självtestande samt –kalibrerande. IMPACT systemet registrerar varenda 
return stroke (RS) i en blixt. Kalibreringar och regelbundna kontroller styrs av 
centralenheten LP2000 [6]. 

2.5 Systemutveckling och systemkomponenter 

Arbetet strävar efter att uppnå ett nät som kan jämföras med mer professionella 
och redan befintliga blixtdetektionsnät som t.ex. Blitzortung-systemet[19], 
WWL[20] och IMPACT-systemet i hopp om att bevisa sensorn AS3935 
tillgänglighet som alternativ blixtdetektor. Blixdetektionsnätet är 
slutprodukten som kommer att bestå av flera mindre komponenter. Beroende 
på resurserna och möjligheterna så kan komponenterna representeras som: 

• Detektionsenhet/enhetsdetektor.  

• Dataenhet/server. 
 

 
Figur 7. Systemets uppbyggnad 

 

Figuren ovan beskriver en överhängande bild på det tänkta systemet som ska 
utvecklas. Detektionsenheterna inkluderar AS3935 sensorn som uppfattar 
blixtnedslag och skickar data vidare till en server som behandlar informationen. 
Detektionsenheterna är direktuppkopplade till servern, vilket innebär att de 
måste vara kapabel till överföring av data på avstånd med ett radiokort. En 
”Raspberry Pi” kommer att användas för att koppla ihop hela systemet. 
Raspberry Pi är en enchipsdator som har alla funktionaliteter som behövs för 
projektets ändamål.  
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2.5.1 Systemkomponenter 

Detta delkapitel beskriver de olika systemkomponenterna. 

2.5.1.1 Raspberry Pi (RPi) 

Den kända RPi är en enkortsdator som projektet kommer att nyttja vid 
utveckling av mjukvara och för att analysera AS3935. Slutprodukten kan 
inkludera RPi:s i detektionsenheterna, vilket beror på de tillgängliga 
resurserna. Mjukvaran kommer utvecklas med IAR Workbench. 
Projektmedlemmarna har tidigare erfarenhet och vana av dessa verktyg. 
 
Flera IDE (eng. integrated development environment) kan användas för att 
utveckla Raspberry Pi bl.a. Python, Netbeans och IAR workbench. 
Projektmedlemmarna har vana med IAR workbench och kommer därmed 
sträva att arbeta med det verktyget. Netbeans har även den använts tidigare av 
medlemmarna och är ett substitut om problem erhålles med IAR.  

2.5.1.2 Sensorn AS3935 

Sensorn AS3935 är en blixtdetektor kapabel till att känna av blixtnedslag på 
avstånd upp till fyra mil. Sensorn registrerar den närmaste blixten, men inga 
andra bortom det. Därmed får man information var stormens kant ligger. Med 
hjälp av sensorn så kan man spåra stormar. Den är kapabel till både i2c-bussen 
och SPI-bussen för kommunikation. Kommunikationen får inte ske på 500kHz 
då det kan öka det interna bruset och störa antennen. 
 
Kretsen skickar en programmerbar avbrottssignal på sin IRQ pinne då den känt 
av ett blixtnedslag. Tidtagning (eng. Timestampling) kan då ske inuti MCU:n. 
Sensorn har en inbyggd algoritm, som används för att avläsa om störningen är 
en blixt eller något annat, det framgår dock inte hur snabb algoritmen är i 
databladet. Först efter IRQ signalen estimeras avståndet och effekten av 
blixten. Dessa data lagras på olika register i sensorn. Dock kan IRQ signalen 
även indikera att brus eller att ett störningsmoment har registrerats och stör 
algoritmen. Innan tidstämpeln bearbetas så måste MCU:n ta reda på vilken typ 
av avbrott det var. Det extra avbrottet kan avaktiveras.  
 
Känsligheten kan justeras. AFE (analog front end) registret ställer om 
förförstärkaren. Några exempel på omständigheter finns tillgängliga. Desto 
högre värde, desto högre förstärkning. Vid den initiala testningen av produkten 
så kan det högsta möjliga värdet antas för att underlätta de första kontrollerna.  
 
Antennen måste stämmas innan den kan användas. IRQ pinnen kan 
programmeras till att mata ut information om antennens nuvarande 
resonansfrekvens. Därefter så kan en kapacitans i sensorn ändras så att en 
bättre resonansfrekvens uppnås. Denna frekvens måste ha en noggrannhet på 
3.5%. Resonansfrekvensen som meddelas är dividerad med ett binärt värde. 
Det binära värdet kan ändras på ett av registerna och ligger mellan intervallet 
24 (16) till 27 (128).  
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Två interna klockor styr den digitala samt den analoga delen av sensorn. 
Temperaturskillnader och spänningsskillnader kompenseras automatiskt och 
stör inte klockornas frekvens. Men på grund av processvariationer så kan de 
störas. Kalibrering är möjlig, men inte nödvändig, för att uppnå optimalt 
beteende. Det rekommenderas att stämma antennerna innan kalibrering av 
klockan. Kalibreringen ska ske efter varje ”Power on Reset” (t.ex. batteribyte). 
Instruktioner vid kalibrering efter Power down mode kan finnas i databladet. 

3 Metoder 

Metodavsnittet behandlar de arbetsmetoder som antas för att lösa de problem 
och hinder som förväntas och/eller kan uppstå under projektets gång. 

3.1 Kunskaps- och Datainsamling 

En stor del av datainsamlingen sker med hjälp av KTHB Primo, en söktjänst av 
KTH som ger tillgång till ett flertal elektroniska och tryckta samlingar. 
Söktjänsten inkluderar data från flera olika databaser. 
Primo är dock inte det perfekta verktyget för datainsamling. För specialiserade 
sökningar används några av KTHB:s abonnerade resurser. Scopus och IEEE 
Xplore är exempel på abonnerade databaser som den här studien använde sig 
av för sin datainsamling. 

3.1.1 Alternativa databaser 

Då RPi är en produkt som används av en stor mängd hobbyister så förväntas 
det att en hel del kunskap finns tillgänglig på de platser där aktiva användare 
samlas, så som nätforum och bloggar. Denna kunskap är oftast inte akademiskt 
lagd men som fortfarande innehåller information som kan hjälpa projektet 
inom praktiska frågor. RPi:s egna officiella hemsida hänvisar till sådana källor 
vid felsökningar och hantering av Raspberry pi. 

3.2 Raspberry Pi 

De versioner av Rapsberry pi som används är ”Raspberry Pi model 2b+” och 
”Raspberry Pi b+”. Det är de modeller som finns tillgängliga vid projektets start. 
På grund av de många modeller som finns, så är det svårt att ta reda på vilken 
som fungerar bäst utan praktiska tester med modellerna i 
blixtdetektorsystemet. Men de bäst lämpade modellerna skall helst vara 
kapabla till följande: 

• Sleep mode: 
- Möjligheten att väckas upp från en extern enhet. 

• Avbrottshantering. 

• Låg strömförsörjning:  
- För batteritid, då den helst ska vara trådlös. 

• Extern klocka: 
-  Driver RPi (för GPS för NTP och tidtagning). 
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3.3 Mjukvarubibliotek  

Mjukvarubibliotek kommer att användas på grund av tidsbegränsningar. Om 
möjligt så kommer det färdiga biblioteket att fasas ut för att ge plats åt ett 
bibliotek skrivet av projektgruppen, för att få bort ytterligare förbindelser till 
tredje part. 

3.4 Förstudie 

En förebyggande förstudie bedrivs i syfte att fylla i de kunskaps hål som finns 
innan projektets utvecklingsfas påbörjas. 
Studien ska täcka de vanligaste metoderna och tillvägagångsätten som används 
för att skapa ett blixtlokaliseringssystem. Då det system som utvecklas under 
projektet är experimentell utveckling, så förväntas begränsad information om 
ämnet.  
Förstudien används även som ett drivande verktyg för kunskaps och- 
datainsamlingen, som en sammanfattning av den erhållna informationen. Den 
ska även väcka frågor hos projektmedlemmarna, för att undvika att viktig 
kunskap inte förbigås under kunskaps- och datainsamlingen. 

3.5 Testning 

Större delen av projektets utförande kommer att ske i laboratoriet på KTH i 
Kista och i mentorspace beläget i samma byggnad. På plats finns den 
nödvändiga utrustningen som krävs för att testa systemet. 
En testmiljö måste utvecklas för att försäkra sig om sensorernas kapabilitet. 
Testmiljöns krav sammanfattas i en lista: 

• Testmiljön måste kunna generera en EM-puls som kan utlösa sensorns 
tre avbrottsrutiner. 

• Testmiljön måste vara säker. Den får inte skada kringliggande 
utrustning. 

• EM-pulserna ska inte störa kringliggande utrustning.  
Initiala tester behöver inte ha den komplexiteten. Enkla EM-pulser som 
konfirmerar mjukvaru- och hårdvarulogik är fullt acceptabla för enklare 
prövningar.  
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3.6 Mjukvara 

Mjukvaran kommer att bestå av en blandning av C, Php och Linux baserade 
skript. Mjukvaran skrivs i block, där blocken är relativt självständiga från 
varandra. Därmed kan de flesta block testas individuellt, så länge som 
nödvändiga förhandsvillkor uppfylls. 
Blocken är: 

• Initialisering: 
- SPI/I2C. 
- GPIO. 

• RPi-AS3935 kommunikation: 
- Skicka och ta emot data. 

• Tidtagning: 
- Tidstämpeln som används för ToA. 

• Filhantering: 
- Skapa en fil. 
- Skriva till filen. 
- Skicka filen till servern. 

• Webbserver: 
- Ta emot filer med data. 
- Öppna filer och läsa data. 
- Hantera data. 
- Skriv ut data. 

Initialiseringen och kommunikationen bygger på lågnivåprogrammering, något 
som biblioteket ska underlätta. All annan mjukvara ska undvika mjukvara från 
tredje part för att ha en lägre komplexitet samt för att undvika beroende av 
utomstående källor.  
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4 Funktioner och verktyg 

Under detta avsnitt förklaras vilka verktyg samt hur vissa funktioner har 
använts för att utföra detta examensarbete. 

4.1 Fjärrutveckling  

Fjärrutveckling (eng. Remote development) är en funktion som finns i 
Netbeans IDE som tillåter användaren att köra utvecklingsmiljön på en dator 
som kör Microsoft Windows, Mac OS X, Oracle Solaris eller Linux och därefter 
bygga, köra och felsöka program på en extern enhet som kör med ett annat 
operativt system, givet att den externa enheten är kapabel till att köra 
programmet. 

4.1.1 Hur remote development fungerar 

Utvecklingsmiljön Netbeans innehåller funktioner som gör det möjligt att 
hantera fjärrvärdar (eng. remote hosts). Användaren kan då konfigurera en 
fjärrvärd för att göra det möjligt att bygga köra och debugga C – programmet 
som användaren har utvecklat i självaste enheten som är definierat för 
fjärrvärden[21]. Men för att detta skall vara möjligt måste fjärrvärden uppfylla 
följande krav:  

• Fjärrvärden måste köra via SSH daemon (sshd). SSHD som står för 
Secure Shell är ett protokoll som gör det möjligt att säkert ansluta sig 
med andra datorer över internet.  

• Fjärrvärdens operativsystem måste antigen vara Linux eller Oracle 
Solaris.  

• För att fjärrutveckling skall vara möjligt, måste fjärrvärden ha tillgång 
samma verktygsamling som programmet är utvecklat på.  

• Ett användarkonto måste vara tillgängligt för värden.  
 
 

 
Figur 8. Man kan hantera fjärrvärdar under service fliken i Netbeans IDE. 
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4.1.2 Delning av källor (sharing sources):  

För att kunna dela källor, måste klientssystemet och fjärrservern känna till 
källfilerna. Källfilerna på andra sida ska vara tillgängligt via en delad 
nätverksbana (shared network path) eller kan kopieras säkert av IDE från det 
lokala systemet till fjärrsystemet[21]. 

4.1.2.1 Konnektivitet  

All data som överförs mellan klient och server sker genom SSH (Secure shell 
protokol). SSH är ett ganska vanligt protokoll som möjliggör säker 
kommunikation mellan två nätverksenheter. Servern måste ha SSH-Server 
installerad och ha en SSH-anslutning mellan klientsystemet och servern måste 
tillåtas. Med hjälp av kommunikationsprogrammet Putty så tillåter vi 
Raspberry Pi att kommunicera med klientsystemet via SSH protokollet[21]. 
 

 
Figur 9. Väljer SSH-protokollet på det lokala systemet. 

4.1.2.2 Ansamling av verktyg:  

För att fjärrutveckling skall fungera, måste utvecklingsmiljön som användaren 
kör på att kunna hitta verktyg samlingen som finns tillgängligt på fjärrvärden:  
- GNU Compiler collection  
- Sun studio  

- Oracle solaris studio.  
Verktyget måste finnas med i sökvägen för kontot som är definierad för 
fjärrvärden: 

 
Figur 10. Sökväg till GNU-linux. 
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4.2 Pushbullet  

Pushbullet är en tjänst som beter sig som en brygga mellan mobilen och olika 
enheter. Där tjänsten tillåter användaren att pusha länkar, meddelande, 
mappar, filer etc.  
Genom Pushbullet går det även att pusha data till/från andra eller många 
enheter, man kan säga att pushbullet fungerar som en server där olika enheter 
kan skicka och få data ifrån.  
 
Pushbullet finns i olika former, som:  

- iOS/Android applikation.  

- Chrome extension.  

- Firefox extension. 

- Program på datorn.  
 

Från den utgångspunkten lär den vara till stor hjälp, när det gäller att få data 
från olika enheter som används i detta examensarbete.  

4.3 Secure copy (SCP) 

Secure copy är en metod som används för att låta användaren skicka datapaket 
via SSH protokollet till en annan enhet/maskin. 
SCP är kapabel till flera syntaxer för att överföra filer. För projektets ändamål 
användes det basiska syntaxet för att skicka data från en RPi till en annan: 
 

𝑆𝐶𝑃 𝐹𝑖𝑙𝑒𝑝𝑎𝑡ℎ/𝐹𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑝𝑖@𝑥𝑥𝑥. 𝑥𝑥𝑥. 𝑥𝑥𝑥. 𝑥𝑥: 𝑃𝑎𝑡ℎ 
 
Filepath och Filename beskriver sökvägen för respektive namn till filen som ska 
skickas. Pi@adress berättar för SCP var filen ska skickas till och Path var filen 
ska lagras på den definierade mottagaren. 
För att använda SCP måste IP-adressen till mottagaren vara känd. Det kan 
därmed vara en fördel om mottagaren har en statisk IP-adress om man skriver 
ett automatiserat skript.  



21 
 

4.4 Webbehandling via LAMP 

LAMP-server består av en grupp av olika programvaror som tillsammans bildar 
en specifik server. Själva begreppet LAMP är ett sammanbundet begrepp som 
utgörs av Linux, Apache, MySQL och PHP. Det är en stapel av 
mjukvaruprogram, vanligen öppen-källkod program som använts tillsammans 
för att skapa samt köra dynamiska webbplatser eller servrar [22]. 

• Linux är ett operativsystem (OS). 

• Apache är webbservern. 

• MySQL är databashanteringssystemet. 

• PHP används som programmeringsspråk för systemet. 

 
Figur 11. Arkitektur av LAMP servern. 

 
LAMP är en beprövad och effektiv uppsättning av program som fungerar bra 
som ett system. Den öppna arkitekturen av varje delsystem utgör en väldigt 
smidig och omärkbar integration med varandra som medför till en kraftfull 
kombination. Varje modul förklaras nedan. 
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4.4.1 Linux 

Linux är huvudkärnan av ett unix-baserat operativsystem. Själva 
operativsystemkärnan är den innersta delen av operativsystemet och kan anses 
vara den mest vitala, då dess huvuduppgift är att kommunicera med hårdvaran, 
se figur nedan.  
 

 
Figur 12. Gränssnittet mellan applikationer samt Linux kärnan. 

 
Själva Linux-kärnan utgör inte ett fullständigt OS i sig, utan ett sådant 
innehåller även en hel del annan programvara samt bibliotek som skapar 
gynnsammare förutsättningar för användning av datorn som b.la. IO-
hantering, minneshantering, uppstartning av andra program. Den riktiga 
beteckningen på ett Linux-baserat OS är i själva verket GNU/Linux. Själva 
operativsystemet GNU/Linux är särskilt känd för sin snabbhet, säkerhet, 
minimala hårdvarukraven samt fjärradministration. En annan viktig egenskap 
att själva operativsystemet är helt gratis [16]. 

4.4.2 Apache HTTP server 

Apache som även är ett av delsystemen i LAMP är en öppen källkod webbserver 
plattform som är proppfull med goda egenskaper samt verktyg såsom snabbhet, 
stabilitet flexibilitet, implementering av egna moduler, stöder nyaste 
protokollen och är en programvara som är under regelbunden 
underhållning/utveckling. Med hjälp av Apache så kan man skapa virtuella 
värdar som möjliggör att man kan använda flera olika webbplatser på en och 
samma server.  

 
Figur 13. Apache HTTP server körs och är värd för flera webbplatser. 

 

Själva webbservern är ansvarig för att ta emot HTTP förfrågningar från webb 
klienter och tillhandhåller webbklienterna HTTP respons, vanligen i form av 
webbsidor som oftast innehåller statisk (Text, images etc) eller dynamisk 
(skript) innehåll. 
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4.4.3 MySQL databas server 

MySQL är en väldigt robust samt kraftfull databashanterare som låter 
användaren att lagra och hämta data med hjälp av skriptspråket PHP. 
Användaren kan lagra olika typer av data i MySQL som t.ex. booleska 
operatorer, bilder, text, binära siffror samt BLOB (Binary Long Objects) på ett 
väldigt smidigt och effektivt sätt.  
 
Databaser kan anses vara huvudkärnan för att skapa dynamiska webbplatser. 
Själva benämningen ”dynamisk webbplats” härstammar från att kunna 
använda en viss sida av kod för att kunna observera information baserat på 
användarens interaktion. Detta skulle vara omöjligt utan användning av en 
databas och skriptspråket PHP för att manipulera data. 
 

 
Figur 14. Hur MySQL fungerar när en specifik applikation ska utföras. 

 
MySQL är den främsta komponenten i LAMP server för att det bidrar med 
oändligt många funktioner såsom datareplikering, tabell låsning, kö 
begränsningar, användarkonton samt flera databaser. Man kan med andra ord 
skapa oändligt många funktionaliteter med MySQL. 
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4.4.4 PHP 

PHP som är en akronym för Hypertext Preprocessor (hypertext förbehandlare) 
är en populär inbäddad serverorienterat objektorienterat skriptspråk som 
allmänt använts inom webserverar för att driva webbplatser med dynamiskt 
interaktivt innehåll. En av de allra viktigaste funktionerna i PHP är att man kan 
lägga in PHP-kod i HTML-webbsidor, vilket bidrar till att det blir väldigt enkelt 
samt snabbt att skapa dynamiskt innehåll.  
Själva processen med att köra ett PHP–skript på en webbserver ser ut enligt 
följande: 
 

 
Figur 15. Hur samarbetet ser ut mellan webbhemsida samt webbserver. 

 
 

1. En användare efterfrågar en specifik webbsida genom att klicka på en 

länk eller genom att skriva URL:n på webbläsarens adressfält. 

Användaren kan även skicka data till webbservern samtidigt med hjälp 

av en inbäddad webbsida. 

 
2. Webbservern är medveten om att den efterfrågade webbadressen är ett 

PHP-skript, utifrån det kommer webbservern instruera PHP-motorn att 

bearbeta och köra det specifika skriptet. 

 
3. PHP skriptet kommer då att köras i webbservern och när den väl är 

färdig skickas oftast en HTML-sida till webbläsaren, där användarens 

behov uppfylls genom att den efterfrågade webbsidan visas på deras 

skärm.  
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5 Utförande 

Detta avsnitt behandlar hela genomförande processen från start till slut. 
 

5.1 Hårvaruarkitektur  

Under detta avsnitt behandlas själva hårdvaruarkitekturen av produkten. 

5.1.1 Kravspecifikation för själva systemet 

I detta examensarbete har ett blixtdetektornät utvecklats, men innan 
utvecklingen etablerades en kravspecifikation som skulle göra det möjligt att 
utveckla produkten stegvis. 
 
Det allra första steget av utveckling var införskaffning av produkter, eftersom 
att ett sensornät som skall upprätthållas så behövdes följande produkter: 
 

• Två stycken Raspberry pi av modellen 2B+ 

• Två stycken Sensorer av typen AS3935 
 
För ovanstående produkter behövdes följande utrustning: 

• Två stycken nätverkskablar. 

• Två stycken SD-kort. 

• Två stycken strömadaptrar inklusive passande elkablar. 

• 16 koplingskablar av typen Hane-hona. 

• Två olika kopplingsdäck. 
 
Anledningen varför det användes två olika RPi:s är för att den ena skall agera 
som en server samt sensorenhet och den andra ska bara agera som sensorenhet. 
Enheterna skall även vara på olika ställen för att kunna kommunicera med 
varandra. 
 
Systemet i sig skall kunna: 

• Sättas upp i en viss plats och kopplas upp till nätet antigen trådlöst eller 
trådbundet.  

• Konfigureras på avstånd. 

• Ta emot och skicka data. 

• Etablera kommunikation mellan två olika RPi:s genom ssh-protokollet. 

• Den ena sensorenhet skall kunna registrera data och kunna föra över det till 
en viss fil som därefter skickas till serversidan. 

• Serversidan av systemet skall kunna lagra data i en databas och kunna föra 
över det till en webbserver så att olika användare kan se om blixtaktivitet 
sker i närheten. Denna sida av systemet skall även kunna registrera och 
lagra data i en viss fil för att därefter lagra data i databasen. 
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5.1.1.1 Användarvänligt system 

För att systemet skall vara så användarvänligt som möjligt har följande krav 
tagits till hänsyn: 
 
Användaren skall kunna: 

• Sätta upp systemet i hemmet eller jobbet och kunna koppla upp sig på nätet. 

• Konfigurera systeminställningar. 
- Där b.la. språk-inställningar, tangentbordslayout och tid/plats 

inställningar kan justeras. 

• Ha tillgång till relevant data som sensorerna registrerar via nätet. 
- Dels via datorn eller mobilen. 

• Kunna konfigurera samt underhålla systemet trådlöst. 

5.1.2 SPI och I2C 

AS3935 har två olika typer av kommunikation, SPI och I2C. Kortfattat kan I2C 
jämföras som en långsammare överföringsmetod som använder en mindre buss 
än SPI.  
RPi 2b+ och AS3935 stöder båda en ”fast-mode” I2C buss med en maximal 
överföringshastighet på 400 kHz vilket gör den betydligt långsammare än SPI 
alternativet. SPI:ns hastighet begränsas av sensorn, 2MHz, men på grund av 
praktiska tillämpningar kommer den faktiska överföringshastigheten ligga 
några hundra kilohertz under det[24] .  
I2C:n använder sig av en mindre buss med enbart två ledningar mellan 
komponenterna för kommunikation. SDA behandlar data som överförs och 
SCL styr bussens klocka. I jämförelse behöver SPI fyra ledningar, SCLK 
(bussens klocka), CE (chip select), MISO(Master In, Slave Out) och 
MOSI(Master Out, Slave In) (i vissa implementationer används enbart en 
ledning för MISO och MOSI). Dessutom kräver varje slav en extra CE (chip 
select) ledning vid SPI kommunikation. Det innebär att mängden hårdvara ökar 
när Mastern ska kommunicera med flera slavar. I2C byter ut hårdvara mot 
mjukvara och för att använda flera olika slavar så skickas specifika adresser via 
SDA när Mastern vill kommunicera med en annan slav. 
Dock så kräver I2C även pull-up resistanser. Resistansernas minimum kan 
beräknas med [25]: 
 

𝑉𝐶𝐶−𝑉𝑂𝐿(𝑚𝑎𝑥)

𝐼𝑂𝐿
= 𝑅𝑝(𝑚𝑖𝑛)                                                (5) 

 
Där VCC är matningsspänningen, VOL(Max) är den maximala spänning som kan 
tolkas som en logisk nolla och IOL är strömmen som dras av kretsen. Om VCC är 
5v, VOL(Max) är 0,4v vid 3mA då får vi en minimumresistans på (5-0,4)/0.003 
= 1.533kΩ.  
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Den maximala resistansen beror på bussens kapacitans och beräknas med 
formeln: 

𝑉(𝑡) = 𝑉𝐶𝐶(1 − 𝑒
−𝑡

𝑅𝐶)                                                     (6) 
 
Formeln kan även skrivas som: 
 

𝑅𝑝(𝑚𝑎𝑥) =
𝑡𝑟

0.8473×𝐶𝑏
                                         (7) 

 
Där tr är stigtiden av spänningen i bussen och Cb är kapacitansen för varje 
busslinje. Den maximala stigtiden för fast-mode ligger på 300ns [26]. 

5.1.3 Inkoppling av systemet. 

Själva systemet i sig har en väldigt enkel uppkoppling då sensorn AS3935 har 
åtta pinnar. Sensorns åtta pinnar utnyttjas för kommunikation antigen via I2C 
eller SPI. Beroende på vilken man väljer så är det olika funktionaliteter man 
måste ta hänsyn till, om väljer att köra på I2C, måste man löda två olika 
ytmonterade komponenter (resistorer) på sensorkretskortet. Tabellen under 
beskriver de hårvarukopplingar som har gjorts mellan AS3935 och RPi efter att 
valet föll på SPI. 
 

RPi AS3935 
PIN 1 – 3v3 POWER PIN 1- VDD 

PIN 6 – GROUND PIN 2 - GND 
PIN 9 – GROUND PIN 7 - SI 

PIN 19 – SPIO MOSI PIN 3 - MOSI 
PIN 21 – SPIO MISO PIN 4 - MISO 
PIN 23 – SPIO SCLK PIN 5 - SCLK 
PIN 24 – SPIO CE0 PIN 8 - CS 
PIN 22 -  GPIO 22 PIN 6 – IRQ  
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5.2 Raspberry Pi  

Raspberry pi som är en enkortsdator behöver ett operativsystem likasom din 
stationära dator som exempelvis behöver Windows för att fungera på ett 
korrekt sätt. 
  
För att kunna ladda ner ett OS i raspberry pi behövs det följande utrustning: 

• Raspberry pi 2 – Model B+. 

• SD kort (minimum 2GB). 

• SD kortläsare. 

• Tangentbord.  

• Mus. 

• TV-skärm. 

• HDMI kabel. 

5.2.1 Val av operativsystem 

Eftersom att RPi drivs av en ARM7 processor så kan inte RPi:n köras på samma 
operativsystem som en traditionell stationär dator, med det sagt måste RPi:n 
köra ett av de operativsystem som har optimerats för själva 
hårdvaruarkitekturen av ARM7-processorn. Det finns flera operativsystem att 
välja mellan, men valet föll på det senaste operativsystemet ”Raspbian Jessie 
with pixel”. Operativsystemen som är tillgängliga är bara Linux baserade. 

5.2.2 Installation av OS  

Många olika försäljare säljer SD kort med ett för installerat operativsystem, 
trots att de inte må vara det senaste operativsystemet så kan man enkelt 
uppgradera till det senaste operativsystemet så fort RPi:n startas upp och är 
ansluten till internet. I många fall måste man installera operativsystemet själv, 
vilket man kan göra via RPi:s nedladdningshemsida. 
 

 
Figur 16. Nedladdning av operativsystemt Raspbian Jessie. 
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Raspbian laddades ner som en zip-fil till en början, för att sedan packas upp via 
programmet WinRAR. Det erhållna materialet som är en .img-fil/skivavbild 
(2016-09-23-raspbian-jessie) måste därefter laddas ner i SD kortet, observera 
att man inte kan dra skivavbild-filen direkt till SD-kortet utan man måste 
kopiera skivavbilden bit-för-bit till SD-kortet. För att detta skall vara möjligt så 
användes kortavläsare samt ett program/verktyg vid namn Win32DiskImager 
(ett verktyg som används för att skriva över skivavbilder till ett USB-minne eller 
SD/CF-kort). SD-kortet lades in i kortavläsaren för att därefter anslutas till 
datorn för att nedladdning av skivavbilden skall vara möjligt. 
   

 
Figur 17. Formatering av SD-kortet. 

 

5.2.3 Starta upp Raspberry Pi 

Följande steg togs för att kunna starta upp RPi:n för första gången: 
1. SD-Kortet kopplades in i RPi:s minnesplats. 
2. Därefter kopplades det externa tangentbordet samt musen in i RPi:s USB 

hubb.  
3. Vartefter HDMI-kabeln anslöts mellan TV-skärmen och RPi:n.  
4. Nätverkskabeln ansluts därefter i RPi:n. 
5. Slutsteget är att förse RPi:n med ström, observera att allt annat måste vara 

inkopplad för att RPi:n skall fungera på ett korrekt sätt. 
 
Efter att ha utfört ovanstående steg startades RPi:n för första gången, ett gäng 
av startloggposter visades på TV-skärmen, vilket indikerar på att RPi:n har 
startats på ett korrekt sätt.  Själva log meddelanden visar alla processer som 
körs vid uppstartning av RPi:n.  
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5.2.4 Konfiguration av Raspberry pi  

För att det skall vara enkelt att hantera RPi:n så ändrades vissa essentiella 
konfigurationer för att tillfredsställa vårt behov. Genom kommandot: 
 

sudo raspi-config 
 
Fås det upp en ruta med RPi:s egna mjukvarukonfigurations verktyg. 
 

 
Figur 18. Konfiguration av Raspberry Pi. 

 
Inställningar som konfigurerats: 

• Expandera filsystemet, genom denna inställning förstoras filsystemet vilket 
leder till att hela SD kortet kan utnyttjas.   

• Ändra användarlösenordet – när man installerar ett nytt OS tillkommer det 
ett fördefinierat användarnamn samt lösenord. Det är alltid bra att ändra 
lösenord då det är en säkerhetsrisk om den förblir densamma.  

• Ändring av tangentbord inställningar – I ett nytt OS finns det en standard 
tangentbords inställning (generiskt tangentbord i en brittisk layout). Från 
den utgångspunkten ändrades tangentbordslayouten till nordeuropeisk 
layout. 

• Under avancerade inställningar ändrades dessa konfigurationer: 
- Aktiverar SSH, denna inställning medför till att koppla upp sig till 

RPi:n med hjälp av Secure shell protokollet via nätet. 
- SPI (Serial Peripheral Interface) aktiverades, för att kunna ta emot 

och skicka data på SPI bussen. 
 
Efter att dessa konfigurationer ändrades, så är det möjligt att börja utveckla 
själva produkten. 
  
  



31 
 

5.2.5 Konfiguration av Pushbullet 

Pushbullet har möjliggjort autoinloggning till Eduroam via ett skript.  
 
För att fixa autloggning till eduroam krävs det att användaren har tillgång till:  

• TV-skärm med ett tangentbord samt en datormus.  

• Ethernetkabel.  

• Programmet ”Pushbullet”. 

• Raspberry Pi. 

• Internet. 
 
Det påbörjades genom att man skapade ett konto på Pushbullets officiella 
hemsida. Därefter installerades Pushbullet på mobilen, så att tillgång av data 
blir enkelt att hantera.  
Utifrån kontot på Pushbullet så kan ”Access Tokens” generas, Access tokens är 
en typ av ID (identitet) som används för att brygga ihop olika enheter.  
 
RPi kopplas till en TV-skärm, så att det grafiska gränssnittet blir tillgängligt.  
Med hjälp av musen så navigerar man sig till terminalen för RPi:n, där man 
öppnar terminalfönstret. På terminalfönstret skrivs det ”sudo su” för att logga 
in som administratör (eng. root) på RPi:n. 
 

 
Figur 19. Kommando ”sudo su” för att logga in som administratör. 

 
En ny fil skapas i RPi:n där ett script som ska möjliggöra autologgning skrivs 
ned: 
 

 
Figur 20. Bilden ovan illustrerar skriptet som används för att möjligöra autologgning. 

 
Den understrukna texten skall man byta ut mot sitt eget:  

• KTHID ändras med det specifika användarkontot ”user@kth.se” man 
har fått från Kungliga Tekniska Högskolan.  

• PWD ändras med den kod man har för att logga in sig på 
användarkontot ”user@kth”.  

• PUSHBULLETKEY ändras med den specifika ”Access tokens” som har 
generats av Pushbullet.  
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Efter dessa ändringar sparas filen med namnet ”authenticate.sh”. Varpå filen 
flyttas till root-mappen med hjälp av detta kommando: 
 

 
Figur 21. Kommando för att flytta en specifik fil till root(administratör mappen). 

 

Det ovanstående skriptet skall alltså möjliggöra autologgning till Eduroam 
som tidigare sagt men den skall även kunna pusha RPi:s IP-adress till 
Pushbullet och för att detta skall vara möjligt så bör filen ”authenticate.sh” där 
skriptet är beläget köras varje gång vi startar RPi:n.  
För att filen ”authenticate.sh” ska köras varje gång måste vi tillägga en viss 
kodrad som ska köras varje gång vi startar RPi:n. Med hjälp av filen Crontab 
(eng. CRON TABle), så kan man lägga till olika arbetsuppgifter(cron) som kan 
köras automatiskt i bakgrunden under ett intervall som användaren har 
definierat. 

För att definiera cron går man in i filen crontab, det görs med nedanstående 
kommando: 

 

Figur 22. Kommando för att få tillgång till crontab filen. 
 

När man väl är inne i filen så skall man definiera uppgiften som skall utföras. 
 

 
Figur 23. Vid varje omstart av RPi.n så skall ovanstående kodrad köras först. 

 

Då var skriptet för autologgning till Eudoram klar, för att testa att det fungerar 
så stänger man ner RPi:n och tar ut strömkabeln för att koppla igen det, efter 
några sekunder så pushas IP-adressen från RPi:n till Pushbullet: 
 

 
Figur 24. IP-adressen skickas från RPi:n till Pushbullet. 
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IP-adressen används därefter för att kunna få tillgång till RPi:n via nätet och 
det specifika programmet som ska köras på RPi:n kan ändras, byggas och 
debuggas via nätet utan en TV-skärm. 

5.3 Mjukvaruarkitektur 

Under detta kapitel presenteras hur utvecklingen av mjukvaran har gjorts när 
det gäller hela systemet. Själva mjukvaruutvecklingen har uppdelats i två olika 
delar, där ena delen behandlar mjukvaruutvecklingen av själva sensorn och den 
andra delen behandlar webbehandlingen av systemet. 

5.3.1 Mjukvaruutveckling av sensorn 

Följande avsnitt förklarar både överskådligt och i detalj den kod som körs av 
sensorenheterna. All kod kommer inte att tas upp, enbart kod som gör de 
viktiga logiska besluten. 

5.3.1.1 Mjukvarubibliotek 

Systemet förlitar sig på det öppna mjukvarubiblioteket BCM2835, skrivet av 
Mike McCauley [17]. Biblioteket behandlar många de mest hårdvarunära 
funktionerna som RPi är kapabel till. Dock måste det understrykas att likt 
många andra tillgängliga bibliotek, så är det här inte fullständigt och täcker inte 
alla RPi:s funktionaliteter. Interrupthandlers (eng. avbrottshanterare), något 
som är en viktig del av det här projektet, har ännu inte implementerats i det 
bibliotek vi använde.  Som substitut används ”polling” (eng. avvakta) för att lösa 
problemet. Mer om mjukvarans styrkor och svagheter ligger under 
diskussionskapitlet. 

5.3.1.2 Kodens struktur 

Initialiseringsfasen kan sammanfattas som det steg i systemet som förbereder 
alla delar för mer komplex användning. Under initialiseringsfasen så 
initialiseras de periferienheter som används av RPI och AS3935 
kontrollregister ställs in med rätt inställningar.  
 
Resten av programmet körs under en evighetsloop som ständigt söker efter 
blixtnedslag. Koden pollar efter avbrottssignalen från sensorns IRQ pinne 
innan den kan fortsätta. Mjukvaruarkitekturen över sensorn finns tillgängligt i 
Appendix B. 
 
Den nuvarande tiden lagras så fort som ett avbrott har skett, oavsett vilket 
avbrott. Då systemet är designat för ToA metoden (eng. Time-Of-Arrival) så är 
det viktigt att tiden för avbrottet är exakt som möjligt för att ge korrekta 
beräkningar. Den sparade tiden skickas därefter till en server enbart om 
avbrottet var ett blixtnedslagsavbrott. Alla andra tidtagningar förkastas. 
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5.3.1.3 Initialisering av periferierna 

Periferierna som används är SPI och GPIO. Biblioteket kräver vissa 
förberedelser innan det kan användas. Dessa förberedelser presenteras nedan i 
figur 24. 
 

 
Figur 25. Initialisering av BCM2835 och SPI. 

 
SPI:n måste även ställas in för att fungera med AS3935. 
 

 
Figur 26. Konfiguration av SPI. 

 
Klockpolaritet och fasvridning ställs in med funktionen 
bcm2835_spi_setDataMode() och kan anta fyra olika ”modes”. För att 
tillfredsställa sensorns behov används BCM2835_SPI_MODE1, med CPOL 
(klockpolaritet) som 0 och CPHA (klockfas) som 1.  
 
Sensorns SPI är begränsad till en dataöverföringshastighet på 2MHz. Viktigt att 
tänka på är att undvika en överföringshastighet på 500kHz, då sensorn 
använder denna frekvens för att registrera elektromagnetiska fältutbredningar 
som härstammar från blixtar och kommunikation som sker på samma frekvens 
kan orsaka störningar i systemet. Kontinuerliga störningar kan utlösa 
kontinuerliga avbrott som måste avläsas av Raspberry pi, en evighetsloop som 
kan göra systemet obrukbart. Funktionen Bcm2835_spi_setClockDivider() 
styr RPi:s SPI hastighet med en faktor baserad på RPi:s egna interna klocka. 
 
Den interna klockan arbetar på en frekvens på 125MHz. Divisionen för SPI 
klockan sker med en faktor av två. Det erhåller formeln: 
 

𝐾𝑙𝑜𝑐𝑘𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑣 2
= 𝑆𝑃𝐼 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 
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Formeln hjälper oss att få fram den faktor som behövs för 2MHz. 
 

125 ∗ 106𝐻𝑧

27
=  1.953125 ∗ 106𝐻𝑧 

 
1,95MHz är det närmaste värdet man kan komma 2MHz. Risken finns att en 
felmarginal överskrids om man kommer för nära den maximala frekvensen.  
GPIO:s initialiseras på liknande vis, då enbart en GPIO pinne används blir 
koden förhållandevis simpel. 
 

 
Figur 27. Ställa in en GPIO pinne till input. 

 
Bcm2835_gpio_fsel() och bcm2835_gpio_set_pud() ställer in den definierade 
pinnen som input i ett specifikt pull-up/down läge. 
 

 
Figur 28. Placera GPIO pinne till Pull-down läge. 

5.3.1.4 AS3935 initialisering 

För att initialisera AS3935 med korrekt inställningar används en datastruktur 
för att behandla informationen som ska skickas. Datastrukturen används för att 
förenkla koden som körs. 
 

 
Figur 29. Sensor AS3935 datastruktur. 

 
Information som ska skickas till AS3935 lagras först i datatypen 
SPI_HandleTypeDef som beskriver de relevanta inställningar som finns i 
sensorn. Funktionen AS3935_Setup() läser av informationen i datastrukturen 
och skickar det i rätt format till de korrekta adresserna i sensorn.  
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5.3.1.5 Överföring av sensordata 

Överföring av data sker av ett Linux baserat script som utnyttjar SCP. På grund 
av användarrättigheter sker det en krock. Genom att använda sig av RPi:s 
periferier krävs ”root” tillgänglighet. Dock har administratören problem med 
att använda RSA nycklar vid SCP kommunikation. För att gå runt problemet 
användes paketet ”sshpass” som låter administratören skicka ett lösenord och 
använda SCP.  
 

 
Figur 30. Ett utdrag av skript som skickar data till servern. 

 
Scriptet körs av C-programmet när sensorn vill överföra data. 

5.3.2 Utveckling av LAMP-server  

Eftersom att systemet är uppdelad i två delar, så är det fördelaktigt att ena delen 
skall kunna ta emot och lagra data i en viss databas för att därefter föra över 
data till webbservern. Från denna utgångspunkt utvecklades en LAMP server. 

5.3.2.1 Mjukvaruutvecklingen av LAMP-server 

Eftersom att en LAMP server består av fem delar Linux, Apache, MySQL samt 
PHP, så påbörjades utvecklingen genom att ladda ner operativsystemet 
Raspbian som är baserat på Linux. Första fasen var då klar, den andra fasen var 
att installera och få igång Apache HTTP server, vilket gjordes genom 
nedanstående kommando: 

 
Sudo apt-get install apache2 –y 

 
Med ovanstående kommando installeras Apache2 paketet med dess tillbehör. 
För att säkerställa att installationen har gjorts rätt, så går det att testa 
webbservern då Apache lägger in en testfil i webbmappen som standard när 
man installerar tjänsten.  Standard webbplatsen som Apache tillhandhåller kan 
man få åtkomst till via webbläsaren genom att skriva in http://localhost/ ifall 
anslutning av nätverkskabeln har skett till datorn annars fås åtkomst till 
webbplatsen genom att skriva in RPi:s IP-adress ifall IP-adressen är känd. För 
att veta vilken IP-adress RPi:n har så kan man utnyttja följande kommando: 
 

Hostname –I 
 

Genom att söka på standard webbplatsen som Apache erhåller fås en hemsida 
som indikerar på att Apache HTTP server har installerats på rätt sätt, se figur 
nedan. 

http://localhost/
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Figur 31. Standardwebbplatsen som generas vid nedladdning av Apache HTTP server. 

 
Standardwebbplatsen är bara en HTML fil i filsystemet som kan ändras, filen 
är lokaliserad i RPi:n och man kan få tillgång till filen genom mappsökvägen: 
 

/var/www/html/index.html 
 
När Apache installationen väl är klar, är det bara att börja installera resterande 
tjänster PHP och MySQL genom följande kommandon: 
 

Sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 –y 
Sudo apt-get mysql-server php5-mysql –y 

 
Anledningen varför dessa tjänster installerades är på grund av att det skall vara 
möjligt att visa dynamiskt innehåll i webbplatserna samt lagra data i en MySQL 
databas. När man installerar MySQL så tillfrågades det efter root lösenord, 
detta lösenord är väldigt viktig för att komma in och ändra vissa 
funktionaliteter i en MySQL databas. 
 
Efter att all installation har gjorts så startades systemet om genom 
nedanstående kommando: 
 

sudo service apache2 restart 
 
Därefter är det fritt fram att börja utveckla olika databaser beroende på 
innehållet som skall lagras och visas. 
 
Utvecklingen av databas servern skedde med hjälp av skriptspråket PHP, 
istället för att utveckla det mesta i kommandotolken för RPi:n genom MySQL 
kommandon. Det påbörjades genom att skapa en PHP-fil (as3935.php) i 
filkatalogen /var/www/html/ med hjälp av kommandot: 
 

Sudo nano as3935.php 
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Därefter påbörjades programmering av php-filen enligt följande: 
1. Genererar en serverförbindelse. För att få tillgång till data från MySQL 

databas, så måste det ske en förbindelse till servern. 
2. En databas skapas med namnet AS3935 med hjälp av CREATE 

DATABASE ett kommando som finns tillgängligt i PHP.  
3. En databas innehåller en eller flera tabeller, med det sagt skapades en 

tabell med namnet ”sensorvalue”, som innehåller sex olika kolumner 
”sensor_id”, ”country”, ”city”, ”neighbourhood”, ”data_inserted” och 
”time”. Varför dessa kolumner valdes är p.g.a. att det skall vara lätt för 
användare att gå in i systemets webbplats och se vilken sensor som har 
registrerat blixtaktivitet och se var sensorn är placerad. 

4. Efter att en databas samt en tabell har skapats, så lades det in data i dem, 
enligt nedan: 

 
INSERT INTO sensorvalue (city, country, neighbourhood, data_inserted, time) 
VALUES (‘Sweden’,  ‘Stockholm’, ‘Kista”,  ‘$data_inserted’, TIMESTAMP) 

 

Eftersom data från sensorerna lagras som en textfil så användes PHP-
funktionen file_get_contents(”/filenssökväg”) för att få åtkomst till 
sensordata för att därefter kunna lagra data från sensorerna i MySQL databas. 
Mer information finns tillgängligt Appendix A. 

5.3.3 Testning av systemet 

Eftersom att systemet är uppdelat i flera olika block, kommer följande avsnitt 
beskriva hur varje block har testats. Observera att projektmedlemmarna är 
relativt nya inom området vad det gäller webbehandling samt utveckling av 
Raspberry Pi. 

5.3.3.1 Testning av sensorns mjukvara 

Initialisering: 
Initialiseringen är ett självständigt block vars testning är väldigt begränsat. 
Det enda tester som görs är kontroll av inställningar, vilket inte kräver mycket 
kod att bepröva.  
Efter att inställningar har gjorts sker en läsning av register för att ta reda på 
om registret är rätt inställt. Värt att notera är att vissa register är enbart 
skrivbara, och kan inte läsas. Därmed måste data testas innan den skickas.  
AS3935 initialisering går igenom ett liknande test. Notera att det är 
datastrukturen i avsnitt 5.3.1.4 och funktionerna AS3935_Constructor() och 
AS3935_Setup() som prövas. AS3935_Setup() kan inte prövas fullt ut innan 
SPI kommunikationen är igång.  
 

 
Figur 32. As3935_Constructor maskar bitarna till rätt plats i datastrukturen. 
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AS3935_Constructor() och AS3935_Setup() är skrivna specifikt för AS3935 
och tar hänsyn till adresserna och bitskiftningar som behövs. Det gör det enkelt 
att ändra inställningarna i sensorn utan att behöva beräkna och behandla bitar 
varje gång. Vid förbättring av gränsvärden är det ovärderligt.  

 

 
Figur 33. AS3935_Setup skickar data från datastukturen till rätt adresser med rätt bitar. 

 
RPi-AS3935 kommunikation: 
Innan AS3935 kopplades upp på någon pinne med RPi kontrollerades de 
signaler som förbinds med sensorn. Det gällde alla sensorns pinnar. Genom 
att leda signalen som går från RPi ned till jord genom ett motstånd på 10kΩ, 
så var det möjligt att mäta alla värden över motståndet först innan sensorn 
kopplades upp. Mätningarna gjordes med oscilloskopet DSO-X 2014A.   
SPI kommunikationen prövades över en resistor först, på samma sätt som alla 
andra pinnar. Genom oscilloskopet kunde även SPI klockans fas och polaritet 
kontrolleras samt Chip_Selects polaritet. Även utsänd data på MOSI pinnen 
kontrollerades. 
Sensorns IRQ pinne kan inte prövas om sensorn inte är uppkopplad och 
korrekt inställd. Det är därför den sista pinnen som prövas. 
 

 
Figur 34. Testning av SPI-pinnar. 

 
Förhandsvillkoren för dessa test är att SPI och GPIO initialiseringen utförts 
korrekt, samt att hårdvaran är korrekt uppkopplad tillsammans med 
oscilloskopet.  
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Tidtagning: 
På grund av lösningens karaktär, så är tidtagningens test begränsad. Den 
nuvarande lösningen av systemet använder sig av RPi:s egna tid för 
tidtagning. Det finns inte mycket att kontrollera med denna tid. En djupare 
analys av lösningen tas upp under diskussion. 
 
Filhantering: 
Det finns flera steg inom filhanteringsblocket som måste utföras. Att skapa en 
fil är relativt enkelt, men för att kontrollera att den har skapats korrekt så kan 
man läsa av pekaren till filen. Om pekaren har ett null-värde, då vet vi att filen 
är felaktigt genererad.  
 

 
Figur 35. Enkelt exempel för att kontrollera om en fil är korrekt skapad. 

 
Det fungera även om man vill kontrollera vilken plats filen skapats på. Det är 
möjligt att flytta filen efter att man skapat den, men det krävs betydligt 
mindre kod att helt enkelt skapa den på rätt plats till att börja med. 
För att testa filen med data så måste man enbart ta reda på om information 
har skrivits till filen eller inte. Det enklaste sättet att göra det på är att öppna 
filen och se om det står information i den. Teoretiskt så ska det enbart finnas 
siffervärden i filen, om man läser ett annat värde, då har data lagrats 
inkorrekt. 
Sista steget, att skicka filen, måste prövas på två sätt. Först prövas skriptet, 
därefter försöker man köra skriptet genom C-koden. Initiala testningar 
genererar en betydande bugg. Buggen tas upp i avsnitt 5.3.1.5.  

5.3.3.2 Testning av webbserver 

Om man tar hänsyn till server-sidan av systemet så är det inte mycket testning 
som bör göras utan det görs kontroller på att olika funktionaliteter har skett på 
ett korrekt sätt. All programmering har skett via skriptspråket PHP, istället för 
att göra allt manuellt via MySQL kommandon i terminalfönstret. PHP samt 
MySQL sammarbetar bra ihop, då man kan skriva in MySQL kommandon i en 
viss PHP-fil för att sedan utföras i MySQL. För att kontrollera att det har utförts 
vissa funktionaliteter i MySQL, så kan man logga in och se ifall ändringar har 
gjorts i MySQL via PHP. Listan nedan förklarar de vitala kontroller/tester som 
har utförts: 
 
Kontroll av serverförbindelse: 
En serverförbindelse programmeras i PHP, om en serverförbindelse har 
genomförts så skrivs ett meddelande i den specifika webbhemsidan, ifall en 
serverförbindelse inte har etablerats så skrivs det ut en felmeddelande.  
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Kontroll om en databas har genererats: 
En databas skapas via PHP i MySQL. För att kontrollera detta, loggar man in i 
MySQL genom RPi:s terminalfönster genom att skriva in kommandot: 
 

Mysql –p –u root 
 

När man skriver ovanstående kommando kommer RPi be om administratör 
lösenordet, som generades vid nedladdningen av MySQL. Kontroll ifall en 
databas har skapats görs genom kommandot: 
 

Show databases; 
 

Med ovanstående kommando listas alla databaser som har genererats. 
 
Kontroll om en tabell i en databas har generats: 
Även sker skapandet av en tabell via PHP och kontrolleras i MySQL genom 
kommandot nedan: 
 

Show tables; 
 
Då kommer alla tabeller som har skapats i en viss databas visas som en tabell. 
För att kunna se att en viss tabell har generats, måste man för och främst gå in 
i den specifika databasen där den skapta tabellen är avsett till. Man använder 
sig av nedanstående kommando för att få åtkomst till en specifik databas: 
 

Use ”databas_namnet”; 
 
Kontroll om data lagrats i en databas: 
Även här sker det genom PHP. Kontroll sker genom hemsidan eller MySQL 
genom kommandot: 

 
Select * from tabell_namnet; 

 
Det som menas med att kontroll kan ske via hemsidan beror på om man har 
lagt in ett visst kommando vid namn ”echo” som medverkar till att man kan 
skriva in meddelanden i hemsidan. Fungerar likadant som en printf()-sats eller 
system.out.println() i C respektive Java-språket. 

6 Resultat 

Resultatet blev ett webbaserat blixtdetekteringssystem som uppfyller den 
fördefinierade kravspecifikationen. Systemet i sig kan registrera blixtnedslag 
som signaleras via IRQ pinnen, för att därefter spara tiden vid signalen. De 
sparade tiderna skickas som en fil till servern som öppnar och behandlar 
informationen.  
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6.1 LAMP- server 

Webbservern kan då använda data som har sparats i textfilen och lagra data i 
MySQL, eftersom att det är ett sensornät som har utvecklats där det är två 
sensorer inblandade, så har två databaser utvecklats, se figur nedan.  

 
Figur 36, Databaserna som har utvecklats. 

 
De två rödmarkerade pilarna indikerar de två databaser som är avsett för 
respektive sensor. De resterande databaserna ”Information_schema”,  
”MySQL” och ”performance_schema” är databaser som finns inkluderade vid 
installation av MySQL. Databasen ”pidatabas” utvecklades för ändamål att lära 
oss hur MySQL fungerar. 
 
Varje databas som har använts för sensorerna, innehåller tabeller som är avsett 
för lagring av data, se figur nedan. 
 

 
Figur 37. Tabell som är definierat för databasen AS3935. 

 
 

Tabellen innehåller då kolumner samt rader som vilken tabell som helst, men 
innan man kan lagra någon typ av data, måste man ta hänsyn till datatypen för 
varje kolumn, se figur 36. 
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Figur 38. Datatyp för varje kolumn. 

 
Tabellen har då sex olika kolumner: 

• Sensor – som har datatypen integer kan lagra upp mot 4 bytes. Använts för 
att definiera vilken sensor som är uppkopplad till nätet. 

• Country, city, neighbourhood – har datatypen varchar (teckensträng) och 
kan då lagra 2 bytes plus antalet tecken. Kolumnen är avsett för att definiera 
vart sensorn finns. 

• Data_inserted – som har datatypen bigint (stor integer) kan lagra 8 bytes 
av data. Data som registreras av sensorerna lagras i denna kolumn. 

• Time – definierar själva tiden för när data lagras genom tidtagning, kan 
lagra uppemot 4 bytes. 
 

En fungerande LAMP server, fungerar som den är avsett till. Servern kan ta 
emot, lagra data och skriva ut data. 
 

 
Figur 39. Den utvecklade webbhemsidan. 
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6.2 Kopplingsschema 

Sensorenheterna medförde med följande uppkoppling av SPI kommunikation: 
 

 
Figur 40. Figur av kopplingen mellan sensor och RPi. 

 
Tabellen nedan beskriver de hårdvarukopplingar som gjorts. 
 

RPi AS3935 
PIN 1 – 3v3 POWER PIN 1- VDD 

PIN 6 – GROUND PIN 2 - GND 
PIN 9 – GROUND PIN 7 - SI 

PIN 19 – SPI0 MOSI PIN 3 - MOSI 
PIN 21 – SPI0 MISO PIN 4 - MISO 
PIN 23 – SPIO SCLK PIN 5 - SCLK 
PIN 24 – SPIO CE0 PIN 8 - CS 
PIN 22 -  GPIO 22 PIN 6 – IRQ  
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7 Diskussion 

Under detta kapitel presenteras diskussionen av det erhållna resultatet av varje 
block i systemet. 

7.1 Diskussion – LAMP Server 

Anledning varför en LAMP SERVER utvecklades är på grund av att systemet 
har två sensorer som är beroende av varandra. Det var tänkt att vi skulle 
använda oss av Time Of arrival metoden som är beroende av data från flera 
sensorer. Men på grund av brist på tid samt hårdvara upprätthölls inte någon 
viss metod för att detektera blixtnedslag utan det tas bara tidstagningar från 
den interna klockan som finns i Raspberry pi.  
 
Vi kunde ha applicerat en LCD display i systemet, men det skulle leda till låg 
reliabilitet, då systemet i sig är beroende av data från flera sensorer. Med det 
sagt utvecklades en LAMP server som är avsett till att ta emot och lagra data 
från flera sensorenheter. Data från sensorenheterna skulle via en algoritm 
beräknas för att estimera platsen för ett blixtnedslag. Servern är även 
utvecklad för ändamålet att flera användare kan ha tillgång till informationen 
samtidigt från olika platser och på andra enheter som t.ex. dator och mobil. 
 
Eftersom vi var nya i området när det gäller databehandling, så var det till en 
början svårt att komma igång med det. Men utifrån vissa forum och hemsidor 
föll valet på LAMP server eftersom att det fungerar utmärkt med RPi. LAMP 
servern på andra sidan utvecklades manuellt, men det finns ett annat sätt som 
man kunde utvecklat det på, nämligen via phpMyAdmin som är gratis 
mjukvaruverktyg som är skriven i PHP, som är avsett till att hantera MySQL 
över nätet. Generering av tabeller samt databaser kunde göras via verktyget 
istället för att programmera allt via skriptspråket PHP. Men för att få 
förståelse av hur egentligen databehandlingen fungerar utfördes all 
generering av MySQL funktionaliter via skriptspråket PHP. 
 
Observera att LAMP servern har sina brister, då vid uppdatering av hemsidan 
så kan gamla data skrivas ut som redan finns tillgängligt i webbhemsidan och i 
databasen. Med det sagt är inte LAMP servern fullständigt, utan det behövs 
ytterligare funktionaliteter som gör den komplett. Funktionalitet som 
automation med hjälp av AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) skulle 
göra jobbet, då webbhemsida skulle kunna uppdateras automatiskt utan att 
uppdatera hemsidan manuellt. Men p.g.a. tidsbrist så kunde det inte 
upprätthållas. 
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7.2 Diskussion – Sensorenheter 

Den nuvarande koden är stabil och gör det som är förväntat, det måste dock 
påpekas att koden inte är fullständig. 
De tre viktigaste detaljerna som saknas är följande: 

• GPS/Klocka. 

• Avståndsalgoritm. 

• Avbrottshantering. 
Systemet bygger på RPi:s interna klocka för att fånga tiden som tidigare 
nämnts. RPi har inte en exakt klocka, vilket innebär att det finns en unik 
felmarginal hos varje RPi. Det är möjligt att synkronisera den interna klockan 
med hjälp av NTP (det här är något den försöker göra automatiskt med varje 
start) men det här är bara ett av de bekymmer som finns relaterat till RPi:n. 
För att beräkna avstånd till blixtar behövs RPi:s koordinater. Det enda sättet att 
få tag på dessa koordinater är med hjälp av en extern GPS enhet (många GPS 
enheter stödjer även en NTP klocka). Den externa GPS enheten har inte 
implementerats i projektet. 
   Den algoritm som beräknar avståndet från en punkt till blixtnedslaget har inte 
implementerats. Matematiken och teorin har upprättats under arbetets gång, 
men avsaknaden av tester fick projektgruppen att inse att resurser borde 
placeras på viktigare områden.  
 
Dessutom finns det en del svagheter i koden som borde stärkas. Mest noterbart 
är användandet av polling och avsaknaden av avbrottsrutiner. Utan ett 
realtidsoperativsystem eller avbrottsrutiner så är det svårt att garantera 
validiteten bakom tidtagningarna då andra körande trådar kan störa pollingen. 
Pollingen i sig kan missa det exakta ögonblicket då en avbrottssignal skickas 
från sensorn på grund av andra program som kan köra samtidig i 
operativsystemet. Det är möjligt att göra en extension till nuvarande bibliotek 
eller att skriva ett eget bibliotek för att lösa problemet. Det uppmärksammas att 
ta hänsyn till hur avbrott behandlas i Rasperry Pi. Flera GPIO adresser 
behandlas samtidigt med avbrottsrutiner, det är därmed viktigt att 
avbrottsrutinen enbart infattar den GPIO som ska avläsas och inga andra som 
t.ex. SPI eller liknande. Ett annat lösningsförslag vore att använda sig av en 
extern krets som ett komplement till RPis svagheter. I förslaget används en GPS 
för att generera en klocksignal. Denna klocka är oberoende av RPi:n. Istället 
styrs klockan direkt av AS3935s IRQ pinne. När en blixt registreras skickas 
signalen till klockan, och klockan stannar omedelbart. Därefter kan RPi:n i lugn 
och ro hämta den registrerade tiden. I praktiken kommer denna lösning bli mer 
komplext. Lösningen beror fullständigt på GPS:ens funktionaliteter och dess 
möjligheter att lagra klockvärden och att svara på inputsignaler. I bästa fall är 
GPS:en tillgänglig till allt som behövs, i värsta fall krävs det ytterligare 
utrustning för att lösa problemet. Genom att använda en extern buffert kan man 
lagra tider. Vid ett avbrott från IRQ pinnen så stoppas bufferten från att 
uppdateras och data kan hämtas av RPI:n. Mycket beror på hur data 
representeras och lagras i GPS:en. 
 
Ett slutligt alternativ vore att använda ett mer maskinnära system istället för 
Rasperry Pi. Det skulle resultera i mer kontroll av störande trådar och dylikt, 
dock ökar komplexiteten på systemet. Då systemet kräver en nätuppkoppling 
kan det bli svårt att implementera mer maskinnära system i lösningen. 
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7.2.1 Tidsfördröjningar 

Vi har diskuterat lite ovan angående RPi:s interna klocka, att det finns en 
felmarginal hos varje RPi. Det bör även påpekas att sensorerna har en viss 
fördröjning för att avläsa ifall det är en störning eller ett blixtnedslag som 
detekteras, enligt databladet är tiden för att verifiera om en blixt har detekterats 
tar ungefär en sekund, medan det tar 1,5 sekunder för att verifierar om det är 
en störning [28]. För att säkerställa att det finns en fördröjning i sensorerna för 
att detektera störning/blixtnedslag, så genomfördes det ett test. Testet gick ut 
på att kontrollera IRQ pinnens utsignal på varje sensor för att kontrollera om 
sensorerna har en tidsfördröjning. För att mäta signalen så leddes 
avbrottssignalen genom en 10kΩ resistor ner till jord. Anledningen var för att 
underlätta att koppla in oscilloskopet avkännare (en. probes) till kretsen. 
Tändaren placerades mitt emellan antennerna för att undvika tidsvariationer. 
Dock så måste det påpekas att på grund av EM-pulsens utbredningshastighet 
så kommer små variationer i tändarens placering inte märkbart påverka 
experimentet. Genom att aktivera tändaren är det möjligt att via oscilloskopet 
registrera IRQ signaler.  
 

 
Figur 41. Figuren ovan illustrerar testmiljön av IRQ pinnen, när sensorerna är bredvid 

varandra. 
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Utifrån testet erhölls följande resultat av oscilloskopet: 
 

 
Figur 42. Tidsfördröjning av varje sensor. 

 
Den gröna linjen i figuren ovan indikerar när den första sensorn skickar ut en 
signal på IRQ pinnen och den orangea linjen representerar den andra sensorn. 
Som vi ser i fig.42 så sker en tidsförskjutning som varierar från test till test. 
Vilket innebär att minst en av sensorerna arbetar på en tid som inte är 
konstant. På grund av att sensorerna inte har en konstant tid och systemet 
kräver en hög tidsmässig precision, så innebär det att sensorns 
användarbarhet inom ett ToA system kan anses vara begränsad [19].  
I figuren ovan kan man beräkna en felmarginal på 400ms, där varje ruta 
motsvarar 200ms. Eftersom att blixtens hastighet rör sig i ljusets hastighet    
(3 × 108 m/s), så lär felmarginal bestämmas av nedanstående formel: 
 

𝐶 × 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 = 𝐹𝑒𝑙𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛                           (8) 
 

Utifrån formel åtta kan man härleda att felmarginalen ligger på 120 000 km.   



49 
 

7.3 Diskussion – verktyg och tillbehör 

Pushbullet: 
En stor del av arbetet skedde på nätet Eduroam ägt av KTH. Problemet med att 
använda sig av ett sådant nät är begränsningarna med kontroll över strukturen 
och tilldelade IP-adresser. Det var av denna anledning som Pushbullet 
introducerades. Då Eduroam kan tilldela olika adresser till samma enhet och 
det är omöjligt att ta reda på Raspberriens IP-adress utan extern hjälp. Istället 
för att koppla upp enheten till tv-monitors som endast fanns i ett begränsat 
antal rum, skrevs scriptet som pushar IP adressen till en mobil. Pushbullet har 
därmed ingen större roll i produkten och kan anses vara överflödig. Senare 
löstes problemet med IP-adresser genom att tilldela statiska IP till hårdvaran, 
vilket renderade Pushbullet meningslöst. Det bör även tilläggas att Pushbullet 
har begränsat användning, då ett visst antal pushes per månad är tillgängliga. 
Utifrån det avseendet angavs varje Raspberry Pi en statisk IP-adress. 

7.4 Diskussion-Testmiljöer 

I början av examensarbetet utfördes en förstudie som skulle täcka 
informationsbehovet vi är ute efter. Där diskuterades vilka testmiljöer som kan 
vara lämpliga för testning. Då kom vi fram till att det fanns två lagligt möjliga 
metoder att testa blixtlokaliseringssystemet, nämligen genom en Van De Graaf 
generator samt via en braständare. I teorin kan man konstruera en Van De 
Graaf generator som simulerar blixtnedslag. T.ex. så skulle man kunna skapa 
en ”artificiell blixt” där man kan virtuellt variera avståndet mellan sensor och 
blixtnedslag. En braständare däremot skulle kunna användas för initiala tester, 
enbart för att kontrollera att systemet är korrekt uppsatt. 
 
Problemet med hemmagjorda Van De Graaf generatorer är avsaknad av data. 
Det finns få källor som kan matematiskt beskriva hur en sådan generator 
dimensioneras. Det här är på grund av det faktum att generatorns delar kan 
bestå av flera olika material och dimensioner vilket har stor påverkan på dess 
elektriska egenskaper. Generellt så har det beskrivits att ett bredare band och 
en större sfär genererar större spänningar och fältstyrkor, men våra källor 
saknar stödet av matematiska modeller, även om det kan anses vara korrekt i 
teorin. Att bygga en riktig Van De Graaf generator är sitt eget projekt. Effekten 
som genereras av band av olika materialtyper och storlekar skulle undersökas, 
samt sfärens storlek och materialval.  
 
Validiteten kan då anses vara låg om man ser ur denna synvinkel. Därmed 
skulle det vara fördelaktigt att testa systemet genom naturligt genererade EM-
pulser. 
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8 Slutsatser och framtida arbeten 

I detta kapitel presenteras slutsatser samt framtida arbeten inom detta ämne. 

8.1 Slutsatser 

Som mål med examensarbetet ska ett system kapabelt till blixtdetektering 
konstrueras. Som tidigare nämnt under kapitel 7, så saknas det delar för att 
anse att produkten är fullständig. Men med dessa brister som grund har nya 
idéer kommit fram, något som kan förbättra den första visionen av 
slutprodukten. Men även om arbetet saknar vissa delar så är det långt ifrån ett 
misslyckande. Flera stora delmål har uppfyllts och alla områden har behandlats 
på något vis (förutom implementation av ToA algoritmen). Arbetet har i vissa 
fall glidit in på en tangent, och vissa delmål kan ha fått mer fokus än vad de kan 
ha behövt, vilket kan vara en del av den anledning som orsakat den tidsbristen 
för andra delar av projektet. Men i dessa fall har det erhållit bättre resultat av 
de delmålen. Exempel på dessa är omfattande lösningar inom 
användarvänlighet och dataöverföring. 

8.2 Framtida arbeten 

Inför framtida arbeten är det en hel del man bör göra för att förbättra systemet. 
Dels kan man implementera vissa funktionaliteter som kommer göra systemet 
bättre, följande moment bör tas till hänsyn. 
 

8.2.1 Fler sensorenheter 

Time Of Arrival metoden kräver minst tre sensorenheter för att kunna 
triangulera blixtnedslaget. Vid ett större nät så kan det visa sig vara ett 
underlägset ekonomiskt val att använda sig av högprestationskomponenter 
som t.ex. Raspberry pi och radiokort som är kapabla till sändningar på längre 
avstånd. Ett mer realistiskt förslag på systemet finns förklarat i figur 40. Ett 
större system använder en hub för att skicka insamlade data på längre avstånd 
till en server, vilket skulle kunna spara på kostnader då enhetsdetektorerna inte 
behöver hårdvaran till de stora avstånden. En enkel MCU och ett radiokort som 
kommunicerar på kortare avstånd kan komma att räcka med förslaget. Dock 
ökar komplexiteten på systemet och kompetensen på de som upprätthåller 
systemet ökar, något som kan anses vara kontraintuitivt beroende på 
kompetensen som krävs för det ”uppgraderade” systemet. En djupare analys 
skulle behövas för att ta reda på den optimala designen. Lösningsförslaget 
medför dock inte till den initiala frågeställningen och därmed har detta system 
inte behandlas under arbetet. 
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Figur 43. Ett mer realistiskt alternativ för ett större nät. 

 

8.2.2 Implementation av Time of Arrival algoritmen. 

Ett dokument hur algoritmen kan behandlas, finns tillgängligt i Appendix C. 
Den innehåller vissa tankesätt som kan användas för att lösa problemet.  

8.2.3 Fler funktionaliteter i webbservern: 

• Användare som applicerar systemet i sitt hus, skall kunna logga in med 
ett användarnamn och koppla upp sina sensorenheter i nätet. 

• Implementation av grafiskt gränssnitt, där blixtnedslag illustreras i en 
karta. 

• Statistik över nedslag vid en viss region under en tid som användaren 
kan välja mellan. 

• Fler databaser, som skall samla data angående blixtnedslagens longitud 
och latitud. 

• Implementation av en mobil applikation i iOS och android.  
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Appendix A 

Här är ett utdrag hur vi har gått tillväga för att skapa olika funktionaliteter i vår 
LAMP Server, där serverförbindelse, generering av databas samt tabeller och 
infogande av data i vår databas. 
 
  

Skapandet av en server 
förbindelse. 
  

<?php 
$servernamn = "localhost"; 
$anvandare = "root"; 
$losenord= "root-lösenord"; 
 
//skapa förbindelse 
$connect = new mysqli($servernamn, $anvandare, $losenord); 
//kolla igenom förbindelsen 
if ($connect->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $connnect->connect_error); 
?> 

Skapandet av en 
databas 

// Skapa en databas 
$sql = "CREATE DATABASE AS3935"; 
if ($connect->query($sql) === TRUE) { 
    echo "Du har skapat en databas"; 
} else { 
    echo "Fel vid genereing av en databas" . $conn->error; 
} 
 
$conn->close(); 
?> 

Skapandet av en tabell // Skapandet av en tabell 
$sql = "CREATE TABLE sensorvalue ( 
Sensor INT(2),  
Country VARCHAR(30), 
City VARCHAR(30), 
Neigbourhood VARCHAR(30), 
Data_inserted BIGINT(20), 
Time TIMSTAMP 
)"; 
 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
    echo "Tabellen sensorvalue har skapats"; 
} else { 
    echo "Fel vid genering av en tabell" . $conn->error; 
} 
 
$conn->close(); 
?> 

Infogandet av data // definierar tabellen som data skall infogas till. 
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO MyGuests (Sensor, Country, 
City, Neighbourhood, Data_inserted) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"); 
$stmt->bind_param("sssss", $Sensor, $Country, $City, 
$Neigbourhood, $Data_inserted); 
 
$string = file_get_contents("/home/pi/sensor2.txt"); 
 
// välj parametrar och exekvera 
$Sensor = "1"; 
$Country = "Sweden"; 
$City = "Stockholm"; 
$Neighbourhood = "Kista"; 
$Data_inserted = $string 
$stmt->execute(); 
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Appendix B  

I nedanstående bild presenteras mjukvaruarkitekturen av systemet. 
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Appendix C 

Den teoretiska algoritmen kan byggas upp på följande vis: 

• Avståndet mellan sensorerna ger oss den maximala tidsskillnaden. 
- Den maximala tidsskillnaden är den tid som inte får överskridas. 

Överskriden tid innebär att båda sensorerna inte har registrerat 
nedslaget vilket gör beräkningar omöjliga. 
 

Om vi antar att blixtens elektromagnetiska puls förflyttar sig med ljusets 
hastighet c (3×108 m/s) och definierar sensorernas avstånd som s. 
 

𝑠

c
= 𝑇𝑚                                             (1) 

 
Där Tm är den maximala tidsskillnaden i (1). 
 
Om vi antar att sensorerna är kapabla att registrerar blixtar på ett avstånd av 
40km (kilometer) och om vi vill täcka hela området mellan sensorerna, då kan 
vi beräkna den största maximala tidsskillnaden i registrerade värden av 
sensorerna. 

(4∗104)

(3∗108)
= 0.001333 …                                      (2) 

                                        
Vi kan därmed se om tidsskillnaden är större än 1.33… mikrosekunder vid ett 
avstånd av 40km från så blir blixtens nedslagningsplats odefinierad. 
Som exempel kan vi räkna ut tidsskillnaden. 
Om vi antar att sensorerna är 40km från varandra, formatet för nedanstående 
syntax är följande: timmar:minuter:sekunder:millisekunder, att endast en blixt 
slår ned och: 
 

• Sensor1 registrerade en blixt vid tiden 12:31:00:1... 
- Kan skrivas om till 1 millisekunder. 

• Sensor2 registrerade en blixt vid tiden 12:31:00:2…  
- Kan skrivas om till 2 millisekunder. 

 
Så kan tidsskillnaden beräknas relativt enkelt genom att subtrahera 1 från 2. 
Tidsskillnaden blir därmed 1 millisekunder (eller 0,0001 sekunder). Det 
innebär att blixten slog ned mellan sensorerna och blixtens plats kan 
bestämmas. 
Maximala tidsskillnaden berättar att blixten slog ned mellan två sensorer, men 
inte exakt var.  
För att beräkna var blixten slog ner måste man ta till hänsyn sensorernas exakta 
tid och plats. Om vi avlägsnar tidsförskjutningen som orsakas av tidszoner, så 
kan man enkelt beräkna blixtens plats.   
Vi kan skriva en likhet mellan två sensorer och deras tidsfördröjning. 
 

𝑆1 − 𝑇𝑓1 = 𝑆2 − 𝑇𝑓2                                                (3) 

Där S1 och S2 är sensor ett och sensor två och Tf är tidsförskjutningen i (3). 
Likheten uppstår när en blixt slår ned exakt mellan de två sensorerna. 
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För att beräkna andra platser för blixtnedslagen krävs en annan vinkel till 
problemet. Låt oss påstå att S1 registrerar en blixt vid en viss tidpunkt t. 
 

 
Figur 44. Sensorns täckningsområde, där den röda cirkeln indikerar ett teoretiskt avstånd 

till ett blixtnedslag. 

 
Om sensor 2 registrerar en blixt vid en tidpunkt som ligger inom 1.3 
mikrosekunder av t, då finns det en möjlighet att blixten slagit ned mellan 
sensorerna.  

 
Figur 45. Sensor 2 tillsammans med sensor 1. 

 

Genom att beräkna tidsskillnaden mellan sensorerna kan vi bestämma att 
blixten slagit ned på en av punkterna p1 och p2. Det är här en tredje sensor 
krävs för att exkludera en punkt och ge ett slutgiltigt resultat. 
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