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Sammanfattning 

Energimätning och övervakning kan bidra till minskad energiförbrukning 
genom att hjälpa en användare att ta beslut över energianvändandet. Valet 
av examensarbete gjordes p.g.a. behovet att ge användarna möjlighet att 
påverka sin energiförbrukning och övervaka sina elprodukter. Ett koncept 
togs fram där toppvärden på spänning och ström, effektfaktor, spänning-
ens vågform, aktiv, reaktiv och skenbar effekt mättes. Samtliga värden 
skickades till en server som lagrade informationen och innehöll en hem-
sida för presentation. Användaren kunde därefter ta beslut om att stänga 
av eller på produkterna via hemsidan. Systemet kompletterades även med 
möjligheten att öka övervakningen med hjälp av externa sensorer. Ett re-
sultat av arbetet blev en prototyp som demonstrerar konceptet, ett annat 
resultat var flertalet möjliga förbättringar som kan göras för vidareutveckl-
ing av konceptet.  

Nyckelord 
Energiövervakning, strömmätning, spänningsmätning, elmätning,  
mätning, elnätsanalys, smarta hem, styrning, övervakning.  



  



 

 

Abstract 

Energy monitoring can lead to lowering energy consumption. This infor-
mation would help the user to make decisions in regards to the power us-
age. The measurements can also give the user the possibility to study the 
power quality to find bad loads and minimize the effects on the power grid. 
The choice of thesis was done to give the users the possibility to affect and 
monitor their environmental effect in a way that is otherwise not possible. 
A concept was developed that measure the voltage and current peak, the 
voltage and current RMS, power factor and the voltage waveform. The 
measurements are then sent to a server that is also containing a website. 
With the website the user can monitor their power usage and turn on or off 
the power consumers on the website. Added to the system is also the pos-
sibility to add external sensors to increase the monitoring. The result of the 
project is a functioning concept to demonstrate. Another big result is the 
amount of improvements discovered to make it a really good base to con-
tinue developing on. 

Key words 
Energy monitoring, current measuring, voltage measuring, power analysis, 
smart homes, controlling, monitoring. 



  



 

 

Förord 
Med detta examensarbete vill vi berätta om vårt arbete att utöka övervak-
ningen av smarta hem. Vi har fokuserat på energiförbrukning och även 
styrning av en specifik strömförbrukare. Vi har fått arbeta inom ett större 
företag där vi har fått ta del av deras kunnande och erfarenheter. Vi vill 
tacka Per Järmark och Tor Ericson som har ställt upp med resurser och 
vägledning för Ångpanneföreningens vägnar under examensarbetet. Vi vill 
även tacka konsulterna på ÅF-Technology för den kunskap som bidragits 
till oss. Slutligen vill vi tacka Ibrahim Orhan som har handlett oss för 
KTH:s räkning under examensarbetets gång. 
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1. Inledning 
Under åren av studier kring elektronik har energi och miljö varit en åter-
kommande faktor som styrt utveckling och forskning. Även via nyhetsflö-
den har trycket på miljö och resursanvändandet varit högt då fokus har le-
gat på att skydda klimatet. Detta har influerat beslutet att använda sig av 
smarta hem lösningar som minskar påverkan på miljön. Minskning av mil-
jöpåverkan kan göras genom att ge användaren möjlighet att övervaka sin 
energiförbrukning, användaren kan då göra egna bedömningar utifrån 
mätningarna och sänka sin effektförbrukning. 
 

1.1. Problemformulering 
Möjligheten att övervaka energiförbrukningen kunde leda till stabilare el-
nät samt minskade kostnader för konsumenter. Genom att ha undersökt 
vad energi var och hur den kunde mätas, kunde ett koncept byggas som 
innefattade styrning, mätning och presentation av energianvändandet. 
Elens kvalitet och energimängd kunde presenteras för användaren med 
mätvärden som samlats in. Informationen skulle kunna leda till att beslut 
togs för minskning av energiåtgången. 
 

1.2. Målsättning 
Målet med examensarbetet var att en prototyp skulle byggas med möjlig-
heten att kunna mäta spänning och ström. Mätningarna skulle behandlas 
och fasförskjutning, aktiv effekt, reaktiv effekt och skenbar effekt skulle tas 
fram. 
 
Kvaliteten på elen skulle presenteras i form av en graf som byggdes upp av 
mätvärden från spänningen under en period. Detta skulle visa vågformen 
på spänningen i eluttaget. 
 
Styrningen skulle ske från användaren genom ett användargränssnitt i 
form av en hemsida som presenterades på en dator eller mobiltelefon. Pro-
totypen skulle även möjliggöra att externa sensorer kopplades in och på ett 
intelligent sätt kunna bryta och starta strömförbrukaren baserat på dessa 
faktorer. 
 
Prototypen skulle byggas med en mikrokontroller (MCU) eller Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA). 
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1.3. Avgränsningar 
Resultatet skulle inte bli en färdig produkt utan en prototyp som kunde 
demonstrera ett koncept. Noggrannheten för mätningarna och beräkning-
arna skulle möjliggöra en felmarginal på max 5 procent. 
 
Ett gränssnitt för externa sensorer skulle konstrueras, men inte själva sen-
sorerna i sig. Programkoden skulle kunna tillkalla funktioner som hanterar 
externa sensorer, men funktioner för specifika sensorer skulle inte skapas. 
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2. Teori och bakgrund 

Detta kapitel handlar dels om de produkter som finns på marknaden och 
vilka funktioner som dessa erbjuder. En analys kring funktionerna, knutna 
till undersökningar, teorier och forskning gör det möjligt att utveckla pro-
totypens egna funktioner. 
 
Mätningsmetoder är en viktig del för hur information skall samlas in och 
redogörs också i detta kapitel. Funktionen för styrning och olika gränssnitt 
för sensorer nämns också här, tillsammans med redogörelser för den pro-
cessorkraft som krävs. 

2.1. Marknaden för liknande produkter 
Produkterna som finns på marknaden består dels av adaptrar som ansluts 
direkt i eluttaget och mäter enskilda energiförbrukare. Voltkraft Energy 
Logger 4000 är en sådan produkt och använder sig av ett minneskort vid 
loggning av energiförbrukningen. Informationen på minneskortet kan se-
dan avläsas med en PC och en mjukvara som presenterar den insamlade 
informationen som grafer. Effektförbrukningen visas även i en display på 
enheten. Informationen som dessa mätare visar och loggar är aktiv effekt, 
skenbar effekt och strömförbrukning[1]. 
 
En annan typ av produkt, består av en central enhet som övervakar den 
totala energiförbrukningen. Dessa enheter går främst att hitta direkt hos 
elleverantörerna som en extra tillvalstjänst. E.ON och Vattenfall är två av 
dessa elleverantörer som har denna tjänst. 
 
E.ONs produkt ”100Kollen”, mäter inte bara den totala energiåtgången, 
utan har också möjligheten att ansluta flera adaptrar ”Smartplugs”. Adapt-
rarna kan styra och mäta enskilda energiförbrukare genom att kopplas in 
direkt i vägguttaget. En batteridriven huvudenhet placeras nära fastighet-
ens elmätare med en tillhörande sensor. Sensorn placeras över den blin-
kande lampan på elmätaren. Dessa blinkningar motsvarar en viss energi-
förbrukning och på detta sett kan den totala förbrukningen mätas. Uppda-
teringsfrekvensen av mätdata till användaren är med ett intervall på en mi-
nut[2]. 
 
Konfigureringen av E.ONs enhet sker via ett befintligt förkonfigurerat 
trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Detta nätverk fungerar som en access-
punkt med eget Service Set IDentifyer (SSID) som går att ansluta till för 
en lätt konfigurering. Efter konfigureringen kopplas enheten över till ett 
befintligt trådlöst nätverk som har tillgång till internet. Internetkopplingen 
används när information läggs upp på en server som är kopplad till E.ON. 
Genom att registrera sig på E.ONs hemsida går det att få tillgång till in-
formationen kring energiförbrukningen som produkten har mätt upp. 
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Denna information kan göras tillgänglig via en dator eller mobilapplikation 
[3]. 
 
Vattenfall med sin Energy Watch har liksom E.ON en huvudenhet ”datain-
samlarbox”, som även den går på batteri och samlar information via en 
blinkande diod vid elmätaren. Konfigureringen och uppkoppling till en 
server sker också på samma sätt. Skillnaden är dock att det inte finns några 
extra enheter som kan styra eller övervaka något utöver det. Dock kunde 
programmet komma fram till vilka enheter som förbrukade energi genom 
att försöka känna igen förbrukarnas energikaraktär. Mätaren kan alltså 
med användarens hjälp se på den totala energiförbrukningen när de olika 
belastningarna startar och stängs av, och därmed avgöra vilka apparater 
som förbrukar den energin [4]. 

2.1.1. Utvecklingsmöjligheter 
Ett beroende uppstår då både E.ON och Vattenfall använde sig av en extern 
server som användaren är tvungen att registrera sig till för åtkomst av in-
formationen. Detta gynnar företagens utveckling av tjänsten, men produk-
ten kommer endast att fungera med den tänkta elleverantören. En lösning 
för smarta hus skulle kunna vara att fastigheten kopplas upp mot en egen 
central server. 
 
Mätningar som görs av Vattenfalls produkt ger en generell bild av den to-
tala energiförbrukningen, medan E.ONs produkt, med sina extra Smart-
plugs kan ge en bättre bild av hur olika energiförbrukare påverkar den to-
tala energiförbrukningen. Istället för en central enhet som samtliga senso-
rer kopplas upp till, skulle en lösning med en ensam enhet som direkt 
skickar sin information till en databas vara bättre. Detta gör att en extra 
mellanlagring av information inte är nödvändig och systemet blir lättare 
att sätta upp.  
 
En nackdel med ett system som endast har kontrollpunkter vid förbru-
karna blir att den totala energiförbrukningen missas. Prototypen skulle 
kunna förses med ingångar för externa sensorer. Vilket skulle kunna lösa 
problemet genom att ta fram en sensor som kan placeras på elmätarens 
lysdiod. På så sätt skulle systemet kunna få en heltäckande bild över elför-
brukningen. 
 
Funktionen att styra elektriska produkter gör att kontrollen av energiåt-
gången kan påverkas direkt. En intelligent feltolkning av strömförsörj-
ningen och förbrukaren i form av fasförskjutning och vågformsdistorsion 
kan göra dessa produkter mer mångsidiga. Användaren eller elleverantö-
ren kan då få en bättre bild av elanläggningen och kunna åtgärda eventu-
ella problem.  
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2.2. Forskning och teori kring prototypens funktioner 
Energiförbrukningen kan undersökas om effektberäkningar görs på rätt 
sätt. Med matematiska modeller för hur spänning och ström samspelar i 
ett växelspänningsnät kan energiförbrukningen och elkvaliteten undersö-
kas.  
 
Kvaliteten på elen kan mätas med vågformsdistorsion för spänning eller 
ström. Detta innebär att den uppmätta vågformen jämförs med ett normal-
tillstånd, och skillnaden mellan de två vågformerna bestämmer distors-
ionen. 
 
Användaren kan påverka sin energiförbrukning om rätt information finns 
tillgänglig. Hur mycket detta påverkar har konstaterats i en tidigare utförd 
undersökning. 

2.2.1. Energi i form av effektberäkningar 
Joule är en måttenhet på energi. Effekten mäts som energin per tidsenhet 
(J/s) med enheten watt (W) och storheten P. Integralen av effekten ger 
därför den totala energiförbrukningen. Beräkning av effekten görs med 
formel 1 för likström och för växelström gäller formel 2. Vid växelström 
ändrar sig spänning och ström i relation till varandra med en sinusformad 
våg. En perfekt energiförbrukning sker då spänning och ström är i fas. Det 
betyder att inga extra förluster utöver den effekt som tas ut i form av arbete 
uppstår. Den effekten som inte utför ett arbete kallas för reaktiv effekt och 
skapas från magnetiska och elektriska fält från induktiva och kapacitiva 
komponenter. Detta medför en fasförskjutning mellan spänning och 
ström. Effekten för varje tidpunkt mäts med formel 2. Genom att integrera 
formel 2 fås formel 3 där den aktiva effekten bestäms och använder sig av 
effektivvärden på U och I. Effektivvärden på U och I kan beräknas genom 
att använda sig av spänningens toppvärde. Ett annat sätt att beräkna effek-
tivvärdet är genom att använda flera mätvärden tagen i följd som sedan 
beräknas med den andra lösningen i formel 3. 
P = UI        (1) 
p(t) = û sin(ωt) ∗ î sin(ωt + φ)     (2) 
 
û= Spänningens toppvärde. 
î= Strömmens toppvärde. 
ω= Vinkelfrekvensen. 
Cos(φ)= Effektfaktor (Fasförskjutningen mellan spänning och ström). 
 
P = UeIecos(φ)       (3) 

𝑈𝑒 =
�̂�

√2
= √

1

𝑛
(𝑈1

2 + 𝑈2
2 … )     𝐼𝑒 =

𝑖̂

√2
= √

1

𝑛
(𝐼1

2 + 𝐼2
2 … )     
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Ue= Effektivvärdet av spänningen. 
Ie= Effektivvärdet av strömmen. 
n= Antalet sampel. 
U= Ett spänningssampel. 
I= Ett strömsampel. 
 
Elektriska produkter skapar en aktiv och en reaktiv effekt. Aktiv effekt de-
biteras av elleverantören medan reaktiv effekt belastar leverantörens elnät 
i form av extra strömmar som rör sig i elnätet. Med detta menas att ström-
mar kommer att röra sig mot konsumerade produkt eller mot generatorn 
hos elleverantören som inte utför något användbart arbete. När dessa 
strömmar uppstår betyder det alltså att ett ytterligare spänningsfall kom-
mer ske på nätet, det extra spänningsfallet och den extra strömmen kom-
mer då att skapa en extra effekt i ledningarna. Den effekt som uppstår är 
en ren förlust för elleverantören och utför ingen användbar funktion. Där-
för är det viktigt för en elleverantör att sänka denna reaktiva effekt så för-
luster minskar. Samtidigt måste hänsyn tas till den genom att dimension-
era elnätet efter en så kallad skenbar effekt. Skenbara effekten är en pro-
dukt av reaktiv och aktiv effekt. Om elnätet anpassas efter den skenbara 
effekten så avses det hela effekten som flödar på nätet. Relationer för dessa 
effekter åskådliggörs i figur 1 och räknas ut med hjälp av trigonometri [5]. 
 

 
Figur 1: Effekttriangeln som beskriver sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt. 

 

2.2.2. Elkvalitet 
Elkvalitet är ett begrepp som beskriver hur bra nätspänningen är och in-
nefattar vågformsdistorsion. Vågformsdistorsion kan uppstå från transfor-
matorer, motorer och kondensatorer som är olinjära. Enligt ”Indices for 
Harmonic Distortion Monitoringof Power Distribution Systems” [6] kan 
dessa utrustningar skapa övertoner som är sinusvågor med annan frekvens 
som adderas på grundtonen. Grundfrekvensen eller grundtonen i elnätet 
är 50Hz och ger en sinusvåg med 50 svängningar per sekund. Jämförs 
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denna sinusvåg med utseendet på inkommande sinusvåg går det att ta fram 
total harmonisk distorsion (THD). Detta mått ger ett procentuellt värde på 
hur mycket störningar som finns. THD beskrivs enligt formel 4 och bygger 
på fouriertransformering. Vågformsdistorsion minskar effektiviteten hos 
produkter genom att mer effekt går åt till värmeförluster. Då allt fler pro-
dukter som konstrueras skall vara så effektiva som möjligt ger detta upp-
hov till allt mer störningar. Anledningen är att switchtransformatorerna 
till t.ex. mobiltelefoner hackar ner spänningen allt snabbare då det ökar 
dess effektivitet, och gör de kompaktare. På så sätt bildas allt fler övertoner 
i takt med att frekvensen ökar. En analys av THD vid ett eluttag kan resul-
tera till upptäckter om fel i elnätet, men inte vart problemet kommer i från. 
Störningen beräknas matematiskt med standarden IEC 61000-4-7. 
 
Det svåra kan vara att hitta vart dessa övertoner kommer ifrån, vilket också 
gör att ingen vikt läggs på hur övertoner lokaliseras. Det lättaste skulle 
kunna vara att koppla en spektrumanalysator mot elnätet och samtidigt 
koppla bort apparat efter apparat tills störningen försvinner. I bilaga A till-
hörande “Tekniska riktlinjer för elkvalitet del 1: Spänningens egenskaper i 
stamnätet” [7], går det att se hur störningar påverkar de elektriska sinus-
vågorna. 
 
När övertonerna skapar brus på en ren sinusvåg, kan denna störning mätas 
på ett annat sätt än att leta efter övertoner. Genom att mäta skillnaden mel-
lan de mätvärden som samlas in och en ren sinusvåg, kan detta fel upp-
täckas. 
 
De riktvärden som bör följas återfinns i IEEE standard 519-1992 och den 
europeiska normen EN50160 [7]. 
 

𝑇𝐻𝐷𝑢 = 100√∑ (
𝑢𝑛

𝑢1
)

2
∞
𝑛=2     (4) 

 
U1= Effektivvärdet för Grundtonen. 
Un= Effektivvärdet av spänningen för varje överton. 
THDu= Totala harmoniska distorsionen av spänningen. 
 

2.2.3. Undersökning av elförbrukning 
E.ON har gjort en studie innan lanseringen av produkten 100Kollen, mel-
lan 2012 - 2013. Studiens uppgift var att ta reda på hur hushålls energiför-
brukning påverkas av att användarna ges möjligheten att i realtid övervaka 
sin förbrukning. 10 000 hushåll fick installera denna produkt och efter ett 
år gav detta ett resultat som visade på att förbrukningen hade minskat med 
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8 % [8]. 
 
Om en användare får all fakta om hur skenbar, aktiv eller reaktiv effekt 
stod i relation till varandra skulle informationen överösa individen. Proto-
typen behöver bearbeta den insamlade informationen och presentera re-
sultaten på ett lättöverskådligt sätt för användaren. För en användare kan 
den totala energiåtgången vara intressant, då det är den man betalar för. 
Genom att presentera en kurva med aktiva effekten över tiden går det att 
se hur energiförbrukaren använder energin d.v.s. om den är jämn eller sker 
under visa tidpunkter. Om detta sker under vissa tidpunkter går det kanske 
att planera in att förbrukningen skall ske på de tidpunkter då priset för 
energiförbrukningen är lågt. För den mer intresserade, kan ytterligare in-
formation vara nödvändig att presenteras. Genom att se den faktiska våg-
formen på spänningen och även med ett THD värde kan man bedöma om 
det finns störningar på elnätet. Med effektivvärden av ström och spänning 
samt effektfaktor går det att optimera förbrukningen och minska belast-
ningar och förluster på elnätet. 

2.3. Mätningsmetoder 
Mätvärden på strömmen och spänningen hämtas utav en mikrokontrollers 
analog till digital omvandlare (ADC), detta kallas för sampling. Själva mät-
ningen kan ske med olika tekniker, men samtliga måste anpassas till ADC-
ingångarnas spänningsnivåer. 

2.3.1. Ström 
Det fanns flera metoder att mäta ström. Den enklaste är att använda sig av 
en så kallad “shunt”. En shunt är helt enkelt ett motstånd som det blir ett 
spänningsfall över när det går ström igenom den. Att använda en shunt 
medför dock vissa risker, då elektroniken blir direktkopplad till nätspän-
ningen. 
 
En annan metod är att använda sig av en strömtransformator. Ström som 
skall mätas går igenom primärsidan på transformatorn och ger upphov till 
ett magnetfält som tas upp av sekundärsidan, där spänningen kan mätas 
och därmed avgöra strömmen som flödar. På detta sätt är elektroniken helt 
galvaniskt avskilt från elnätet. 
 
En tredje metod är att mäta magnetfältet runt strömledaren, med så kallad 
halleffekt mätning och på så sätt kunna avgöra strömmen som går igenom 
ledaren. Denna metod gör att mätkomponenterna blir väldigt små till stor-
leken, men ändå ger möjligheten att mäta relativt stora strömmar. Lös-
ningen är även billig i inköp och är helt galvaniskt frånskilt från elnätet. 
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Metoden som lämpade sig bäst för ändamålet är att använda sig av en hal-
leffekt mätning, den är lätt att implementera på ett elsäkerhetsmässigt sätt 
samtidigt som den är kompakt och billig i inköp. Den kretsen som valdes 
ut heter ACS712 [9] och kretsen är designad att kopplas till en mikrokon-
troller. Den mäter strömmar som är +-20 A, och lämnar ifrån sig en spän-
ning som är från 0,5 V till 4,5 volt, där 2,5 V motsvarar 0 A. Kretsens ut-
spänning är även linjärt baserad på den strömmen som flödar. Det gör 
kretsen väldigt enkel att använda. 

2.3.2. Spänning 
Mätning av spänning kan göras med flera metoder. En metod är att an-
vända sig av vanlig enkel spänningsdelning och på så sätt få ner spän-
ningen till en användbar nivå som kan kopplas till mikrokontrollern. Det 
är en väldigt enkel metod att implementera, men den har en stor nackdel 
vilket är att elektroniken då blir inkopplad direkt till nätspänning vilket 
inte är önskvärt om produkten ska vara elsäker.  
 
Ett annat sätt är att använda sig av en spänningsdelare som sedan kopplas 
till en analog optokopplare, på så sätt blir elektroniken galvaniskt avskilt 
från nätspänningen. En nackdel är att lösningen blir svår att implementera 
då de flesta optokopplare inte är linjära, vilket försvårar implementationen 
i mjukvaran. 
 
Ett tredje sätt är att använda sig av en transformator med ett känt spän-
ningsförhållande. Genom att använda en transformator blir elektroniken 
galvaniskt avskilt från nätspänningen, men spänningen ur transformatorn 
motsvarar den spänning som matas in och kan enkelt beräknas om från 
utspänning till inspänning. Denna lösning blir därför väldigt pålitlig och 
enkel att implementera. Detta är därför den metod som användes i proto-
typen. 

2.3.3. Sampling 
De analoga spänningarna som ges ut från mätkretsarna samplas med 
ADC:er. Dessa samples tas med en viss frekvens, denna frekvens måste 
vara tillräckligt hög så den bild av signalen som fås uppnår en viss nog-
grannhet. I artikeln “Digital Sampling Method in the Measurements of 
Electrical Power and Energy” [10] beskrivs det vilken sampelfrekvens som 
behövs. En felmarginal på ca 5 % uppnås då en sampelfrekvens på 1000 Hz 
används. 

2.4. Styrning 
Mikrokontrollern i prototypen ska kunna bryta spänningen till energiför-
brukaren och detta kan göras på några olika sätt. Det enklaste sättet är att 
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använda sig av reläer. Detta gör att elektroniken är helt frånskild nätspän-
ningen och gör lösningen därför väldigt säker. Därefter gör det också att 
lösningen är enkel att implementera. Reläer kan dock inte drivas direkt 
ifrån en mikrokontroller då ett relä drar för stor ström. För drivning av re-
läer kan en MOSFET transistor användas och aktiveras av en styrsignal 
från mikrokontrollern. 
 
En triac är en halvledare och är ett annat sätt att bryta växelspänning. En 
nackdel är att nätspänningen inte är galvaniskt frånskild från elektroniken. 
En stor fördel är att strömmen till energiförbrukaren kan stängas av och 
på väldigt fort vilket möjliggör en bättre styrning om energiförbrukaren 
skulle vilja effektregleras. 
 
Den lösningen som bäst uppfyller de krav som ställts är att använda sig av 
relästyrning. Då det som skall brytas är växelspänning är det bästa sättet 
att bryta strömmen genom att bryta både fasledning och nolledare, på så 
sätt kan man garantera att det inte finns någon spänning på produkten då 
den är frånkopplad. 

2.5. Processorkraft 
Prototypen skulle kunna beräkna och samla in information på två olika 
sätt. Ett sätt är att använda sig av en FPGA med så kallade ”softcores”, vil-
ket är processorkärnor som körs på en FPGA. Fördelarna med att använda 
sig av en FPGA är att vid behov kan man använda sig av flera kärnor, eller 
lägga till logiska kretsar. 
 
FPGA var inte nödvändig för prototypen. Det som behövdes är en mikro-
kontroller som klarade av att göra beräkningar, lagra och skicka informat-
ion. Att använda en FPGA och få en bra utvecklingsmiljö kräver dyra mjuk-
varulicenser. Om alla delar i en reducerad instruktionsdator (RISC –Redu-
ced Instruction Set Computer) ska skapas och klara av de krav prototypen 
ställdes, behövdes mer tid än vad som innefattades av examensarbetet. De 
nackdelar som en FPGA innebar övervägde i detta fall fördelarna [11]. 
 
Ett annat sätt är att använda sig av en mikrokontroller, som innehåller en 
processor med arbetsminne, lagringsminne och in och utgångar. Många 
mikrokontrollers ut och ingångar har även möjligheten att hantera både 
analoga och digitala spänningar, vilket gör det enklare att ta mätvärden. 
 
Det fastställdes att en mikrokontroller kan utföra samma uppgifter och 
även ha några extra funktioner såsom ADC inbyggt på chipet, vilket skulle 
kräva externa kretsar för en FPGA. 
 
ARM cortex-M4 valdes som processortyp med fördelen av en arkitektur 
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som delas mellan tillverkare. Mikrokontrollern som användes var en 
STM32F303CC och valdes p.g.a. dennes kraft, 32-bitars buss och 72 MHz 
klockfrekvens. Processorn har även fyra stycken 12-bits ADC:er, SPI- och 
I2C-stöd [12]. 

2.6. Kommunikation 
Det finns några olika sätt att kommunicera med prototypen. Ett alternativ 
är att använda sig av RF-kommunikation som skickar information till en 
basstation i hemmet, som i sin tur är uppkopplad mot internet. Denna lös-
ning gör att protokollet mellan insamlingsenheten och basstationen kan 
vara väldigt simpel och anpassad för ändamålet. Radiokommunikationen 
kan även använda sig av relativt låga frekvenser som möjliggör en längre 
räckvidd och lägre energiförbrukning. En stor nackdel med den lösningen 
är just att det kräver en mottagare som specifikt används för systemet. Det 
utgör då en extra kostnad, och ett extra installationssteg för användaren. 
 
Att använda sig av nätverkskabel direkt till datainsamlingspunkten är ett 
annat alternativ. Med nätverkskablar blir enheterna enklare att konstruera 
och de blir även billigare. Den stora nackdelen är att man som användare 
måste dra kabel till varenda enhet som skall övervaka, det systemet blir 
inte ett intuitivt och dynamiskt system, utan skulle mer lämpa sig för en 
fast installation. 
 
Ett ytterligare sätt är att använda sig av elnätskommunikation. Elnätskom-
munikation använder de befintliga elkablarna som redan är dragna i hem-
met, så att inga extra kablar behöver dras till insamlingspunkterna. Nack-
delen med denna lösning är att den använder sig av en basstation som 
centralt samlar in informationen och skickar vidare den till internet. En 
basstation utgör en extra kostnad och ett extra installationsmoment för 
kunden. 
 
Det sista alternativet är att använda sig av WiFi-kommunikation. Kommu-
nikationen med WiFi kräver en mer avancerad mjukvara och hårdvara. 
Den stora fördelen med WiFi är att de flesta som kan tänkas vilja använda 
produkten redan har ett WiFi-nät hemma, vilket gör att ingen extra hård-
vara utöver insamlingsenheterna behöver installeras. En trådlös kommu-
nikation underlättar väldigt mycket för en installation i ett befintligt hem. 
Denna lösning gör systemet väldigt dynamiskt och sammanhängande med 
de övriga produkter som redan finns i hemmet. Den typen av kommuni-
kation är därför den som valdes i projektet. 
 
WIFI-kommunikation möjliggörs för mikrokontrollern genom att använda 
en modul. En väldigt användbar och välkänd modul tillverkas av Texas In-
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struments och heter CC3000[13], modulen Kommunicerar med mikrokon-
trollern på en SPI-buss. Modulen är alltså mellanhanden mellan ett WiFi-
nät och mikrokontrollern. Den maximala datamängden, ”Maximum 
Transmission Unit” (MTU) som kan skickas till modulen är 1468Bytes åt 
gången. 
 
Kommunikationen mellan mikrokontroller och WiFi-modul kräver att de 
två har ett gemensamt kommunikationssätt, Texas Instruments ger ut 
drivrutiner i programspråket C som används för kommunikation med mo-
dulen. Drivrutinerna kan användas på alla mikrokontrollers,  
Därför måste den hårdvarunära koden skrivas till den aktuella mikrokon-
trollern. 
 

2.7. Hantering av insamlad information 
Mätvärden från prototypen lagras i minnet på processorn, då minnet fylls 
upp skapas ett behov av extern lagring. En möjlighet är att använda en ex-
tern databas på en server som tar emot och samlar informationen. En an-
nan möjlighet är att använda ett minneskort som lagrar informationen lo-
kalt på enheten. Nackdelen med lokal lagring är att informationen måste 
läsas ut manuellt av användaren, därför är en databas ett bättre alternativ 
och valdes för detta koncept. 
 
Utöver att lagra information behöver också servern kunna presentera 
denna information för användaren. Därför måste en hemsida skapas, hem-
sidan skall visa relevant information och möjliggöra för användaren att 
styra de olika enheterna. 
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3. Metoder och resultat 

Kapitlet beskriver hur examensarbetet utförts och vilka resultat som nåd-
des. Målet nåddes genom att först utföra en fallstudie, denna fallstudie in-
nebar att tidigare produkter, lösningar och tekniker togs hänsyn till. Resul-
tatet av denna fallstudie visas i kapitel 2. När den var genomförd användes 
matematiska modeller och datablad för skapande av kretsschema och pro-
gramkod. Kretsschemat och den programkod som skapades realiserades 
genom att en prototyp byggdes. Denna prototyp används för verifiering och 
testning av den tidigare utförda fallstudien. 
 
Första delen i kapitlet börjar med att berätta om konceptets hårdvara, som 
handlar om de komponenter som valdes och hur det sattes ihop. Den andra 
delen handlar om mjukvaran som används i prototypen och den tredje de-
len beskriver mjukvaran som används i en server. Servens uppgift är att 
tillhandahålla lagringskapacitet för all information som prototypen samlar 
in till en databas. Presentation av informationen för användaren görs med 
en hemsida som är kopplad till samma databas. 

3.1. Prototypens hårdvara 
Resultaten demonstrerades genom att ta fram en prototyp. I detta kapitel 
beskrivs hur den fysiska hårdvaran konstruerades. 
 

 
Figur 2: Blockschema hårdvara 

 
De olika delarna som innefattas i prototypen syns i figur 2 och visar de olika 
hårdvarudelarna på prototypen. Figuren beskriver också hur dessa kopplas 
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till varandra. Strömförsörjningsblocket har till uppgift att skapa de spän-
ningar som behövs för övriga delar. Strömförsörjningsblocket tar in en 
spänning på 5 V och gör om denna till 3,3 V som kan driva mikrokontrol-
lern och WiFi-modulen. Mikrokontrollern kommunicerar med alla blocken 
förutom strömförsörjningsdelen. Detta sker som både analoga och digitala 
signaler. De analoga spänningsnivåerna kommer från strömmätnings, 
spänningsmätnings och externa sensorblocken. Dessa spänningsnivåer 
håller sig mellan 0 och 3,3 V mikrokontrollerns ADC:er kan använda sig 
av. Digitala signaler styr reläerna i strömstyrningsblocket, samt styr ex-
terna sensorer. Kommunikationen mellan mikrokontrollern och WFi-mo-
dulen använder en SPI-buss. 

3.1.1. Externa sensorer 
Prototypen ska kunna ta in värden från externa sensorer. Många typer av 
sensorer kan tänkas vilja användas, därför behövs det analoga ingångar, 
digitala in/utgångar (GPIO) eller I2C-bus. Dessa anslöts till två kontakter. 
En kontakt används för I2C/GPIO och den andra kontakten förseddes med 
analoga ingångar/GPIO. 
 
Den fysiska kontakten som användes är en RJ11-kontakt med sex pinnar. 
Hur de olika pinnarna ska användas visas i tabell 1. 
 
Tabell 1: utgångar för externa sensorer 

Kontakt 1, I2C  Kontakt 2, ADC 

PIN Användning  PIN Användning 

1 5V  1 5V 

2 3,3V  2 3,3V 

3 SDA/GPIO  3 ADC3/GPIO 

4 SCL/GPIO  4 ADC4/GPIO 

5 GPIO  5 GPIO 

6 Jord  6 Jord 

 

3.1.2. Strömstyrning 
Fas och nolledare bröts med reläer, de klarar enligt specifikation att leda 
upp till 10 A. Drivning av reläernas spolar görs med två N-typ mosfetar, en 
för varje relä. Mosfetarna i sin tur aktiveras av en styrsignal från mikro-
kontrollern 

3.1.3. Strömmätning 
Strömmen mättes genom att halleffektssensorn kopplades i serie med be-
lastningen. Spänningen som ges ut av sensorn är en signal som går från 0,5 
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till 4,5 V. Denna spänning sänktes till en nivå som kan användas av mikro-
kontrollern. Detta gjordes genom att använda en potentiometer som an-
vändes som spänningsdelare och därmed kan spänningen trimmas in ex-
akt. Kretsen ger ut 2,5 V då ingen ström går igenom den, därför skruvades 
denna istället ner till en spänning på 1,65 V och därmed placeras mitt emel-
lan 0 V och 3,3 V. 
 
 
 

3.1.4. Spänningsmätning 
Mätning av spänningen gjordes med en transformator som omvandlar 230 
VAC till 6 VAC. Spänningsdelning med en potentiometer tar ner spän-
ningen till en nivå som kan användas av mikrokontrollern. Mikrokontrol-
lern kan inte hantera negativa spänningar, därför skapades det en ”virtuell 
jord”, växelspänningens nollpunkt flyttades alltså från jord till en punkt 
mitt emellan jord och 3,3 V. Den virtuella jorden skapades med två resis-
torer i serie från spänning till jord, där punkten emellan resistorerna är den 
virtuella jorden. En virtuell jord möjliggör för mikrokontrollern att läsa av 
hela vågformen. 
 

3.1.5. Strömförsörjning 
Strömförsörjningen av prototypen gjordes med ett externt 5 V spännings-
aggregat. Mikrokontrollern och WiFi-modulen använder sig av 3,3 V, där-
för konstruerades det lokal spänningsreglering på prototypen. Detta gjor-
des med en linjär spänningsregulator. 
 

3.1.6. Kopplingsschema 
De olika delarna i prototypen delades upp i separata kopplingsscheman. 
De kretsscheman som skapades är: 
*Main – Beskriver hur de olika delarna kopplas till varandra. 
*stm32 – Beskriver inkopplingen av mikrokontroller. 
*Mains cuircuit – Beskriver den delen som behandlar nätspänningen. 
*Powersupply – Beskriver omvandlingen från 5 V till 3,3 V. 
Kopplingsschema och komponentlista finns i bilaga 1. 

3.1.7. Kretskort 
Ett mönsterkort togs fram som sammankopplade de olika komponenterna. 
Mönsterkortets storlek för prototypen är 12 gånger 12 cm stort och har två 
kopparlager.  
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Figur 3: Kretskort prototyp 

 
På mönsterkortet finns det två distinkta områden, ett område är avsett för 
lågspänningsdelen av elektroniken. Det andra området är avsett för nät-
spänningsdelen. Nätspänningen får inte kunna nå lågspänningsdelen, där-
för används inget jordplan på högspänningsdelen och avståndet mellan 
högspänning och lågspänning är så stort som de komponenterna som kor-
sar gränsen tillåter. I figur 3 syns högspänningsområdet som området till 
vänster som inte har det silverfärgade jordplanet som finns på lågspän-
ningsdelen av kortet. Komponenterna löddes fast på mönsterkortet. Rit-
ningar på kopparlager och screentryck bifogas i bilaga 2. 
 

3.1.8. Inkapsling 
Risken att få en elchock finns då prototypen använder nätspänning och 
detta förhindras genom att kapsla in prototypen. En låda skapades med 
måtten 15 cm * 12 cm * 4 cm invändigt. Denna låda skrevs ut på en 3d-
skrivare och rymmer kretskortet. Det enda syftet med inkapslingen är att 
isolera kretskortet från omgivningen och beskrivs därför inte i detalj. 
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3.2. Prototypens mjukvara 
Mjukvaran baseras på två olika delar. Första delen samlar in information 
och därefter utför beräkningar, medan den andra delen ska se till att kunna 
kommunicera med processen som styr informationen till och från databa-
sen (Se flödesschema på prototyp och server i bilaga 3). 
 
Prototypen måste:   

 Sampla ström och spänning. 
 Lagra en mängd information från samplingen. 
 Behandla information från samplingen och beräkna energiåt-

gången. 

 Skicka datapaket med den samlade informationen till servern. 

 Kunna ta emot kommandon från servern och agera enligt de, t.ex. 
bryta strömmen. 

 
 
Prototypen tar emot kommandon från servern och kan stänga av och på 
strömförbrukaren ansluten till prototypen. Varje gång 1000 sampel har ta-
gits tillfrågas WiFi-modulen efter mottagen information. På så sätt kan inte 
samplingen avbrytas och förstöras p.g.a. att processorn tvingas behandla 
mottagna paket. 
 
De olika mjukvarudelarna som ska hanteras på prototypen presenteras i 
Figur 4. När dessa funktioner beskrivs kommer referenser till programko-
den i bilaga 4 att användas. 

Main

Datainsamling Datahantering

ADCExtern 

datainsamling

Mjukvarans hierarkiska struktur 

KommunikationReläkontroll

SPIGPIO

I2C ADCGPIO

RTC

 
Figur 4: Blockschema för programmet på mikrokontrollern 
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3.2.1. Datainsamling 
Prototypen tar sampel med en frekvens på 1400 Hz. Anledningen till att 
denna sampelhastighet används är för de register som hanterar sampel-
hastighet på mikrokontrollern, är uppbyggda i bestämda steg. Det steg som 
närmast överstiger 1000 Hz är 1400 Hz. 
 
Hårdvaran till ADC programmerades så att varje sampel ska ha en period-
tid på 0,7ms. Efter att 0,7ms har gått aktiveras en avbrottsrutin som lagrar 
värdet i RAM-minnet. 
 
När ramminnet blivit fyllt med 1000 sampel startas en beräkningsfunkt-
ion, ”SampleCalculationArray”(se bilaga 5 under filen ”Energy_funct-
ions.c”). I tabell 2 beskrivs de värden som samlas in och beräknas.  
 

Tabell 2: värden som skall beräknas och skickas till databasen 

Information Variabel Datatyp 
Tiden Time Char [30] 
Sensor värde Sensor Float 
Effektivvärdet för strömmen URMS Float 
Effektivvärdet för spänningen IRMS Float 
Toppvärdet för strömmen UTOP Float 
Toppvärdet för strömmen ITOP Float 
Fasen Phase Float 
Aktiva effekten P Float 
Reaktiva effekten Q Float 
Skenbara effekten S Float 
THD för spänningen THDU Float 
Energiförbrukningen Energy Float 
Vågformen på spänningen Waveform Float [30] 

 
Samtliga värden i tabell 2 plus ett kommando, läggs tillsammans i en 
sträng som innehåller ”Kommando”, ”Mätvärden” och ”Vågform”. ”Kom-
mando” läggas först i strängen och ges en etta som talar om för servern att 
det är mätvärden som skickats från prototypen. Därefter läggs ”Mätvär-
den” som innehåller samtliga variabler ur tabell 2 förutom vågformen. Sist 
läggs ”Vågform” som innehåller en period på spänningen.  Separering mel-
lan ”Kommando”, ”Mätvärden” och ”Vågform” görs med tecknet ”;”, me-
dan separeringen inom ”Mätvärden” sker med tecknet ”|”. Värden inom 
”Vågform” separeras med två tecken, ”, ”(kommatecken + mellanslag). 
 
Mätvärdena adderas till variablerna efter varje gång som de beräknas. När 
60 sampel har tagits beräknas ett medelvärde genom att den totala sum-
man divideras med 60. Anledningen till sammanslagningen är att det finns 
en begränsning hos Wi-Fi-modulen som inte får överskrida 1468 Bytes (se 
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kapitel 2.6) vilket gör det omöjligt att skicka alla 60 mätvärden och en våg-
form på samma gång. Begränsningen i processorns RAM-minne och be-
räkningskapacitet gör det även opraktiskt att skicka 60 separata paket. När 
medelvärden är beräknade och informationen sammanslagen till en sträng 
kan paketet skickas. 

3.2.2. Datahantering 
Mätningarna som hämtas från ström och spänningskretsarna kommer inte 
att understiga x-axelns faktiska nollpunkt, punkten som representerar 
strömmens och spänningens nollpunkt har flyttas uppåt. Vilket gör att 
detta referensvärde måste anges. Dessa nollpunkter befinner sig i mitten 
på ADC:ns upplösning. Samtliga beräkningar som görs måste ta hänsyn till 
detta (Se kapitel 3.1.3 och 3.1.4). 
 
Effektivvärdet av spänningen eller strömmen fås genom att först beräkna 
absolutbeloppet mellan nollpunkten och mätvärdet. När absolutbeloppet 
för alla sampel har beräknats fås effektivvärdet sedan beräknas genom att 
använda sig av formel 3 som beskrivs i kapitel 2.2.1.  
 
I samma funktion som konverteringen för effektivvärden sker sparas också 
toppvärdena på den uppmätta strömmen och spänningen, ett lägre mät-
värde ersätts alltid med ett högre. 
 

 
Figur 5: Fasförskjutning 

 
Fasförskjutningen mellan ström och spänning undersöks genom att an-
vända sig av en halv period (se figur 5). Antalet sampel för den halva peri-
oden och det antal sampel emellan de två kurvorna räknas ut var för sig. 
Fasförskjutningen kan sedan räknas ut genom att först dividera 180 grader 
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med antal sampel för en halvperiod och därefter multiplicera med antal 
sampel för tiden mellan kurvorna enligt formel 5. 
 

𝐹𝑎𝑠𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
180

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑜𝑟𝑛𝑎 (5) 

 

 
Figur 6: Hur fasförskjutningen kan identifieras mellan spänningen och strömmen. 

 
Illustrationen i figur 6 visar två sinusvågor, där heldragna linjen är spän-
ningen och den streckade linjen är strömmen. Strömmen ligger efter spän-
ningen p.g.a. en induktiv last. Fasberäkningsfunktionen kommer i denna 
bild att hoppa över ”ej önskade värdet” och börja en ny beräkning vid 
”start” och avsluta vid ”stopp”. I figur 6 kontrolleras det också vilken rikt-
ning kurvorna har, sjunker eller stiger vid nollpunkten. Om den andra kur-
van som korsar x-axeln går i samma riktning fortsätter beräkningen, men 
om de har olika riktningar ignoreras den mätpunkten och beräkningen 
börjar om. Då de två kurvorna går i olika riktningar inom en halvperiod, 
betyder det att fasförskjutningen skulle bli mer än 180 grader, vilket inte 
är fysiskt möjligt, mätvärdet som valts är därför en felaktig mätpunkt. 
 
För varje 1000 sampel beräknas även ett medelvärde på fasförskjutningen, 
som slutligen används när den aktiva effekten räknas ut, utifrån formel 3, 
medan reaktiva och skenbara effekten räknas ut enligt figur 1. Den aktiva 
effekten adderas därefter till ett energivärde som hela tiden kommer öka 
och visa på den totala energin som använts. 
 
THD för spänningen räknas inte ut med formel 4, den formeln använder 
sig av spänningens frekvensspektrum som inte gjorts tillgängligt för mikro-
kontrollern. De mätta sampel jämförs istället med syntetiserade värden 
som symboliserar en ren 50Hz sinusvåg. Den syntetiserade vågen skapades 
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genom att använda en sinusfunktion som skapar 29 värden för en period-
tid, vilket motsvarar 50 Hz med den sampelhastighet som används. Mät-
ningen hittar de sampelvärde för där vågen är resande och passerar x-ax-
eln. Från detta värde jämförs alla nästkommande sampel med syntetise-
rade. Det totala felutfallet skapas genom att felet för varje sampel i procent 
adderas. När alla sampel har jämförts, divideras det totala värdet med an-
talet tagna sampel. 
 
En vågform skapas genom att välja ut de 30 första sampels ur varje sam-
pelserie bestående av 1000 sampel. Dessa värden representerar då ungefär 
en hel period på spänningen. 
 
När samtliga värden är beräknade läggs tiden i variabeln ”Time”, som häm-
tats från prototypens egna externa realtids klocka (RTC). Klockan aktiveras 
och konfigureras med funktionen ”RTCInit()” (se bilaga 4 under 
”Energy_functions.c”). 

3.2.3. Reläkontroll 
Utgången till relästyrningen aktiveras under programmets initiering. En 
funktion skapades avsedd att därefter kunna styra strömmen till förbruka-
ren. Funktionen tar in en sträng som antingen säger ”True” eller ”False”. 
Om strängen som matas in är ”False” betyder det att strömförbrukaren 
skall stängas av, reläet aktiveras då och strömmen bryts (se bilaga 4 under 
”Energy_functions.c”). 

3.2.4. Extern datainsamling 
Det finns en struktur att kunna ansluta sensorer till prototypen och bero-
ende på vilken sensor det är behövs en rad algoritmer skrivas. Insamling 
av information via externa sensorer kan ske om de pinnar som skall använ-
das konfigureras i en initieringsfunktion först, enligt tabell 1. En funktion 
som hanterar de externa sensorerna skrevs, funktionen heter ”Read-
Sensor” (se bilaga 4 under ”Energy_functions.c”) och aktiveras i funkt-
ionen ”sampleCalculationArray”. En pekare för lagring av sensorns in-
formation skickas med när ”ReadSensor” kallas. Funktionen måste även 
innehålla en algoritm för vilka värden ”RealyControl” skall anropas som 
gör att sensorn kan styra energiförbrukningen. Om en styrning av reläerna 
sker med en sensor måste en statusuppdatering göras med funktionen 
”SendStatusUpdate”. ”SendStatusUpdate” skickar en sträng innehållande 
två kommandon separerade med ”|” och avslutas med <EOF>. Första kom-
mandot är ”2” som talar om för servern att det är en uppdatering och andra 
kommandot kan vara ”true” eller ”false” beroende på om reläerna stängts 
av eller sats igång. Efter att informationen skickats kommer ett svar att 
skickas från servern att statusen är uppdaterad. Därefter fortsätter pro-
grammet. 
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3.2.5. Kommunikation 
Drivrutinerna kräver att följande funktioner skapas och görs tillgängliga: 
 
SpiOpen – Initiering av SPI-bussen och mottagningsfunktionen 
SpiWrite – Tar emot en pekare som pekar på informationen som skall 
skickas. Funktionen skickar därefter den informationen på SPI-bussen en-
ligt SPI-protokollet. 
SpiRead – Läser in tillgänglig information från WIFI-modulen 
SpiClose – Släpper resurserna som används av WIFI-modulen och deini-
tierar hårdvaran. 
SpiResumeSpi – Återinitierar SPI-kommunikationen, med antagandet 
att den tidigare inaktiverades. 
sReadWlanInterruptPin – Används under initieringen, läser av statu-
sen på interruptpinnen från WIFI-modulen. 
sWlanInterruptEnable – Startar interruptrutinen. 
sWlanInterruptDisable – Används i initieringen, funktionen stänger 
av interruptrutinen. 
sWriteWlanPin – Ställer värdet på WIFI-modulens enable (EN)-pinne. 
 
Alla dessa funktioner skrevs tillsammans med funktioner som sköter initi-
ering av modulen. För mer detaljerad information hur funktionerna fun-
gerar finns dessa bifogade i bilaga 4 under filen stm32_cc3000.c. Inspirat-
ion för denna kod togs från kod skriven och upplagd av en användare på 
Github[14]. Den koden som användes är skriven för en liknande processor, 
koden har används som inspiration men har modifierats för processorn 
som användes. 
 
En socket öppnades med funktionen ”socket()” den funktionen ingår i driv-
rutinerna skrivna av Texas Instruments [13]. När en socket har öppnas kan 
information skickas genom att kalla funktionen ”send()” som även den in-
går i drivrutinerna. Funktionen ”recieve()”används till att ta emot inform-
ation. 
 
Då prototypen har samplat under ca en minuts tid tillkallas funktionen 
som sänder data till servern (Se funktionen ”server_store()” i bilaga 4 un-
der filen ”stm32_cc3000.c”). När information har skickats så väntar pro-
totypen på ett okej från servern. När ett okej har tagits emot går program-
met vidare och fortsätter sampla som tidigare. Om ett okej inte tas emot 
inom en viss tid, så skickas paketet om igen. 
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3.3. Hantering av insamlad data 
Kommunikationen mellan prototypen och en server finns alltid tillgänglig. 
Med en aktivering av en egen tjänst, ”Serverprocess” (se figur 7), i opera-
tivsystemet Windows och med protokollet TCP/IP kan kommunikationen 
mellan databasen och prototypen ske på förbestämda portar, i detta fall 
52000 mot databasen och 53000 mot prototypen. När servern är installe-
rad kan tjänsten aktiveras och prototypen anslutas. En hemsida används 
som presentationsverktyg för informationen som hämtas från databasen. 
Hemsidan skickar också kommandon till prototypen t.ex. varje gång en an-
vändare klickar på en länk som stänger av eller sätter på en energiförbru-
kare. Varje kommando lagras i databasen och skickas i tur och ordning av 
en separat del i Serverprocess-tjänsten som ansvarar för transport till pro-
totypen. I figur 7 återfinns strukturen på informationsflödet mellan använ-
dare och prototypen. Information som samlats på prototypen skickas till 
serverprocessen, som sedan lägger informationen i databasen. 
 

 
Figur 7: Flödesschemat för hur kommunikationen mellan användare och prototyp ser ut.  

 

3.3.1. Hemsidans konstruktion 
Två sidor programmerades med HTML5 som ramen för den information 
som presenteras (se bilaga 5 under filen ”index.aspx”). Första sidan, 
”Home”, presenterar effekter i en graf över en önskad period för en speci-
ficerad enhet. I ett fält till höger presenteras även samtliga enheter som 
kopplats in med sin totala energiförbrukning, status och en kommando 
knapp som gör det möjligt att stänga av eller på den produkt som är kopp-
lad till respektive prototyp. Ett ytterligare fält som användaren själv kan 
fylla i är beskrivningsfältet och i detta fält går det att sätta ett önskat namn 
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för den inkopplade prototypen och på så sätt kunna särskilja flera prototy-
per inkopplade samtidigt. 
 
Den andra sidan, ”Advanced”, går in djupare på olika mätvärden och möj-
liggör analyser angående energiförbrukningen på ett mer avancerat plan. 
Här presenteras spänningens vågform, THD, effektivvärden av ström och 
spänning samt samtliga effekttyper med fasförskjutningen för respektive 
vald enhet. 
 
Genom att använda programmeringssträngar i C# aspx.net version fyra 
kan kommunikationen med StructuredQuery Languagedatabase (SQL-
databasen) uppnås. Hur data skall hämtas eller skickas beskrivs mer ingå-
ende under rubriken ”3.3.3 Web-baserade process”. 

3.3.2. Serveruppsättning 
Servern installeras med Windows 7, en SQL-Express databas och tjänsten 
Internet Information Service (IIS) som tillhandahåller servertjänster för 
hemsidor för Microsofts operativsystem. 
 
SQL-databasen,”EnergyMonitoringDB” använder tre tabeller som inform-
ation skall lagras i: ”Measurement”, ”Queue” och ”Status”. ”Measurement” 
innehåller de beräknade värdena som skickas från prototypen, ”Queue” 
lagrar kommandon från användaren som raderas efter att de har blivit ut-
förda och till sist används ”Status” som med flaggor berättar om den an-
slutna utrustningen till prototypen är på eller av. Konfigureringen för da-
tabasen och de tabeller som skapats finns i bilaga 5 under rubriken ”Data-
bas”. 
 

3.3.3. Web-baserad process 
Koppling mellan hemsidan och Web-baserade processen (se figur 7) sätts 
upp genom att lägga in ett skript med en länk till ett JAVA bibliotek i hu-
vudet på hemsidan. Biblioteket heter AJAX och stödjer ASPX.NET. Detta 
medgör att funktioner skrivna med ASPX direkt kan anropas från HTML-
koden 
 
<scriptsrc="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2
/jquery.min.js"> 
</script> 
 
Funktionerna som har med hemsidan att göra och de funktioner som pra-
tar med databasen särskiljs med två separata klasser ”Index.aspx.cs” inne-
håller samtliga funktioner som anropas från hemsidan medan ”SQLHand-
ler.cs” anropar databasen om dessa funktioner behöver hämta eller lämna 
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information till databasen (Se bilaga 5 under rubriken ”web-baserade pro-
cessen”). 
 

3.3.4. Serverprocess 
Serverprocessen består av två trådar som startas parallellt när tjänsten ak-
tiveras. ”AsynchronousSocketListner” är en av dessa trådar och lyssnar ef-
ter paketen från prototypen. ”AsynchronousClient” är den andra tråden 
som sänder kommandon till prototypen(Se bilaga 5 under rubriken ”Ser-
verprocessen”). När det finns kommandon att skicka öppnas TCP upp-
koppling mellan serven och prototypen och dataöverföring startas. När 
överföringen är klar stängs TCP-socketen igen.  
 
Båda trådarna använder sig av en ”SQLHandler” som kommunicerar med 
databasen, precis som den Web-baserade processen. ”AsynchronousCli-
ent” och ”AsynchronousSocketListner” är program skrivna av Microsoft 
som visar hur ASPX.NET kan skrivas och kommunicera med portar och 
IP-nummer [15]. Koden är modifierad för prototypen, flödesschemat kan 
studeras i bilaga 3 under rubriken ”Flödesschema server” och programko-
den återfinns i bilaga 5 under rubriken ”Serverprocess”. 
 

3.4. Testning 
Prototypen testades med avseende på mätvärden, vågformen, och hemsi-
dans funktion. Detta kapitel beskriver hur de olika testningarna gick till. 
Samtliga test under denna rubrik utfördes flera gånger. 

3.4.1 Mjukvara 
Simuleringar av mjukvaran skedde med hjälp av syntetiserade spännings-
värden till ADC:erna från en signalgenerator. Hundra av 1000 sampel ana-
lyserades i Excel. 
 

3.4.2. Mätvärden 
Mätvärden på prototypen testades genom att en känd last anslöts. Med den 
kända lasten ansluten startades samma test som utfördes för syntetiserade 
värden. Med en känd last som förbrukar en viss mängd energi, går det att 
jämföra hur vida resultatet som mäts av prototypen är korrekt eller inte. 
Effektivvärden och den skenbara effekten undersöktes då dessa innehåller 
faktorer från samtliga mätvärden i tabell 2. 
 
Lasten var en arbetslampa som var märkt med en effekt på 300 W och en 
spänning på 230 V. 
 
När prototypen hade genomfört mätningarna och beräknat värden med 
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lasten ansluten, jämfördes värdena med värden som kontrollmättes med 
andra mätverktyg.  

3.4.3. Vågform 
Vågformen på nätspänningen togs med ett oscilloskop, detta jämfördes se-
dan med den vågformen som prototypen tog fram. Detta test gjordes både 
under belastning och obelastat. Vågformen för strömmätningen testades 
då prototypen var obelastad och då den var belastad. 

3.4.4. Hemsida, databas och kommunikation 
Databasen till hemsidan fylldes med syntetiserade mätvärden, därefter 
kunde webbsidan öppnas med en webbläsare och energigraferna och ef-
fektmätningarna kunde verifieras. Användarinput testades genom att en 
knapp klickades på och det verifierades om korrekt kommando lagrades i 
databasen. 
 
Kommunikationen mellan databas och prototypen verifierades genom att 
använda ett verktyg som analyserar nätverkstrafik. Med verktyget kan alla 
de paket som skickas överskådas, samt handskakningarna för TCP-paket. 
Kommunikationen skedde på ett testnätverk med en router uppsatt för än-
damålet. 

3.4.5. Systemtest 
Hela systemet testades genom att server med databas aktiverades, tjänster 
startades och prototypen kopplades upp med en 300 W lampa ansluten. 
Programstatusen för prototypen övervakades med ett debuggingprogram. 
Därefter anslöts enheterna till nätverket. Effektförbrukningen verifierades 
genom att ansluta till webbsidan. På webbsidan utfördes även kommandot 
att bryta och starta strömförbrukaren. 

3.5 Resultat 
Resultatet som uppnåddes i examensarbetet beskrivs under detta kapitel 
och kommer från de tester som utförts på det färdiga systemet. Resultatet 
delas in i mjukvara, mätvärden, vågform, hemsida, databas, kommunikat-
ion och systemet som helhet. 

3.5.1. Mjukvara 
De mätvärden som analyserades syns i figur 8. Dessa mätvärden visar hur 
strömmen och spänningen är förskjutna till varandra samt deras nivåer. 
De uppmätta nivåerna stämmer överens med de nivåer som ställdes in på 
signalgeneratorn, det fastslogs att dessa nivåer stämmer överens med 
varandra, vilket betyder att den skalning som skedde i mjukvara var kor-
rekt. De upprepade testerna gav samma resultat. 
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Figur 8: Sampel samlade med prototypen 

3.5.2. Mätvärden 
Resultatet av mätvärdena som testades presenteras i tabell 3. Alla de test 
som utfördes resulterade i liknande mätvärden, men fasförskjutning hade 
tendenser till att variera mellan 0 och 30 grader som därför påverkade den 
aktiva och reaktiva effekten. 
 
Tabell 3: Verifierade mätvärden 

 
Kontrollmät-

ning 
Mätning av proto-

typ 
Markerade 

värden 

URMS(V) 232 235 230 

IRMS(A) 1,39 1,38 - 

UTOP(V) 328 344 - 

ITOP(A) 1,96 1,95 - 

Fasförskjutning 
(grader) 8 20  

P(W) 319 305 300 

Q(VAr) 12 112 - 

S(VA) 322 325 - 

THDU(%) - 19 - 

Energy(W/min) 319 305 - 
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3.5.3. Vågform 
Resultatet av spänningens vågform visas genom att gämföra vågformen 
som mättes med oscilloskop (se figur 9) och den vågformen som togs fram 
med prototypen (Se figur 10). Resultatet vid belastning och obelastat re-
sulterade i samma vågformer på spänningen. 
 

 
Figur 9: Spänningen visat på oscilloskop 
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Figur 10: Spänningens vågform 

 
Resultatet av strömmens vågform visas genom att ta två olika mätvärden, 
mätvärdet för när prototypen är obelastad visas i figur 11, och för då den är 
belastad visas i figur 12. 
 

 
Figur 11: Strömvariationer vid nollbelastning 
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Figur 12: Strömmens vågform vid belastning 

3.5.4. Hemsida, databas och kommunikation 
Då syntetiserade värden matades in i databasen under testningen kunde 
dessa ses på hemsidan. Hemsidan har två sidor, en startsida där den totala 
effekten i watt visas på en graf (se figur 13). Till höger syns alla de enheter 
som är anslutna. Alla enheter har knappar där det går att stänga av och på 
belastningen, statusrutor, samt den totala energiförbrukningen för den en-
heten. 

 
Figur 13: Bild av hemsida som visar syntetiserade värden 
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Då knappar användes på hemsidan lades det till kommandon i databasen, 
vilket betyder att användarinput fungerade som tänkt. 
 
Nätvärkstrafiken mellan server och prototyp verifierades, handskakningar 
för start och stopp av kommunikationen med TCP-sockets fungerade på ett 
korrekt sätt. Mjukvarulagrets datapaket och bekräftelsepaket överfördes 
utan att extra omsändningar behövdes. Upprepade tester gav samma re-
sultat. 

3.5.5. Systemtest 
På hemsidan kunde den aktuella effektförbrukningen ses. Då kommandon 
gavs på hemsidan utfördes dessa på prototypen. Efter några minuter var 
det synligt på graferna att nya mätvärden hade lagts till. 
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4. Analys och diskussion 

Om detta koncept implementeras i stor skala skulle det kunna ha en stor 
positiv påverkan på miljön. Studier visar att en övervakning av sin energi-
förbrukning kan leda till en förminskning på upp till 8 %. En minskning på 
8 % är en väldigt kraftig minskning. Detta skulle medföra en stor positiv 
minskning av miljöpåverkan. En mindre energiförbrukning leder till 
mindre utsläpp från fossila energikällor, mindre påverkan av vattendrag 
från vattenkraft, mindre restprodukter från kärnkraft och liknande minsk-
ningar för andra typer av energiframtagning. Allt detta Samtidigt som en-
heten betalar sig själv inom relativt kort tid och därefter fortsätta att spara 
på användarens energikostnader. Det kan leda till ekonomiska vinster för 
de personer som väljer att använda sig av konceptet. 
 
Konceptet har skapats med allmänheten i åtanke genom att välja en trådlös 
kommunikation. Den trådlösa kommunikationen som valdes var WiFi, 
som de flesta redan har hemma, vilket gör att ingen ny infrastruktur för 
kommunikation behöver skapas. Detta gör systemet lättare att installera, 
kräver mindre kunskap och dessutom besparar användaren den extra kost-
nad som det skulle skapa att använda sig av en extra enhet för insamling 
av data. Människors kunskapsförutsättningar tas även i åtanke genom att 
förenkla de mätvärden som används. Denna förenkling görs genom att sy-
stemet väljer ut den viktigaste informationen att presentera på en hemsida, 
men samtidigt finns den avancerade informationen tillgänglig för de som 
är insatta i detaljerna för hur ett växelspänningsnät fungerar. 
 
Under examensarbetets gång har det gjorts ett antal olika mätningar och 
beräkningar och under detta kapitel görs det en analys av resultatet och 
metoderna som användes. 
 
Prototypen ger möjligheten att kunna stänga av och starta en förbrukares 
strömförsörjning. Det finns dock mycket andra möjligheter att implemen-
tera ytterligare funktioner. 
 
Funktionen att använda externa sensorer användes inte under examensar-
betet, men prototypen som togs fram fick ändå möjligheten att kunna 
koppla in sensorer. 
 
I prototypen användes det en relativt kraftfull ARM-processor och en ana-
lys kring hur vida andra alternativ skulle vara bättre analyseras också här. 
Tillsammans med hur kommunikationslösningen fungerade och vilka för-
bättringar som skulle kunna ske på dennes mjukvara. 
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4.1. Arbetsmetoder 
Bakgrundsstudien som gjordes i examensarbetet var givande på de sätt att 
det gav mycket information som senare kunde användas i arbetet. Då bak-
grundsstudien var gjord behövdes nästan ingen ytterligare information 
samlas in och redan från start var det tydligt vilken riktning som arbetet 
skulle ta. 
 
Att arbeta på ett stort konsultföretag gjorde det möjligt att få tankar och 
idéer vid svårigheter som uppstod, då det alltid fanns kunniga personer att 
rådfråga. 
 
Om examensarbetet skulle gjorts på ett annat sätt skulle mer vikt läggas på 
prototypens funktionalitet och mindre på att utveckla helt egna kommuni-
kationsmetoder, databaser och hemsidor. 
 

4.2. Mätmetoder 
Om en komplett bild av hur spänningen och strömmen skulle tas fram hade 
det varit fördelaktigt med en fouriertransformering som skapar ett fre-
kvensspektrum. Med ett effektspektrum hade eventuella övertoner varit 
mycket lättare att analysera. Ur resultatet skulle man kunna se exakt vilka 
frekvenser som befinner sig på elnätet och med detta skulle det kunna un-
dersökas om störningarna kommer utifrån, eller om det är störningar som 
kommer från produkten som är inkopplad på mätenheten. 
 
Målet för noggrannheten för prototypen var satt till 5 %, men p.g.a. pro-
blem med störningar så är denna siffra inte möjlig för prototypen att nå vid 
mindre belastningar. Då ingen strömförbrukning sker uppfattas spikar på 
upp till 0,7 A(se figur 11), vilket gör det omöjligt för enheten att med någon 
precision mäta mindre strömförbrukare. 
 
Då Störningar uppstod påverkade det beräkningen av fasförskjutningen, 
det är därför inte möjligt att nå de felmarginal som var satt till 5 %. När 
fasförskjutningen inte kan mätas på ett noggrant sätt så påverkar det mät-
ningarna av den aktiva och den reaktiva effekten. Den skenbara effekten 
påverkas inte av denna felvisning. 
 
De resultat som presenteras i tabell 3 betyder att det fortfarande är önsk-
värt att vidareutveckla och förbättra de mätmetoder som användes. Det 
resultat som nåddes gör prototypen till ett väldigt bra verktyg för demon-
stration av detta koncept, även om den inte är redo att installeras och tas i 
bruk i sin nuvarande form. 
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4.2.1. Förbättringar kring mätmetoder 
Vid mätning av spänning använder sig prototypen av en transformator och 
vid ström används en halleffektssensor. Noggrannheten på båda dessa 
mätningar skulle kunna bli bättre om spänningsdelning användes till mät-
ning av spänning och en strömshunt till att mäta strömmar. Detta hade 
kunnat nås genom att lägga mer arbete på elsäkerhetsanalys. Till exempel 
skulle komponenterna som tar mätvärden behövas galvaniskt isolerats 
från övriga komponenter. Detta skulle kräva mycket testning och utveckl-
ing, då produkten måste vara både pålitlig och säker. 
 
I prototypen visade det sig att störningar uppstår i strömmätningen. Mot-
verkning av detta skulle kunna göras genom att enheten byggas upp med 
kraftigare filtrering och avskärmning. 
 
Prototypen hanterar all mätning med processorn. Detta är väldigt ineffek-
tivt och kräver onödig processorkraft, samt att mycket minne används till 
hantering av mätdata. Det finns färdiga integrerade kretsar som är avsedda 
för ändamålet[16], dessa kretsar tar in analoga spänningar från mätkret-
sarna. Därefter kan kretsen kommunicera med mikrokontrollen via t.ex. 
SPI. Genom att bygga upp systemet på det sättet, kan man få upp nog-
grannheten då skaparna av hårdvaran redan har lagt mycket utveckling på 
att få bra mätvärden. 

4.3. Styrning 
Prototypen som togs fram har endast möjlighet att styra strömförsörj-
ningen till en förbrukare. En vidareutveckling skulle kunna vara att an-
vända de externa in och utgångarna till att styra andra saker t.ex. skulle en 
IR-sändare kunna styra TV-apparaten, digitalboxen och ljudanläggningen 
och på så sätt kunna styra ett helt rum. 
 
Om användaren skulle vilja dimma en lampa eller effektreglera ett ele-
ment, finns det i prototypen ingen möjlighet för detta. En vidareutveckling 
av prototypen skulle kunna vara att implementera funktionaliteten genom 
att använda halvledarteknik (se kapitel 2.4). På så sätt skulle konceptet 
kunna användas på många sätt som annars inte är möjligt t.ex. kontroll av 
belysning. Konceptet skulle kunna styra belysningen via en applikation och 
genom att sätta vardagsrummet i ”filmläge” skulle prototypen göra att be-
lysningen dimma ner och TV-anläggningen startar. 

4.4. Externa sensorer 
Det är fantasin som sätter gränser för vilka sensorer som skulle kunna vara 
möjliga att ansluta. Några sensorer har funnits i tanke för prototypen är: 
 

 Temperatursensorer som skulle kunna användas på många sätt. 
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Den skulle kunna användas för övervakning av temperaturen i en 
byggnad, eller reglera temperaturen i ett rum genom att sänka ef-
fekt till ett element och fungera som en regulator. Den skulle också 
kunna varna användaren och bryta elförbrukaren om en tempera-
tur uppstår som anses vara osäker eller skadlig för produkten.  

 

 Fuktsensor är en användbar sensor om konceptet skulle vilja an-
vändas i ett utrymme där det finns vitvaror med vattenanslutning. 
Det skulle kunna placeras en fuktgivare under en tvättmaskin eller 
diskmaskin. Detta gör det möjligt för systemet att larma använda-
ren för faror och eventuellt även stänga av vitvaran. Om detta im-
plementeras bör någon form av IP-klassning göras, IP-klassen är 
den klass som bestämmer hur fukt och inträngningssäker en el-
produkt är [17]. 

 
 Elmätardiod, en sensor som kunde klistras fast på elmätarens lys-

diod skulle kunna ge systemet en överblick över energiförbruk-
ningen för hela anläggningen. En sådan diod skulle vara relativt 
enkel att implementera, men skulle samtidigt skapa en mycket an-
vändbar funktion på samma sätt som 100Kollen och Energy Watch 
har. 

 
Dessa sensorer skulle kunna läggas till utan behovet av någon extra hård-
vara, förutom sensorn i sig. Det som är hindret för nya sensorer är mjuk-
varan. Mjukvaran måste kunna identifiera vilken sensor som anslutits och 
därefter behandla den sensorn på lämpligt sätt. Detta kräver att mjukvaran 
måste kunna uppdateras till enheten. Självklart måste sådana uppdate-
ringar göras över internet utan att användaren själv behöver göra någon-
ting manuellt. Detta skulle gå genom att utöka kommandonumreringen 
som används i prototypen och möjliggöra att statusuppdateringar och ut-
ökade mätdata skickas. 

4.5. Processorkraft 
Prestandakrav som uppstod vid skapandet av prototypen var väldigt hårda. 
Många komplicerade och krävande beräkningar gjordes direkt på proces-
sorn. Många av dessa funktioner skulle kunna flyttas till en dedikerad krets 
och därmed sänka kraven på mikrokontrollern (Se kapitel i 4.2.1). Detta 
skulle innebära en stor fördel i form av ett effektivare system, mycket av 
den processorkraft som används av prototypen skulle kunna frigöras. 
Mikrokontrollern skulle då endast behöva hantera kommunikationen med 
den externa mätmodulen och kommunikationen till och från servern. Pro-
cessorn skulle då kunna jobba mycket långsammare, eller gå ner i dvala då 
den inte används. På det sättet skulle energiförbrukningen hos systemet 
kunna minskas. 
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4.5.1. FPGA och ASIC 
En mycket het punkt under projektets start var att använda sig av en FPGA. 
Att använda sig av programmerbar logik skulle kunna möjliggöra att en 
helt unik hårdvara togs fram. Det skulle då vara möjligt att i ett senare 
skede gå från FPGA till en ASIC. Ett system på en ASIC skulle kunna göra 
systemet väldigt kompakt. Systemet skulle då endast behöva bestå av mät-
elektronik och en liten analogdel för den trådlösa kommunikationen, all 
övrig hårdvara skulle kunna rymmas på ett chipp. 

4.6. Kommunikation 
Kommunikationen som valdes i arbetet var WiFi och hade stora fördelar 
med tanke på att det finns tillgängligt nästan överallt. Nästan alla använ-
dare som kommer använda detta system har redan ett trådlöst nätverk som 
går att koppla upp till. Nackdelarna med WIFI är dock att det är ett relativt 
avancerat kommunikationssätt att sätta upp med alla drivrutiner och kon-
figureringar. Samt att en stor mängd information flödar på nätverket som 
måste hanteras så blir lösningen relativt energikrävande. En produkt som 
använder sig av WIFI måste även konfigureras på något sätt. Problemet är 
att då produkten själv inte har ett användargränssnitt så innebär många 
konfigurationslösningar att lösenord och SSID sänds offentligt på nätver-
ket till alla. Detta gör att en trådbunden konfigurering är önskvärd och med 
framtida utveckling av konceptet är därför en koppling till en pc via t.ex. 
USB att föredra. 

4.7. Mjukvara 
Mjukvaran som använts har framtagits specifikt för prototypen och detta 
är kanske inte en optimal lösning. Att använda sig av ett befintligt system 
skulle kunna ha många fördelar, studier kring dessa system skulle möjlig-
göra att en färdig produkt snabbare kunde utvecklas. Systemet skulle då 
även kunna vara mer integrerat med andra produkter som använder 
samma system. Det finns mjukvara som är framtagen för liknande ”smarta 
hem” lösningar. Ett exempel på detta är KNX [18]. KNX är ett system fram-
taget för användning i smarta hem och innefattar ett styrsystem med ett 
protokoll för informationsöverföring. 
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5. Slutsatser 

Prototypen har möjlighet att mäta ström och spänning samt förmåga att 
med dessa värden beräkna den aktiva, reaktiva, skenbara effekten, samt 
fasförskjutning. Noggrannheten som uppnåddes i prototypen kan anses 
inte uppnått de förhoppningarna som fanns i starten av projektet. Men det 
huvudsakliga syftet med arbetet har ändå varit att få en prototyp för de-
monstration av ett koncept med många möjligheter. På den punkten kan 
prototypen anses vara lyckad. 
 
Prototypen kan även presentera vågformer för ström och spänning så 
dessa kan analyseras av användaren. Styrning av strömförbrukaren som är 
ansluten till prototypen är möjlig att utföra på en hemsida. Målen för Ar-
betet är därmed uppnådda. 
 
Många möjligheter för vidareutveckling av detta koncept finns, t.ex. att in-
tegrera enheten direkt i produkter, såsom ett kylskåp och därmed skulle 
kunna berätta för användaren hur mycket el den har förbrukat eller varna 
användaren om temperaturen i kylskåpet sjunker under ett visst gräns-
värde. Idén är helt enkelt ett litet steg mot att hem skall kunna övervaka 
sig själv och möjliggöra för användaren att interagera med sina produkter 
på ett helt nytt sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Kopplingsschema och komponentlista 

Main: 
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Stm32: 
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Mains curcuit: 
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Powersupply: 
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Komponentlista: 

Artikelnummer för komponenterna kommer från RS-components[19]. 
 
U2: ACS712ELCTR-20A-T, ART: 680-7135 
Tra1: PCB mount transformer 1.5VA 1x6, ART: 732-0528 
U1: STM32F303CCT6, ART: 772-4857 
CON5, CON6: 3W PCB TERMINAL BLACK, ART:425-8736 
Re1, Re2: Relay PCB SPDT miniature power 10A 5V, ART: 793-3768 
R3, R4, R8, R9: 0603 CHIP RESISTOR 1K, ART: 213-2266 
Q1, Q2: 2N7002,215, N-Channel MOSFET Transistor 0.3A 60V, 3-Pin TO-
236AB, ART: 436-7379 
Reg1: MC33269D-3.3G, Low Dropout Voltage Regulator, 0.8A, 3.3V ±1%, 
8-Pin, SOIC, ART: 516-5089 
C1, C2, C3, C4, C5, C7, C10, C15: Kemet 0.1ÂμF Â±10% 16V dc X7R 
Dielectric SMD Ceramic Multilayer Capacitor, 0603 package, ART: 264-
4630 
C6: Kemet ±20% 1μF 16V dc SMD Tantalum Electrolytic Capacitor, 3216-
18 ESR 10Ω 125°C, ART: 648-0698 
CON2, CON3: Mod jack RJ11 horizontal tab up, ART: 735-0282 
X2: LFXTAL003148, Crystal 8MHz, ±30ppm, 2-Pin HC-49, ART: 226-1718 
X1: LFXTAL003004, Crystal 0.033MHz, ±20ppm, 4-Pin, 4 x 10.4 x 3.4mm, 
ART: 244-0523 
C11, C13: Kemet 6.8pF Â±0.25pF 50V dc C0G Dielectric SMD Ceramic 
Multilayer Capacitor, 0603 package, ART: 147-336 
C17, C18: Panasonic 10μF ±20% 25V dc SMD Aluminium Electrolytic Ca-
pacitor, ART: 536-9887 
POT1, POT2: SMD PV2A Trimmer single turn 10K 0,1W, ART: 788-4101 
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Bilaga 2: Mönsterkort 

Screentryck: 
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Främre koppar: 

 
  



51 | Bilagor 

 

 

Bakre koppar: 
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Bilaga 3: Flödesscheman 
Flödesschema prototyp: 

Start

ADC 

avbrott

Initiering av 

mikrokontroll

en

Initiering av 

nätverksmodulen

Mäter 

sampel

Väntar

1000 

Sampel

Beräknar värden

60 Sampelserier

Samanställvärden 

mätvärden

Skicka

Mottaget 

paket

Beräknar värden
Meddelande = 

Sant

Meddelande = 

Falskt

Aktiverar 

Relä

Avaktiverar 

relä

Skicka 

ok<EOF>

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ta emot 

ok<EOF>

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
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Flödesschema server: 

Monitoring Queue

Lyssnar på 

port 52000

Adderar till 

datasträng

Separerar de 

olika värdena 

från 

datasträngen 

och stoppar in 

dem i 

Mesurement 

tabellen i 

databasen.

Skickar 

tillbaka: 

ok<EOF>

Undersöker 

om det finns 

kommandon i 

databasen 

som skall 

skickas till 

prototypen. Sant

<EOF>

JA

JA

NEJ

NEJ

Tom

Sätter rätt 

flaga och 

lägger in den i 

databasen.

Första 

datapositionen

=1

Ändar statusen i 

databasen (on/off) 

utifall en extern 

sensor registrerar 

att något är fel.

=2

Skicka 

kommando till 

rätt eneht

Vänta på ”ok” och en 

statusuppdatering

Timeout

Uppdaterar 

statusen om 

ett ””ok 

mottagits.

NEJ

NEJ

JA

JA

Start av 

ServerProcess

- tjänsten

ServerProcess

Asynchronous

SocketListner

Asynchronous

Client
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Bilaga 4: Programkod för prototypen. 
Denna bilaga visar den programkod som kördes på prototypens mikrokon-
troller. 
 

Main.c: 
/* Detta är den mainfil som används på prototypen i projektet "Energiövervakning och styrning av 

smarta hem"*/ 
 
#include "main.h" 

 
int main(void) 
{ 

 
  gpio_debug_init(); 
  debugled(2,1); 

   
  cc3000_setup(0,0); 
   

  int16_t SERVER_SOCKET = open_server_tcp(); 
  if(SERVER_SOCKET==-1) 
  { 

    //printf("Failed to open server"); 
    debugled(3,3); 
     

    while(1) 
    { 
      debugled(3,1); 

    } 
  } 
  

  debugled(1,4); 
   
  RTCInit(); 

  THDinit(); 
  Systemtimer_init(); 
  ADCInt(); 

  GPIORelayInit();  
   
  debugled(2,0); 

 
  while(1) 
  { 

  } 
     
 } 

Main.h: 
/*Denna headerfil tillhör main.c som används i projektet "Energiövervakning och styrning av 
smarta hem"*/ 
#ifndef __MAIN_H 

#define __MAIN_H 
 
#include "stm32f30x.h" 
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#include "stm32f30x_it.h" 

#include "stm32f30x_gpio.h" 
#include "stm32f30x_rcc.h" 
#include "stm32f30x_spi.h" 

#include "stm32f30x_usart.h" 
#include "smarta hem funktioner.h" 
#include "stm32_cc3000.h" 

#include "spi.h" 
#include "Energy_functions.h"  
#include "debugled.h" 

 
#endif 

stm32_cc3000.c 
/*Denna programkod används i examensarbetet "Energiövervakning och styrning av smarta 

hem" och används för att hantera de funktioner som behövs för att använda modulen CC3000 
från texas instruments*/ 
#include "stm32_cc3000.h" 

 
/*"magiskt nummer" att sätta i slutet på buffert*/ 
#define CC3000_BUFFER_MAGIC_NUMBER (0xDE) 

 
/*storlek på spi-header*/ 
#define HEADERS_SIZE_EVNT          (SPI_HEADER_SIZE + 5) 

 
/*Data som markerar en läsning av data*/ 
#define READ                       (3) 

 
/*data som markerar skrivning av data*/ 
#define WRITE                      (1) 

 
/*välj ut den övre byten och maska bort övriga*/ 
#define HI(value)                  (((value) & 0xFF00) >> 8) 

 
/*Maska bort den övre byten*/ 
#define LO(value)                  ((value) & 0x00FF) 

 
/*Definiera Säkerhetsläge 
WLAN_SEC_UNSEC,  

WLAN_SEC_WEP,  
WLAN_SEC_WPA,  
WLAN_SEC_WPA2*/ 

 
/*Definiera namnet på enheten*/ 
char cc3000_device_name[] = "CC3000"; 

 
//Namn på nätverk att ansluta till 
#define WLAN_SSID      "SMARTHOME" 

 
//Lösenord på nätverk att ansluta till 
#define WLAN_PASS      "TRITA2014-40" 

 
/* 
//Namn på nätverk att ansluta till 

#define WLAN_SSID      "ComHem<CF36B2>" 
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//Lösenord på nätverk att ansluta till 
#define WLAN_PASS      "c85da565" 
*/ 

 
#define WLAN_SECURITY  WLAN_SEC_WPA2 
 

//nätverksinformation till servern 
#define SERVER_IP_ADDRESS 0xc0a80103 
#define SERVER_APPLICATION_PORT 52000 

 
/* 
//nätverksinformation till servern 

#define SERVER_IP_ADDRESS 0xc0a80000c 
#define SERVER_APPLICATION_PORT 52000 
*/ 

 
/*Lokal nätverksinformation*/ 
#define LOCAL_LISTENING_PORT 53000 

 
/*Definiera en buffert för sändning av data*/ 
unsigned char wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE]; 

 
/*definiera de olika statusarna som enheten kan befinna sig i*/ 
typedef enum { 

  SPI_STATE_POWERUP, 
  SPI_STATE_INITIALIZED, 
  SPI_STATE_IDLE, 

  SPI_STATE_WRITE_IRQ, 
  SPI_STATE_WRITE_FIRST_PORTION, 
  SPI_STATE_WRITE_EOT, 

  SPI_STATE_READ_IRQ, 
  SPI_STATE_READ_FIRST_PORTION, 
  SPI_STATE_READ_EOT 

} spi_state_t; 
 
/*definiera en struct för att samla information om spi-bussen*/ 

typedef struct { 
  spi_rx_handler_t spi_rx_handler; 
  unsigned short tx_packet_length; 

  unsigned short rx_packet_length; 
  spi_state_t state; 
  unsigned char *tx_packet; 

  unsigned char *rx_packet; 
} spi_information_t; 
 

/*definiera en struct för att samla information om spi-bussen*/ 
spi_information_t cc3000_spi_info; 
 

/*variabler som används för kommunikationen till wifi-modulen*/ 
volatile int cc3000_connected; 
volatile int cc3000_dhcp; 

volatile int cc3000_dhcp_configured; 
volatile int cc3000_smart_config_finished; 
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volatile int cc3000_stop_smart_config; 

volatile int cc3000_ok_to_shutdown; 
volatile int cc3000_ping_report_count; 
volatile int cc3000_spi_irq_enabled; 

volatile int cc3000_spi_is_in_irq; 
volatile netapp_pingreport_args_t cc3000_ping_report; 
 

/*number of sent packets*/ 
uint16_t successful_packets = 0; 
 

/*skapa flaggor för samtliga sockets status*/ 
uint8_t cc3000_closed_sockets[MAX_SOCKETS]; 
 

/*värde att lagra socket handlern för den lokala servernlyssnaren*/ 
int16_t local_server_listen_socket; 
 

/*skapa en SPI-Buffert*/ 
uint8_t cc3000_spi_buffer[CC3000_RX_BUFFER_SIZE]; 
 

/*funktion med avsikt för att initsiera alla funktioner som behövs för att använda cc3000*/ 
int cc3000_setup(int patchesAvailableAtHost, int useSmartConfigData) 
{ 

  //printf("Setup\n"); 
   
  cc3000_connected = 0; 

  cc3000_dhcp = 1; 
  cc3000_dhcp_configured = 0; 
  cc3000_smart_config_finished = 0; 

  cc3000_stop_smart_config = 0; 
  cc3000_ok_to_shutdown = 0; 
  cc3000_ping_report_count = 0; 

  cc3000_spi_irq_enabled = 0; 
  cc3000_spi_is_in_irq = 0; 
   

/*markera alla sockets som stängda*/ 
  for (int i = 0; i < MAX_SOCKETS; i++) { 
    cc3000_closed_sockets[i] = 0; 

  } 
   
  cc3000_VBAT_setup(); //ställ in "EN" utgången 

  cc3000_interrupt_setup(); //ställ in interrupt 
  cc3000_spi_setup(); //ställ in spi-bussen 
  cc3000_wlan_irq_enable(); //starta interrupt 

   
  RCC_ClearFlag(); 
   

/*Initiera wlan genom att berätta för drivrutinerna vilka funktioner som skall kallas vid vilka 
händelser*/ 
  wlan_init( 

          cc3000_async_callback, 
          cc3000_send_FW_patch, 
          cc3000_send_driver_patch, 

          cc3000_send_bootloader_patch, 
          cc3000_read_wlan_irq, 
          cc3000_wlan_irq_enable, 
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          cc3000_wlan_irq_disable, 

          cc3000_write_wlan_pin); 
   
/*Starta wlan på modulen*/ 

  wlan_start(patchesAvailableAtHost); 
   
/*Ställ in den "connection profile", som beskriver hur modulen skall anslutas till ett nätverk*/ 

      
  wlan_ioctl_del_profile(255); //radera alla tidigare proviler   
  wlan_ioctl_set_connection_policy(0, 0, 0); //manuell anslutning 

 
  delay(1000); //fördröjning innan fler kommandon skickas 
   

/*Om DHCP vill användas så startas den funktionen*/ 
  if (cc3000_dhcp) { 
    mdnsAdvertiser(1, (char *) cc3000_device_name, strlen(cc3000_device_name)); 

  } 
   
/*modulen är nu redo för att försöka ansluta till ett nätverk*/ 

   
/*Funktion för att ansluta till nätverket*/ 
  cc3000_connect(); 

   
  return 0; 
} 

 
/*funktion som har för avsikt att initiera "EN" utgången*/ 
void cc3000_VBAT_setup(void) 

{  
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
     

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); 
   
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; 
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
      

    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_3, Bit_RESET); //disable EN 
     
    delay(1000);  

} 
 
/*funktion som har för avsikt att starta interrupts som används för cc3000*/ 

void cc3000_interrupt_setup(void) 
{  
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure; 

  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure; 
   
/* Starta GPIOA klockan */ 

  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); 
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/* Konfigurera PA1 som flytande ingång */ 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
   

/* Starta klocka för Extrafunktioner */ 
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 
   

/* Koppla "EXTI4"(extern interrupt 4) till "PA1" */ 
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource4); 
 

/* Konfigurera EXTI4*/ 
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4; 
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; 

  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; 
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; 
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); 

} 
 
/*Funktion för att starta SPI-bussen*/ 

void SpiOpen(spi_rx_handler_t rx_handler) 
{  
  cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_POWERUP; //flagga för att spi håller på att startas 

 
  memset(cc3000_spi_buffer, 0, sizeof (cc3000_spi_buffer)); //lägg åt sidan minne för spi-buffert 
  memset(wlan_tx_buffer, 0, sizeof (wlan_tx_buffer)); //lägg åt sidan minne för wlan-buffert 

 
/*Samla information om de olika minnesplatserna*/ 
  cc3000_spi_info.spi_rx_handler = rx_handler; 

  cc3000_spi_info.tx_packet_length = 0; 
  cc3000_spi_info.tx_packet = NULL; 
  cc3000_spi_info.rx_packet = cc3000_spi_buffer; 

  cc3000_spi_info.rx_packet_length = 0; 
 
  cc3000_spi_buffer[CC3000_RX_BUFFER_SIZE - 1] = CC3000_BUFFER_MAGIC_NUMBER; 

  wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE - 1] = CC3000_BUFFER_MAGIC_NUMBER; 
 
/*Aktivera interrupt*/ 

  tSLInformation.WlanInterruptEnable();  
} 
 

/*Funktion för att stänga av spi-bussen, används inte*/ 
void SpiClose() 
{ 

} 
/*Funktion för att uteruppta spi-bussen*/ 
void SpiResumeSpi() 

{ 
  cc3000_wlan_irq_enable(); 
} 

 
/*funktion som har för avsikt att initiera SPI-bussen för användning med cc3000*/ 
void cc3000_spi_setup(void) 
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{ 

   
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; 

 
/* Starta klocka för SPI-kommunikation */ 
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); 

 
/* Starta klocka för GPIOA */ 
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); 

 
/*Ställ in in och utgångar för den alternatina funktionen SPI*/ 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_5); //CLK 

  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_5); //MOSI 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_5); //MISO 
 

/*Initiera in och utgångar*/ 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 

  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
 
/* SPI konfiguration*/ 

  SPI_I2S_DeInit(SPI1); 
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 

  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; 
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 

  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32; 
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; 
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; 

  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); 
 

/* ställ in gränsvärde för kommunikationen */ 
  SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF); 
/* Starta SPI-bussen */ 

  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); 
   
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); 

   
/*initiera utgången för chip select "CS"*/ 
  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_SET); //deaktivera 

   
/*Starta GPIO för CS*/ 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 
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  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_SET); //deaktivera 

} 
 
/*funktion med avsikt att aktivera interrupt för cc3000*/ 

void cc3000_wlan_irq_enable(void) 
{ 
  /*flagga för att interrupt är igång*/ 

  cc3000_spi_irq_enabled = 1;  
   
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure; 

   
/* Aktivera den externa interruptrutinen med lägsta prioritet */ 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn; 

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0f; 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0f; 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
} 
 

/*Funktion för att deaktivera interruptrutinen*/ 
void cc3000_wlan_irq_disable() { 
 

  cc3000_spi_irq_enabled = 0; 
 
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure; 

   
/* Deaktivera interruptfunktionen */ 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn; 

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; 

  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
} 
 

/*denna funktion är avsedd att tillkallas då en extern interrupt aktiverats från cc3000*/ 
void cc3000_interrupt() 
{ 

   
  delay(20); 
   

/*flagga att programmet kör interruptrutinen*/ 
  cc3000_spi_is_in_irq = 1; 
   

/*Vänta på att all data lästs in*/ 
  while(cc3000_spi_info.state==SPI_STATE_READ_EOT); 
   

/*utför handlingar beroende på i vilket läge programmet befinner sig*/ 
  if (cc3000_spi_info.state == SPI_STATE_POWERUP) { 
     

/*Programmet befinner sig i "POWERUP"(uppstart), vilket betyder att wifi-modulen är redo att ta 
emot data på spi-bussen, statusen uppdateras till "INITIALIZED"(initierad)*/ 
    cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_INITIALIZED; 

     
  } else if (cc3000_spi_info.state == SPI_STATE_IDLE) { 
/*Programmet befinner sig i "IDLE"(vänteläge), statusen byts för att läsa data som kommer in på 
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SPI-bussen.*/ 

    cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_READ_IRQ; 
 
/*Aktivera CS för att kunna starta transmissionen*/ 

    cc3000_spi_assert(); 
 
/*Läs in SPI-datans header*/ 

    cc3000_spi_read_header(); 
     
/*Flagga för att data skall läsas*/ 

    cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_READ_EOT; 
     
/*läs in datan och behandla den*/ 

    cc3000_spi_cont_read(); 
     
  } else if (cc3000_spi_info.state == SPI_STATE_WRITE_IRQ) { 

/*programmet befinner sig i "WRITE(skrivläge), data skall skrivas på SPI-bussen"*/ 
     
/*Skriv ut datan på SPI-bussen*/ 

    cc3000_spi_write_data_sync(cc3000_spi_info.tx_packet, cc3000_spi_info.tx_packet_length);  
     
/*Ändra status till vänteläge*/ 

    cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_IDLE; 
     
/*Deaktivera CS för att avsluta transmissionen*/ 

    cc3000_spi_deassert(); 
  } 
   

/*Flagga för att programmet lämnar interruptrutinen*/ 
   cc3000_spi_is_in_irq = 0;  
} 

 
/*Funktion avsedd för att skriva data till SPI-bussen*/ 
long SpiWrite(unsigned char *pUserBuffer, unsigned short usLength) 

{ 
/*Variabel för att eventuellt lägga till extra data i paketet*/ 
   unsigned char ucPad = 0; 

 
/*ta reda på om paketet är ett udda antal byte*/ 
  if (!(usLength & 0x0001)) { 

/*om antalet byte är udda läggs en extra byte till*/ 
    ucPad++; 
  } 

 
/*Skapa SPI-header för att skriva data till wifi-modulen*/ 
  pUserBuffer[0] = WRITE; 

  pUserBuffer[1] = HI(usLength + ucPad); 
  pUserBuffer[2] = LO(usLength + ucPad); 
  pUserBuffer[3] = 0; 

  pUserBuffer[4] = 0; 
   
/*Räkna längden på SPI-meddelandet*/ 

  usLength += (SPI_HEADER_SIZE + ucPad); 
 
/*Kolla om den "magiska" databyten finns kvar på slutet för att detektera överskrivning*/ 



64 | Bilagor 

  if (wlan_tx_buffer[CC3000_TX_BUFFER_SIZE - 1] != CC3000_BUFFER_MAGIC_NUMBER) { 

    //printf("CC3000: Error - No magic number found in SpiWrite\n"); 
    debugled(3,20); 
    while (1); 

  } 
 
/*Om programmet befinner sin i "POWERUP"(uppstartsfasen)*/ 

  if (cc3000_spi_info.state == SPI_STATE_POWERUP) { 
/*Vänta på att modulen hinner starta*/ 
    while (cc3000_spi_info.state != SPI_STATE_INITIALIZED); 

  } 
 
/*Om programmet befinner sig i initieringsfasen*/ 

  if (cc3000_spi_info.state == SPI_STATE_INITIALIZED) { 
/*Den första skrivningen till SPI-Bussen*/ 
    cc3000_spi_first_write(pUserBuffer, usLength); 

  } else { 
       
/*Deaktivera avbrottsrutinen*/ 

    tSLInformation.WlanInterruptDisable(); 
 
/*Verifiera att programmet är i "IDLE"*/ 

    while (cc3000_spi_info.state != SPI_STATE_IDLE); 
 
/*Ändra programmets status till "WRITE"*/ 

    cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_WRITE_IRQ; 
     
/*Lägg in datan som skall skickas i sändbufferten*/ 

    cc3000_spi_info.tx_packet = pUserBuffer; 
     
/*Spara längden på meddelandet*/ 

    cc3000_spi_info.tx_packet_length = usLength; 
 
/*Aktivera CS för att kunna börja skicka data*/ 

    cc3000_spi_assert(); 
 
/*Återaktivera interruptrutinen*/ 

    tSLInformation.WlanInterruptEnable(); 
     
/*vänta för att säkerstäla at interrupt hunnit starta*/ 

    delay(10); 
 
/*Kolla att inte någon interrupt har missats*/ 

    if (tSLInformation.ReadWlanInterruptPin() == 0) { 
       
/*Spriv data till SPI-bussen*/ 

      cc3000_spi_write_data_sync(cc3000_spi_info.tx_packet, cc3000_spi_info.tx_packet_length);  
 
/*Ändra statusen till "IDLE"*/ 

      cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_IDLE; 
 
/*Deaktivera CS eftersom transmissionen är klar*/ 

      cc3000_spi_deassert(); 
    } 
  } 
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  /*Vänta på at eventuella Transmissioner avslutas*/ 
  while (SPI_STATE_IDLE != cc3000_spi_info.state); 
 

  return (0); 
} 
 

/*Funktion avsedd för att utföra den första SPI-transmissionen*/ 
int cc3000_spi_first_write(unsigned char *ucBuf, unsigned short usLength) { 
   

/*Aktivera CS*/ 
  cc3000_spi_assert(); 
 

/*Vänta för att modulen skall hinna med*/ 
  delay(15); 
 

/*Skriv de första 4 bytes data*/ 
  cc3000_spi_write_data_sync(ucBuf, 4); 
 

/*Vänta för att modulen skall hinna med*/ 
  delay(15); 
 

/*Skriv den sista datan till SPI-bussen*/ 
  cc3000_spi_write_data_sync(ucBuf + 4, usLength - 4); 
 

/* Flagga för att programmet framöver kan kommunicera på normalt vis*/ 
  cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_IDLE; 
 

/*deaktivera CS*/ 
  cc3000_spi_deassert(); 
 

  return (0); 
} 
 

/*Funktion som används för att ansluta till ett bestämt nätverk*/ 
int cc3000_connect() 
{ 

  //printf("Connect"); 
   
  uint8_t cc3000MajorFirmwareVersion, cc3000MinorFirmwareVersion; 

   
/*Kolla upp firmwareversionen på modulen och kolla så att det rätt*/ 
  cc3000_get_firmware_version(&cc3000MajorFirmwareVersion, 

&cc3000MinorFirmwareVersion); 
  if (cc3000MajorFirmwareVersion != 0x01 || cc3000MinorFirmwareVersion != 0x18) {  
    //printf("Wrong firmware version!"); 

    debugled(3,15); 
    while (1); 
  } 

   
/*ta bort alla anslutningsprofiler*/ 
  if (cc3000_delete_profiles() != 0) { 

    //printf("Failed!\n"); 
    debugled(3,10); 
    while (1); 
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  } 

   
/*Ingen fast ip-adress, DNS eller gateway, allt hämtas från DHCP*/ 
  unsigned long aucIP = 0; 

  unsigned long aucSubnetMask = 0; 
  unsigned long aucDefaultGateway = 0; 
  unsigned long aucDNSServer = 0; 

  if (netapp_dhcp(&aucIP, &aucSubnetMask, &aucDefaultGateway, &aucDNSServer) != 0) {  
     
    //printf("netapp_dhcp Failed!"); 

    debugled(3,10); 
    while (1); 
  } 

   
  if(WLAN_SECURITY==WLAN_SEC_UNSEC) 
  { 

/*anslut till ett öppet nätverk*/ 
    if (cc3000_connect_open(WLAN_SSID) != 0) { 
      //printf("Fail!"); 

      debugled(3,10); 
    } 
  } else 

  { 
/*anslut till ett säkert nätverk*/ 
    if (cc3000_connect_secure(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY) != 0) { 

      //printf("Fail!"); 
      debugled(3,10); 
    } 

  } 
  
/*vänta på att DHCP skall initieras klart*/ 

  while (cc3000_check_dhcp() != 0) { 
    //printf("."); 
    delay(5000); 

  } 
   
/*Vänta på att anslutningen till nätverket är klart*/ 

  while(cc3000_connected == 0) 
  { 
    delay(5000); 

/*Framtvinga en extra statuskoll*/ 
    cc3000_irq_poll(); 
     

    if(cc3000_connected == 0) debugled(3,3); 
    //printf("."); 
  } 

   
  //printf("\nconnected\n"); 
  debugled(1,3); 

  /*återgå*/ 
  return 0; 
} 

 
/*funktion avsedd för att hantera asynkrona händelser*/ 
void cc3000_async_callback(long eventType, char* data, unsigned char length) {  
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/*om händelsen säger att smart config är färdig*/ 
  if (eventType == HCI_EVNT_WLAN_ASYNC_SIMPLE_CONFIG_DONE) { 
    cc3000_smart_config_finished = 1; 

    cc3000_stop_smart_config = 1; 
  } 
   

/*om händelsen säger att anslutningen till nätverket är klar*/ 
  if (eventType == HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_CONNECT) { 
    cc3000_connected = 1; 

  } 
   
/*om händelsen säger att anslutningen tappats*/ 

  if (eventType == HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_DISCONNECT) { 
    cc3000_connected = 0; 
    cc3000_dhcp = 0; 

    cc3000_dhcp_configured = 0; 
  } 
 

/*om händelsen säget att DHCP är klar*/ 
  if (eventType == HCI_EVNT_WLAN_UNSOL_DHCP) { 
    cc3000_dhcp = 1; 

  } 
 
/*om händelsen säger att modulen kan stängas av*/ 

  if (eventType == HCI_EVENT_CC3000_CAN_SHUT_DOWN) { 
    cc3000_ok_to_shutdown = 1; 
  } 

 
/*om händelsen är en ping-rapport*/ 
  if (eventType == HCI_EVNT_WLAN_ASYNC_PING_REPORT) { 

    cc3000_ping_report_count++; 
    memcpy((uint8_t*) & cc3000_ping_report, data, length); 
  } 

 
/*om händelsen säger att en socket har stängts*/ 
  if (eventType == HCI_EVNT_BSD_TCP_CLOSE_WAIT) { 

    uint8_t socketnum; 
    socketnum = data[0]; 
    if (socketnum < MAX_SOCKETS) { 

      cc3000_closed_sockets[socketnum] = 1; 
    } 
  } 

} 
 
/*funktion för att läsa in en ny firmware-patch till modulen, krävs av drivrutinerna men används 

inte*/ 
char* cc3000_send_FW_patch(unsigned long *length) { 
  *length = 0; 

  return NULL; 
} 
 

/*funktion för att läsa in en ny drivrutins-patch till modulen, krävs av drivrutinerna men används 
inte*/ 
char* cc3000_send_driver_patch(unsigned long *length) { 
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  *length = 0; 

  return NULL; 
} 
 

/*funktion för att läsa in en ny bootloader till modulen, krävs av drivrutinerna men används inte*/  
char* cc3000_send_bootloader_patch(unsigned long *length) { 
  *length = 0; 

  return NULL; 
} 
 

/*funktion för att läsa i vilket läge  
interrupt-ingången befinner sig i*/ 
long cc3000_read_wlan_irq() { 

  /*läs av ingången och returnera värdet*/ 
  return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4 ) == Bit_SET ? 1 : 0; 
} 

 
/*funktion avsedd att starta eller stoppa EN-utgången till wifi-modulen*/ 
void cc3000_write_wlan_pin(unsigned char val) { 

  //printf("cc3000_write_wlan_pin\n"); 
  if (val) { 
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_3, Bit_SET); //set enable utgången 

  } else { 
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_3, Bit_RESET); //reset enable utgången 
  } 

} 
 
/*Funktion avsedd att aktivera CS*/ 

void cc3000_spi_assert() { 
  /*Ställ CS låg för att aktivera den*/ 
  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_RESET); 

} 
 
/*Funktion avsedd att deaktivera CS*/ 

void cc3000_spi_deassert() { 
  /*Ställ CS hög för att deaktivera*/ 
  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_SET); 

} 
 
/*Funktion avsedd att läsa data på SPI-bussen*/ 

void cc3000_spi_read_data_sync(unsigned char *data, unsigned short size) { 
  int i = 0; 
   

  /*Skicka data till spi-bussen en byte i taget*/ 
  for (i = 0; i < size; i++) { 
    /*Skicka data som markerar en läsning och spara data i en array */ 

    data[i] = cc3000_spi_transfer(READ); 
  } 
} 

 
/*Skriv en byte data på SPI-bussen och returnera mottagen data*/ 
uint8_t cc3000_spi_transfer(uint8_t d) { 

   
  /*vänta på att SPI-bussen skall vara redo för att sända*/ 
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE == 0) ); 
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  /*Skicka ut en byte på SPI-bussen*/ 
  SPI_SendData8(SPI1, d); // data written to SPI 
   

  /*Vänta på att sändningen skall slutföras*/ 
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == 0); 
   

  /*Returnera mottagen data*/ 
  return SPI_ReceiveData8(SPI1); 
} 

 
/*Funktion för att Ta emot SPI-headern*/ 
void cc3000_spi_read_header() { 

   
  /*Ta emot 10 byte data*/ 
  cc3000_spi_read_data_sync(cc3000_spi_info.rx_packet, 10); 

} 
 
/*Funktion för att ta emot data, efter att headern har lästs. datan behandlas även*/ 

void cc3000_spi_cont_read() { 
   
  /*läs in data från spi-bussen*/ 

  if (!cc3000_spi_read_data_cont()) { 
     
    /*all data lästes, starta behandling av datan*/ 

    cc3000_spi_trigger_rx_processing(); 
  } 
} 

 
/*Funktion avsedd att läsa in all tillgänglig data på spi-bussen*/ 
int cc3000_spi_read_data_cont() { 

  int data_to_recv; 
  unsigned char *evnt_buff, type; 
 

  /*fastställ vilken typ av paket som tagits emot*/ 
  evnt_buff = cc3000_spi_info.rx_packet; 
  data_to_recv = 0; 

  STREAM_TO_UINT8((uint8_t *) (evnt_buff + SPI_HEADER_SIZE), 
HCI_PACKET_TYPE_OFFSET, type); 
 

  /*utför handling beroende på typ av data*/ 
  switch (type) { 
     

    /*Data att ta emot*/ 
    case HCI_TYPE_DATA:  
       

      /*fastställ om och mycket data som skall tas emot*/ 
      STREAM_TO_UINT16((char *) (evnt_buff + SPI_HEADER_SIZE), 
HCI_DATA_LENGTH_OFFSET, data_to_recv); 

       
      /*om det finns ett ojämnt antal byte i paketet*/ 
      if (!((HEADERS_SIZE_EVNT + data_to_recv) & 1)) { 

        data_to_recv++; 
      } 
 



70 | Bilagor 

      /*om det finns data att läsa*/ 

      if (data_to_recv) { 
        /*läs in all tillgänglig data*/ 
        cc3000_spi_read_data_sync(evnt_buff + 10, data_to_recv); 

      } 
      break; 
 

    /*Event att ta emot*/   
    case HCI_TYPE_EVNT: 
 

      /*beräkna storleken på paketet*/ 
      STREAM_TO_UINT8((char *) (evnt_buff + SPI_HEADER_SIZE), 
HCI_EVENT_LENGTH_OFFSET, data_to_recv); 

       
      /*ta bort ett från antalet byte*/ 
      data_to_recv -= 1; 

 
      /*gör antalet byte till ett jämnt antal*/ 
      if ((HEADERS_SIZE_EVNT + data_to_recv) & 1) { 

        data_to_recv++; 
      } 
 

      /*om det fins data att hämta*/ 
      if (data_to_recv) { 
         

        /*Läs in data*/ 
        cc3000_spi_read_data_sync(evnt_buff + 10, data_to_recv); 
      } 

 
/*flagga att statusen går för att läsa slutet på transmissionen*/ 
      cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_READ_EOT; 

      break; 
 
/*mottagen data är inte av en känd typ*/   

    default: 
       
      /*okänd typ*/ 

      //printf("type err\n"); 
      //debugled(3,5); 
      break; 

  } 
 
  /*återgå*/ 

  return 0; 
} 
 

/*Funktion avsedd att skriva en mängd data till spi-bussen*/ 
void cc3000_spi_write_data_sync(unsigned char *data, unsigned short size) { 
  uint16_t loc; 

 
  for (loc = 0; loc < size; loc++) { 
    cc3000_spi_transfer(data[loc]); 

     
  } 
} 
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/*Funktion för att starta behandling av mottagen data*/ 
void cc3000_spi_trigger_rx_processing() { 
   

  /*deaktivera interrupt*/ 
  cc3000_wlan_irq_disable(); 
   

  /*deaktivera CS*/ 
  cc3000_spi_deassert(); 
 

  /*Kolla att det magiska nummret finns kvar i slutet på mottagarbufferten*/ 
  if (cc3000_spi_info.rx_packet[CC3000_RX_BUFFER_SIZE - 1] != 
CC3000_BUFFER_MAGIC_NUMBER) { 

    /*Överskrivning av data har skett*/ 
    //printf("CC3000: ERROR - magic number missing!\n"); 
    debugled(3,20); 

    while (1); 
  } 
 

  /*statusen för programmet går över till "IDLE"*/ 
  cc3000_spi_info.state = SPI_STATE_IDLE; 
   

  /*Säkerställ att ingen interrupt har missats*/ 
  cc3000_irq_poll(); 
   

  /*Behandla det mottagna paketet*/ 
  cc3000_spi_info.spi_rx_handler(cc3000_spi_info.rx_packet + SPI_HEADER_SIZE); 
} 

 
/*funktion avsedd att tvinga fram en interrupt då den eventuellt missats*/ 
void cc3000_irq_poll() { 

   
  /*om interruptingången är låg, programmet inte befinner sig i interruptrutinen redan, 
  och interruptrutinen är aktiverad*/ 

  if (cc3000_read_wlan_irq() == 0 && cc3000_spi_is_in_irq == 0 && cc3000_spi_irq_enabled != 
0) { 
     

    /*Starta interruptrutinen*/ 
    cc3000_interrupt(); 
  } 

} 
 
/*Hämta firmwareversionne från wifi-modulen*/ 

int cc3000_get_firmware_version(uint8_t *major, uint8_t *minor) { 
  uint8_t fwpReturn[2]; 
 

  /*läs ut versionen från flashminnet*/ 
  if (nvmem_read_sp_version(fwpReturn) != 0) { 
     

    /*om läsning från minnet misslyckades*/ 
    //printf("Unable to read the firmware version\n"); 
    debugled(3,10); 

    return 1; 
  } 
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  /*Firmwareversion lagras i två variabler*/ 

  *major = fwpReturn[0]; 
  *minor = fwpReturn[1]; 
 

  return 0; 
} 
 

/*Funktion avsedd att nollställa anslutningsprofilen*/ 
int cc3000_delete_profiles() { 
   

  /*Skicka profilen 0,0,0 till wifi-modulen*/ 
  if (wlan_ioctl_set_connection_policy(0, 0, 0) != 0) { 
     

    /*om fel uppstått*/ 
    //printf("deleteProfiles connection failure"); 
    debugled(3,10); 

    return 1; 
  } 
 

  /*Radera alla tidigare profiler*/ 
  if (wlan_ioctl_del_profile(255) != 0) { 
     

    /*om fel uppstått*/ 
    //printf("Failed deleting profiles"); 
    debugled(3,10); 

    return 2; 
  } 
 

  /*återgå*/ 
  return 0; 
} 

 
/*Funktion avsedd att ansluta till ett öppet nätverk*/ 
int cc3000_connect_open(const char *ssid) { 

   
  /*Sätt anslutningsprofilen till manuell anslutning*/ 
  if (wlan_ioctl_set_connection_policy(0, 0, 0) != 0) { 

     
    /*om fel uppstått*/ 
    //printf("Failed to set connection policy\n"); 

    debugled(3,10); 
    return 1; 
  } 

  delay(500); 
  /*Anslut till det öppna nätverket*/ 
  if (wlan_connect(WLAN_SEC_UNSEC, (char*) ssid, strlen(ssid), 0, NULL, 0) != 0) { 

     
    /*Anslutning misslyckades*/ 
    //printf("connection failed\n"); 

    debugled(3,10); 
    return 2; 
  } 

   
  /*återgå*/ 
  return 0; 
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} 

 
/*Funktion avsedd att ansluta till ett säkert nätverk*/ 
int cc3000_connect_secure(const char *ssid, const char *key, int32_t secMode) { 

   if ((secMode < 0) || (secMode > 3)) { 
    //printf("Security mode must be between 0 and 3"); 
     debugled(3,10); 

    return 1; 
  } 
 

  if (strlen(ssid) > MAXSSID) { 
    printf("SSID length must be < %d \n",MAXSSID); 
    debugled(3,10); 

    return 2; 
  } 
 

  if (strlen(key) > MAXLENGTHKEY) { 
    printf("Key length must be <%d \n", MAXLENGTHKEY); 
    debugled(3,10); 

    return 3; 
  } 
 

  if (wlan_ioctl_set_connection_policy(0, 0, 0) != 0) { 
    printf("Failed setting the connection policy\n"); 
    debugled(3,5); 

    return 4; 
  } 
 

  delay(500); 
 
  if (wlan_connect(secMode, (char *) ssid, strlen(ssid), NULL, (unsigned char *) key, strlen(key)) 

!= 0) { 
    printf("SSID connection failed\n"); 
    debugled(3,10); 

    return 5; 
  } 
 

  return 0; 
} 
 

/*Funktion avsedd att kontrollera DHCP-flaggan*/ 
int cc3000_check_dhcp() { 
  return cc3000_dhcp == 0 ? 1 : 0; 

} 
 
/*Funktion avsedd att upprätta en tcp-anslutning*/ 

int16_t connect_tcp() { 
   
  sockaddr socketAddress; 

  int16_t tcpSocket; 
   
  uint32_t destIP = SERVER_IP_ADDRESS; 

  uint32_t destPort = SERVER_APPLICATION_PORT; 
     
  /*begär att öppna en socket, Socket handler läggs i tcp-socket*/ 
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  tcpSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP); 

   
  /*om socket inte kunde öppnas*/ 
  if (tcpSocket == -1) { 

    //printf("failed to open socket"); 
    debugled(3,10); 
    /*Returnera att fel uppstått*/ 

    return -1; 
  } 
 

  /*Lägg in ip-adressen och portnummer i ett format som kan användas av funktionen "connect"*/ 
  memset(&socketAddress, 0x00, sizeof (socketAddress)); 
  socketAddress.sa_family = AF_INET; 

  socketAddress.sa_data[0] = (destPort & 0xFF00) >> 8; // Set the Port Number 
  socketAddress.sa_data[1] = (destPort & 0x00FF); 
  socketAddress.sa_data[2] = destIP >> 24; 

  socketAddress.sa_data[3] = destIP >> 16; 
  socketAddress.sa_data[4] = destIP >> 8; 
  socketAddress.sa_data[5] = destIP; 

   
  /*försök att starta tcp-anslutningen*/ 
   if (connect(tcpSocket, &socketAddress, sizeof (socketAddress)) != 0) { 

     
    /*om anslutning inte kunde startas så stängs socket*/ 
    closesocket(tcpSocket); 

    return -1; 
   } else { 
   /*anslutning har upprättats*/ 

   } 
    
   /*återgå*/ 

  return tcpSocket; 
} 
 

/*Funktion med avsikt att öppna en socket för mottagning av data*/ 
int16_t open_server_tcp() { 
   

  //printf("open tcp server\n"); 
  sockaddr local_socket_addr; 
  uint16_t localPort = LOCAL_LISTENING_PORT; 

   
  memset(&local_socket_addr, 0x00, sizeof (local_socket_addr)); 
  local_socket_addr.sa_family = AF_INET; 

  local_socket_addr.sa_data[0] = (localPort & 0xFF00) >> 8; // Set the Port Number 
  local_socket_addr.sa_data[1] = (localPort & 0x00FF); 
 

  local_server_listen_socket= socket( AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); 
   
  if(local_server_listen_socket == -1) 

  { 
    printf("could not open socket\n"); 
    debugled(3,10); 

    return -1; 
  } 
  //printf("Socket open, H:%d\n",local_server_listen_socket); 
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  if(bind(local_server_listen_socket, &local_socket_addr, sizeof (local_socket_addr))==-1) 
  { 
    //printf("bind error"); 

    debugled(3,10); 
    return -1; 
  } 

  //printf("Binding complete\n"); 
   
  if(listen(local_server_listen_socket,0)==-1) 

  { 
    //printf("Listening error"); 
    debugled(3,10); 

    return -1; 
  } 
  //printf("Listening open\n"); 

   
  const int rectimeout = 2000; 
   

  if(setsockopt(local_server_listen_socket,SOL_SOCKET,SOCKOPT_RECV_TIMEOUT , 
&rectimeout,0 )==-1) 
  { 

    //printf("Socket opt fail\n"); 
    debugled(3,10); 
    return -1; 

  } 
   
  if(setsockopt(local_server_listen_socket,SOL_SOCKET,SOCKOPT_RECV_NONBLOCK , 

SOCK_ON,0 )==-1) 
  { 
    //printf("Socket opt fail\n"); 

    debugled(3,10); 
    return -1; 
  } 

  //printf("Recieve nonblock set\n"); 
   
  if(setsockopt(local_server_listen_socket,SOL_SOCKET,SOCKOPT_ACCEPT_NONBLOCK , 

SOCK_ON,0 )==-1) 
  { 
    //printf("Socket opt fail\n"); 

    debugled(3,10); 
    return -1; 
  } 

  //printf("Accept nonblck set\n"); 
   
  handleconnections(); 

   
  return local_server_listen_socket; 
} 

 
/*Funktion som kollar efter nya anslutningar på tcp. om en anslutning har gjorts så tas data emot 
som behandlas, därefter skickas kommandot till reläkontrollen*/ 

void handleconnections() 
{ 
  debugled(2,1); 



76 | Bilagor 

  cc3000_wlan_irq_enable(); 

  delay(10); 
   
  int32_t acceptSocket; 

  sockaddr accept_socket_addr; 
   
  char recieve_data[50]; 

  char senddata[] = "ok|false<EOF>"; 
  int bytes_recieved; 
   

  char truedata[] = "True"; 
  char falsedata[] = "False"; 
  char clockdata[] ="cXXXX"; 

   
  int32_t remoteIP = SERVER_IP_ADDRESS; 
   

  memset(&accept_socket_addr, 0x00, sizeof (accept_socket_addr)); 
  accept_socket_addr.sa_family = AF_INET; 
  accept_socket_addr.sa_data[0] = 0xff; 

  accept_socket_addr.sa_data[1] = 0xff; 
  accept_socket_addr.sa_data[2] = remoteIP >> 24; 
  accept_socket_addr.sa_data[3] = remoteIP >> 16; 

  accept_socket_addr.sa_data[4] = remoteIP >> 8; 
  accept_socket_addr.sa_data[5] = remoteIP; 
   

  UINT32 accept_socket_addr_size = sizeof(accept_socket_addr); 
   
  cc3000_irq_poll(); 

  acceptSocket = accept(local_server_listen_socket, &accept_socket_addr, 
&accept_socket_addr_size ); 
   

  if(acceptSocket==-1) 
  { 
    //printf("Accept failed\n"); 

    debugled(3,2); 
    debugled(2,0); 
    return; 

  } else if(acceptSocket==-2) 
  { 
    //printf("P\n"); 

    debugled(2,0); 
    return; 
  } //else printf("Acc s: %d\n", acceptSocket); 

 
  /* 
  const int rectimeout = 2000; 

   
  if(setsockopt(acceptSocket,SOL_SOCKET,SOCKOPT_RECV_TIMEOUT , &rectimeout,0 )==-
1) 

  { 
    printf("Socket opt fail\n"); 
    return; 

  } 
  */ 
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  //printf("Recieve timeout set\n"); 

   
  /*säkerställ att ingen interrupt har missats*/ 
  cc3000_irq_poll(); 

  //printf("H%d R: ",acceptSocket); 
  bytes_recieved = recv(acceptSocket, recieve_data, 50, 0); 
     

   
  //recv(acceptSocket, recieve_data, 50, 0); 
  //printf("%s\n",recieve_data); 

   
  /*säkerställ att ingen interrupt har missats*/ 
  cc3000_irq_poll(); 

  //printf("S"); 
  send(acceptSocket, senddata, strlen(senddata),0); 
  //printf("C\n"); 

   
  /*behandla mottagen data och skicka till reläkontroll*/ 
   

  if(recieve_data[0]==truedata[0])  
  { 
    recieve_data[4]= NULL; 

    if(strcmp(truedata, recieve_data)==0) 
    { 
      RelayControl(recieve_data); 

    } else 
    { 
      //printf("unknown string%s",recieve_data); 

      debugled(3,5); 
    } 
     

  } else if (recieve_data[0]==falsedata[0]) 
  { 
    recieve_data[5]= NULL; 

    if(strcmp(falsedata, recieve_data)==0) 
    { 
      RelayControl(recieve_data); 

    } else 
    { 
      //printf("unknown string%s",recieve_data); 

      debugled(3,5); 
    } 
    

  } else if(recieve_data[0]==clockdata[0]) 
    { 
      /* 

      printf("set clock "); 
      */ 
      int hours = (recieve_data[1]-48)*16+(recieve_data[2]-48); 

      int minutes = (recieve_data[3]-48)*16+(recieve_data[4]-48); 
  
      if(hours> 0x23 | hours<0x00 | minutes>0x59 |minutes<0x00) 

      { 
        debugled(3,5); 
        /* 
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        printf("invalid clock\n"); 

        */ 
         
      } else 

      { 
        
        /* 

        printf(": %d:",hours); 
        printf("%d\n",minutes); 
        */ 

         
        RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; 
         

         /* tid*/ 
        RTC_TimeStructure.RTC_H12     = RTC_H12_AM; 
        RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = hours; 

        RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = minutes; 
        RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = 0x00;  
        RTC_SetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);  

         
        debugled(1,5); 
      } 

    } 
   
  closesocket(acceptSocket); 

   
  /* 
  printf("H:%d\n",acceptSocket); 

  printf("B: %d\n", bytes_recieved); 
  printf("%s\n",recieve_data); 
  */ 

   
  cc3000_wlan_irq_disable(); 
  debugled(2,0); 

} 
 
/*Funktion med avsikt att ta emot en sträng och längden på den, datan skickas sedan till servern 

för lagring*/ 
int server_store(const void *sendingdata, uint32_t sendingdata_length) 
{ 

  debugled(2,1); 
  cc3000_wlan_irq_enable(); 
  delay(10); 

  char recieve_data[50]; 
  signed int sent_bytes; 
  signed int recieved_bytes; 

  int16_t REMOTE_SOCKET; 
   
  int socket_tries = 0; 

   
  //printf("S\n"); 
   

  do  
    {  
      REMOTE_SOCKET = connect_tcp(); 
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      if(REMOTE_SOCKET == -1) 

      {         
        socket_tries++; 
         

        debugled(3,3); 
         
        if(socket_tries>=3) 

        {  
          //printf("failed to open socket, ignoring package\n"); 
          debugled(2,0); 

          return -1; 
        } debugled(3,3); //else printf("Socket failed\n"); 
         

        delay(5000); 
      } 
        

    }while(REMOTE_SOCKET == -1); 
   
  const int rectimeout = 500; 

  if(setsockopt(REMOTE_SOCKET,SOL_SOCKET,SOCKOPT_RECV_TIMEOUT , 
&rectimeout,0 )==-1) 
  { 

    //printf("Socket opt fail\n"); 
    debugled(3,5); 
    return -1; 

  } 
     
    do 

    { 
      cc3000_irq_poll(); 
      //printf("s"); 

      sent_bytes = send(REMOTE_SOCKET, sendingdata, sendingdata_length,0); 
       
      if(sent_bytes == -1) debugled(3,5); //printf("send failed, retrying"); 

    } while(sent_bytes == -1); 
      
    //printf("r"); 

/*säkerställ att ingen interrupt har missats*/ 
    cc3000_irq_poll(); 
    recieved_bytes = recv(REMOTE_SOCKET, recieve_data, 50, 0); 

 
   //printf("c\n"); 
    if( closesocket(REMOTE_SOCKET) == -1) debugled(3,5);; //printf("socketclosing failed\n"); 

     
    /* 
    successful_packets++; 

    printf("S%d ", sent_bytes); 
    printf("R%d ", recieved_bytes); 
    printf("H%d ", REMOTE_SOCKET); 

    printf("N%d\n", successful_packets); 
    */ 
    

    cc3000_wlan_irq_disable(); 
     
    debugled(1,2); 
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    debugled(2,0); 

    return 1; 
} 

Stm32_cc3000.h 
/*Denna headerfil tillhör stm32_cc3000.c och används i examensarbetet "Energiövervakning och 

styrning av smarta hem" för hantering av modulen CC3000 från texas instruments*/ 
#include "wlan.h" 
#include "hci.h" 

#include "socket.h" 
#include "nvmem.h" 
#include "netapp.h" 

#include "spi.h" 
#include "stdio.h" 
#include "string.h" 

#include "smarta hem funktioner.h" 
 
#define MAX_SOCKETS 32 

#define WLAN_CONNECT_TIMEOUT_MS 10000 
#define MAXSSID 32 
#define MAXLENGTHKEY 32 

 
int cc3000_setup(int patchesAvailableAtHost, int useSmartConfigData); 
void cc3000_VBAT_setup(void); 

void cc3000_interrupt_setup(void); 
void cc3000_spi_setup(); 
void cc3000_interrupt(); 

 
void cc3000_async_callback(long eventType, char* data, unsigned char length); 
char* cc3000_send_FW_patch(unsigned long *length); 

char* cc3000_send_driver_patch(unsigned long *length); 
char* cc3000_send_bootloader_patch(unsigned long *length); 
long cc3000_read_wlan_irq(); 

void cc3000_wlan_irq_enable(); 
void cc3000_wlan_irq_disable(); 
void cc3000_write_wlan_pin(unsigned char val); 

void cc3000_spi_assert(); 
void cc3000_spi_deassert(); 
void cc3000_spi_read_data_sync(unsigned char *data, unsigned short size); 

uint8_t cc3000_spi_transfer(uint8_t d); 
void cc3000_spi_read_header(); 
void cc3000_spi_cont_read(); 

void cc3000_spi_write_data_sync(unsigned char *data, unsigned short size); 
int cc3000_spi_read_data_cont(); 
void cc3000_spi_trigger_rx_processing(); 

int cc3000_spi_first_write(unsigned char *ucBuf, unsigned short usLength); 
void cc3000_irq_poll(); 
int cc3000_get_firmware_version(uint8_t *major, uint8_t *minor); 

int cc3000_delete_profiles(); 
int cc3000_connect(); 
int cc3000_connect_open(const char *ssid); 

int cc3000_connect_secure(const char *ssid, const char *key, int32_t secMode); 
int cc3000_check_dhcp(); 
int16_t connect_tcp(); 

int16_t open_server_tcp(); 
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void handleconnections(); 

int server_store(const void *sendingdata, uint32_t sendingdata_length); 

Energy_functions.c 
 
/** 

  ****************************************************************************** 
  * fil    Energy/Energy_functions.c  
  * författare  Simon Klint Magnus Laveskog 

  * version V1.0 
  * date    30-maj-2014 
  * brief  Innehåller samtliga funktioner som samlar in och beräknar information. 

 
//modeifierat polarity med gränsvärden 
//modifierat start och stop funktionen (dsd||dsd) tabort.  

//Första värdet blir start och noopertaion!!!! 
 
 

  ****************************************************************************** 
  */  
 

/* Includeringar ------------------------------------------------------------*/ 
/*Huvudfil till denna*/ 
#include "Energy_functions.h" 

/*Sträng hantering*/ 
#include "string.h"                                     
 

/* Variabler ---------------------------------------------------------*/ 
/*Timer för interupt*/ 
static __IO uint32_t TimingDelay=0;                      

/*Sampel minne för Ström*/ 
static float sampleStorageIValue[SAMPLES_SEC];  
/*Sampel minne för spänning*/ 

static float sampleStorageUValue[SAMPLES_SEC];  
/*Sampel för referensen av THD för spänning*/ 
static float sampleStorageTHDUValue[SAMPLES_SEC];  

/*Hur många sampel som samlats in*/ 
int SampleStoragePoss=0;  
/*Spänningens referensnivån  till nollan efter konverteringen vid ADC-ingångarna*/ 

float UMIDDLE=400;   
/*Strömmens referensnivån till nollan efter konverteringen vid ADC-ingångarna*/ 
float IMIDDLE=25;    

/*Ser referensvärden tas om start*/   
Calculation_FLAG INIT=Start;                                           
/*Skapar en minnesplats för samtliga värden som skall behandlas*/ 

static struct measurementData measurementDataStorage[1];  
/*Converterade värden mellan 0-4096*/ 
static __IO uint16_t    ADC1_ConvertedValue =0;   

/*Omberäknade värden till faktisk volt(0-800V)*/ 
static  float           ADC1_ConvertedVoltage =0;  
/*Converterade värden mellan 0-4096*/ 

static __IO uint16_t    ADC2_ConvertedValue =0;  
/*Omberäknade värden till faktisk amper(0-40A)*/ 
static  float           ADC2_ConvertedCurrent =0;  

/*calibrerings hållare för ADC 1*/ 
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static __IO uint16_t    ADC1calibration_value =0;  

/*calibrerings hållare*/ 
static __IO uint16_t    ADC2calibration_value =0;       
/*Räknare för sampel under beräkningen*/ 

static __IO uint16_t SecCounter=0;      
/*Räknare för sampel under beräkningar*/ 
static __IO uint8_t MinCounter=0; 

/*Tidhållare från förgående sampel*/ 
static int Min=0; 
static int Sec=0; 

/*Total energi*/ 
static float storeEnergy=0; 
                          

/**************************** Funktioner **************************************/ 
 
/*samplePrintArray************************************************************** 

* Beskrivning   : Skriver ut sampel från minnen 
* In            : inget 
* Ut            : sampleStorageUValue[i],sampleStorageIValue[i] 

* åter          : inget 
*/ 
/* 

void samplePrintArray(){ 
  int i=0; 
  for(i=0;i<SampleStoragePoss-900;i++){ 

//printf("%d Pos: %f : %f\n",i,sampleStorageIValue[i],sampleStorageUValue[i] ); 
    printf("%f %f\n",sampleStorageUValue[i],sampleStorageIValue[i] ); 
  } 

}// Slut samplePrintArray 
*/ 
 

/*ADCInit********************************************************************** 
* Beskrivning   : Aktiverar ADC 1 och 2 conntinueligt 
* In            : inget 

* Ut            : ADC1calibration_value, ADC2calibration_value  
* åter          : inget 
*/ 

void ADCInt(){ 
  /*Struct för inställningar av ADC,GPIO och NVIC*/ 
  ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure; 

  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; 
  GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure; 
  NVIC_InitTypeDef       NVIC_InitStructure;              

   
  /*  ADC klocka ställs in */ 
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADC12PLLCLK_Div256); 

   
  /* Startar klockan */ 
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_ADC12, ENABLE); 

  
/****************** ADC kanal inställningar*************************/ 
  /* GPIOA Periph klokan startas */ 

  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); 
 
  /* Configure GPIOA pinne 0 som ADC1   */ 
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  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

   
   /* Configure GPIOB pinne 2 som ADC2   */ 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; 
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 

  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); 
   
  /*Pinnarna tar tid på sif att anslutas som ADC*/ 

  Delay(10); 
   
  /*Kallibrerar ADC1 och 2 portarna, för varja vänta tills flagga är satt*/ 

  ADC_SelectCalibrationMode(ADC1, ADC_CalibrationMode_Single); 
  ADC_StartCalibration(ADC1); 
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) != RESET ); 

  ADC1calibration_value = ADC_GetCalibrationValue(ADC1); 
  
  ADC_SelectCalibrationMode(ADC2, ADC_CalibrationMode_Single); 

  ADC_StartCalibration(ADC2); 
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2) != RESET ); 
  ADC2calibration_value = ADC_GetCalibrationValue(ADC2); 

   
  /*Mode inställningar för ADC så att det samplar samtidigt, ADC1 blir en master*/ 
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimul;                                                                     

  ADC_CommonInitStructure.ADC_Clock = ADC_Clock_AsynClkMode;                     
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;              
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAMode = ADC_DMAMode_OneShot;                   

  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = 0;           
  ADC_CommonInit(ADC1, &ADC_CommonInitStructure);  
   

  /*Ställer in hur ADC1 skall jobba, upplösingen, antal kannaler och kontinuelig inställning 
  Upplösning: 4096 nivåer, Kör kontinueligt, använder 1 kannal*/ 
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ADC_ContinuousConvMode_Enable; 

  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;  
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEvent = ADC_ExternalTrigConvEvent_0;          
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigEventEdge = ADC_ExternalTrigEventEdge_None; 

  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 
  ADC_InitStructure.ADC_OverrunMode = ADC_OverrunMode_Disable;    
  ADC_InitStructure.ADC_AutoInjMode = ADC_AutoInjec_Disable;   

  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfRegChannel = 1; 
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 
   

   /*Ställer in hur ADC2 skall jobba, upplösingen, antal kannaler och kontinuelig inställning 
  Upplösning: 4096 nivåer, Kör kontinueligt, använder 1 kanal*/ 
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ADC_ContinuousConvMode_Enable; 

  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;  
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEvent = ADC_ExternalTrigConvEvent_0;          
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigEventEdge = ADC_ExternalTrigEventEdge_None; 

  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 
  ADC_InitStructure.ADC_OverrunMode = ADC_OverrunMode_Disable;    
  ADC_InitStructure.ADC_AutoInjMode = ADC_AutoInjec_Disable;   
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  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfRegChannel = 1; 

  ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure); 
   
  /* ADC1 ställs in med kannalen kopplad till Port A pinne 0  */ 

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, 
ADC_SampleTime_181Cycles5);//1400sampel i sekunden 
  /* ADC1 ställs in med kannal 12 kopplad till Port B Pinne 2  */ 

  ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_181Cycles5); 
   
  /*****************Avbrottsrutin*********************************************/ 

    /*Init ADC start avbrott flaga*/ 
  ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE); 
  /* Ställer in avbrotsrutinens grupp */ 

  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);  
  /*Init ADC1_2 avbrottsprioritering 1*/                     
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;  

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;  
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1; 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  

  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  
   
  /* Starta ADC1 och ADC2*/ 

  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 
  ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); 
  /*Vänta tills de är uppe*/ 

  while(!ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRD); 
  ADC_StartConversion(ADC1); 
  ADC_StartConversion(ADC2); 

   
}//Slut ADCInt 
 

/*RTCInit********************************************************************** 
* Beskrivning   : Aktivering och inställning av realtisklocka via 32KHZ kristall 
* In            : inget 

* Ut            : inget 
* åter          : inget 
*/ 

void RTCInit(){ 
  /*Structer för inställningar, tid och datum*/ 
  RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure; 

  RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; 
  RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; 
  /*Startar klockan kopplad externt*/ 

  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); 
 
  /* Nollställer RTC Domain */ 

  RCC_BackupResetCmd(ENABLE); 
  RCC_BackupResetCmd(DISABLE); 
    /* Tillåter att spara tiden RTC */ 

  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); 
     /* väljer extern ingång */ 
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); 

   
  /* startar RTC klockan */ 
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); 
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  /* Vänta till AB registret är uppdaterat */ 
  RTC_WaitForSynchro(); 
  /*Nivå inställningar för externa kristallen*/ 

  RCC_LSEDriveConfig(RCC_LSEDrive_High); 
  /*Förbikopplar den interna processon med en bypass*/ 
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); 

 
  /* Vänta till LSE är klar */   
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){ 

  } 
  /*Ställer in värden som decrementeras så att sekunder updateras rätt iHz*/ 
  RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv=255;  

  RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv=127; 
  RTC_InitStructure.RTC_HourFormat=RTC_HourFormat_24; 
  RTC_Init(&RTC_InitStructure); 

  
  /* Datum: Monday 2 Juni 2014 */ 
  RTC_DateStructure.RTC_Year = 14; 

  RTC_DateStructure.RTC_Month = RTC_Month_June; 
  RTC_DateStructure.RTC_Date = 11; 
  RTC_DateStructure.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Monday; 

  RTC_SetDate(RTC_Format_BCD, &RTC_DateStructure); 
   
  /* tid 23h 50mn 00s */ 

  RTC_TimeStructure.RTC_H12     = RTC_H12_AM; 
  RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = 0x00; 
  RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = 0x00; 

  RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = 0x00;  
  RTC_SetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);  
 

}//Slut RTCInit 
 
/* GPIORelayInit********************************************************************** 

* Beskrivning   : Aktivering port A pinne 2 för relästyrning 
* In            : inget 
* Ut            : inget 

* åter          : inget 
*/ 
void GPIORelayInit(){ 

  /* GPIOA Periph clock allready enabled */ 
  GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure; 
   

  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ; 

  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; 
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; 
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  

  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_RESET); 
 
}//Slut GPIORelayInit 

 
/* ADC1_2_Sampling********************************************************************** 
* Beskrivning   : Hämtar sampel för AD1 och två samtidigt med 1400sampel/sec 
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* In            : inget 

* Ut            : ADC1_ConvertedValue,ADC2_ConvertedValue, 
                  ADC1_ConvertedVoltage,ADC2_ConvertedVoltage 
* åter          : inget 

*/ 
void ADC1_2_Sampling(void){ 
  /*Hämtar nivån som samlatas in 0-4096*/ 

  ADC1_ConvertedValue=ADC_GetConversionValue(ADC1); 
  ADC2_ConvertedValue=ADC_GetConversionValue(ADC2); 
  /*Nollställer register*/ 

  ADC_ClearITPendingBit(ADC1,0x00); 
  ADC_ClearITPendingBit(ADC2,0x00); 
  /*konverterar nivåer till spänning och ström med refernesvärden*/ 

  ADC1_ConvertedVoltage = (float)((float)(ADC1_ConvertedValue*800)/4096.0000f);  
  ADC2_ConvertedCurrent = (float)((float)(ADC2_ConvertedValue*50)/4096.0000f);  
   

  /*Om 999 sampel har lagrats skall den tusende adderas och därefter beräknas*/ 
  if(SecCounter<SAMPLES_SEC-1) {  
    sampleStorageIValue[SampleStoragePoss] = ADC2_ConvertedCurrent; 

    sampleStorageUValue[SampleStoragePoss] = ADC1_ConvertedVoltage; 
 
    SampleStoragePoss++; 

    SecCounter++; 
  } 
  else { 

    sampleStorageIValue[SampleStoragePoss] = ADC2_ConvertedCurrent; 
    sampleStorageUValue[SampleStoragePoss] = ADC1_ConvertedVoltage; 
   

     // samplePrintArray();//test 
 
      SampleCalculationArray(); 

     // PrintingMesurementData();//test 
 /*Resetar räknare*/ 
    SampleStoragePoss=0; 

    SecCounter=0; 
  } 
}//Slut ADC1_2_Sampling 

 
/* Delay*********************************************************************** 
* Beskrivning   : sätter värde som startar ett avbrott SysTick_Hndler 

* In            : uint32_t Xtime - antal usec 
* Ut            : uint32_t TimeingDelay 
* åter          : inget 

*/ 
void Delay(__IO uint32_t XTime) 
{  

  TimingDelay = XTime; 
  while(TimingDelay != 0); 
}//Slut Delay 

 
/*TimingDelay_Decrement******************************************************* 
* Beskrivning   : Används av SysTick_Handler och decrementerar värdet på TimingDelay 

* In            : inget 
* Ut            : uint32_t TimeingDelay-- 
* åter          : inget 
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*/ 

void TimingDelay_Decrement(void) 
{ 
  if (TimingDelay != 0x00) 

  { 
    TimingDelay--; 
  } 

}//end function TimingDelay_Decrement 
 
/*Systemtimer_init************************************************************ 

* Beskrivning   : Ställer in klockfrekvensen på timern för fördröjningsfunktionern  
                  till mickrosekunder 
* In            : inget 

* Ut            : Funktion Systic-Config, uint32-t SystemCoreClock 
* åter          : inget 
*/ 

void Systemtimer_init(void) 
{ 
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000000))//us //100000 

  { 
    /* Capture error */ 
    while (1); 

  } 
  //NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,0x00); 
}//slut Systemtimer_init 

 
/*THDinit(){************************************************************ 
* Beskrivning   : Adderar referensvärden till THDUValue som referens till  

                  insignalen på spänningen, genom en synteserad sinussignal 
* In            : int SampleStoragePoss 
* Ut            : float THDUValue[1000] 

* åter          : inget 
*/ 
void THDinit(){ 

  int i=0; 
  while(i<980){ 
    sampleStorageTHDUValue[0+i]=400.0; 

    sampleStorageTHDUValue[1+i]=471.37018615006; 
    sampleStorageTHDUValue[2+i]=539.403181718008; 
    sampleStorageTHDUValue[3+i]=600.91783944433; 

    sampleStorageTHDUValue[4+i]=653.37802302375; 
    sampleStorageTHDUValue[5+i]=693.32599875608; 
    sampleStorageTHDUValue[6+i]=719.898597516382; 

    sampleStorageTHDUValue[7+i]=731.513093398573; 
    sampleStorageTHDUValue[8+i]=727.626405483787; 
    sampleStorageTHDUValue[9+i]=708.420270979175; 

    sampleStorageTHDUValue[10+i]=674.792747388088; 
    sampleStorageTHDUValue[11+i]=628.316220339336; 
    sampleStorageTHDUValue[12+i]=571.163880582771; 

    sampleStorageTHDUValue[13+i]=506.8108005145; 
    sampleStorageTHDUValue[14+i]=435.895514116749; 
    sampleStorageTHDUValue[15+i]=364.104485883251; 

    sampleStorageTHDUValue[16+i]=293.991891994855; 
    sampleStorageTHDUValue[17+i]=228.836119417229; 
    sampleStorageTHDUValue[18+i]=171.683779660663; 
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    sampleStorageTHDUValue[19+i]=125.207252611912; 

    sampleStorageTHDUValue[20+i]=91.5797290208253; 
    sampleStorageTHDUValue[21+i]=72.3735945162133; 
    sampleStorageTHDUValue[22+i]=68.4869066014269; 

    sampleStorageTHDUValue[23+i]=80.101402483618; 
    sampleStorageTHDUValue[24+i]=106.67400124392; 
    sampleStorageTHDUValue[25+i]=146.962197697625; 

    sampleStorageTHDUValue[26+i]=199.8216055567; 
    sampleStorageTHDUValue[27+i]=260.596818281992; 
    sampleStorageTHDUValue[28+i]=328.62981384994; 

    i=i+29; 
  }//slut while 
   

  sampleStorageTHDUValue[0+i]=400.0; 
  sampleStorageTHDUValue[1+i]=471.37018615006; 
  sampleStorageTHDUValue[2+i]=539.403181718008; 

  sampleStorageTHDUValue[3+i]=600.91783944433; 
  sampleStorageTHDUValue[4+i]=653.37802302375; 
  sampleStorageTHDUValue[5+i]=693.32599875608; 

  sampleStorageTHDUValue[6+i]=719.898597516382; 
  sampleStorageTHDUValue[7+i]=731.513093398573; 
  sampleStorageTHDUValue[8+i]=727.626405483787; 

  sampleStorageTHDUValue[9+i]=708.420270979175; 
  sampleStorageTHDUValue[10+i]=674.792747388088; 
  sampleStorageTHDUValue[11+i]=628.316220339336; 

  sampleStorageTHDUValue[12+i]=571.163880582771; 
  sampleStorageTHDUValue[13+i]=506.8108005145; 
}//Slut THDinit 

 
/*SampleCalculationArray******************************************************** 
* Beskrivning   : Startar beräkningsfunktion och håller kontroll på  

                  sampelserierna, vid 60st kallas funktionen för att  
                  skicka inforamtionen ut mot en server. 
* In            : float sampleStorageIValue[],  

                  float sampleStorageIValue[], int SampleCounter 
* Ut            : Struct measurementDataStorage 
* åter          : inget 

*/ 
void SampleCalculationArray(){ 
/*Hållare för temporära beräknade värden*/ 

  float URMS=0; 
  float IRMS=0; 
  float UTOP=0; 

  float ITOP=0; 
  float Phase=0; 
  float ENERGY=0; 

  float P=0; 
  float Q=0; 
  float S=0; 

   
/*Räknare för att hålla kontroll på posetioner*/ 
  int   SampleCounter=0; 

  int   WaveformCounter=0; 
  float IPeriodicCounter=0.f; 
  float UPeriodicCounter=0.f; 
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  float PhaseCounter=0.f; 

  int   PhaseMedCounter=0; 
  int   THDCounter=0; 
/*Temporära hållare vid summering*/   

  float TempIValue=0; 
  float TempUValue=0; 
  float TempIRF=0; 

  float TempURF=0; 
  float TempURMS=0; 
  float TempIRMS=0; 

  float TempPhase=0; 
  float IValueCal=0; 
  float UValueCal=0; 

  float tempTHD=0; 
  /*Ref mellan synt THD och spänningen*/ 
  float refDegree=0; 

   
  /*Flaogor för att starta och stoppa processer********************************/ 
  /*Stigande eller sjunkade vågform*/ 

  Calculation_FLAG IRF=NoOperation; 
  Calculation_FLAG URF=NoOperation; 
  /*Positiva eller negativa sidan om x-axeln*/ 

  Calculation_FLAG IPolarity=NoOperation; 
  Calculation_FLAG UPolarity=NoOperation; 
  /*Vågforms mätninga startar och slutar*/ 

  Calculation_FLAG WAVE=Start; 
  Calculation_FLAG WAVEdone=NoOperation; 
  /*går från pluss till minus eller minus till pluss om x-axeln*/ 

  Calculation_FLAG IPolarityChanging=NoOperation; 
  Calculation_FLAG UPolarityChanging=NoOperation; 
  /*Startar räknare för perioden*/ 

  Calculation_FLAG IPeriodicStart=NoOperation; 
  Calculation_FLAG UPeriodicStart=NoOperation; 
  /*Aktiverar THD kontroll*/ 

  Calculation_FLAG THDPeriodicStart=NoOperation; 
  /*faskontrollen startat*/ 
  Calculation_FLAG PhaseKeeper=Start; 

  /*Realtisklockans tidshållare där samtliga värden läggs i showtime variabel*/ 
  RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; 
  RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; 

  __IO uint8_t showtime[100] = {0}; 
 
  /*Körs tills sista sampel*/ 

  while(SampleCounter<SampleStoragePoss){ 
     
    //Sensor=ReadSensor[SampleCounter];//möjlig sensor funktion 

     
    /*Räknar perioden då fasberäkningen har aktiverats*/ 
    if(PhaseCounter>0&&IPeriodicStart==Start){ 

      IPeriodicCounter=IPeriodicCounter+1.f; 
    } 
    if(PhaseCounter>0&&UPeriodicStart==Start){ 

      UPeriodicCounter=UPeriodicCounter+1.f; 
    } 
//    if(SampleCounter>=22){ 



90 | Bilagor 

//     printf("Iperiodic: %.2f PhaseCount: %.2f\n",IPeriodicCounter, PhaseCounter); 

//    } 
//   if(SampleCounter>=22){ 
//     printf("Uperiodic: %.2f PhaseCount: %.2f\n",UPeriodicCounter, PhaseCounter); 

//   } 
     
    /*Lägger upp värdet temporärt för beräkning*/ 

    IRMS=sampleStorageIValue[SampleCounter]; 
    URMS=sampleStorageUValue[SampleCounter]; 
    /*Kontrollerar om stigande eller sjunkande vågform*/ 

    IRF=RFCheck(sampleStorageIValue[SampleCounter], &TempIValue,  IRF ); 
    URF=RFCheck(sampleStorageUValue[SampleCounter], &TempUValue,  URF ); 
    /*Kontrolerar flagor och ändrar dessa vid behov. Undersöker om  

      periodräknaren skall starta eller stanna*/ 
    PolarityCheck(sampleStorageIValue[SampleCounter],  
                  sampleStorageUValue[SampleCounter],  

                  &IPolarity, &UPolarity,  
                  &IPolarityChanging,  
                  &UPolarityChanging, 

                  &IPeriodicStart, 
                  &UPeriodicStart, 
                  IRF, 

                  URF, 
                  &THDPeriodicStart, 
                  &SampleCounter 

                  ); 
 
    /*Om THDCheck är start undersök sampel från Sampelcounter positionen*/ 

      THDCheck(&THDPeriodicStart,URF, SampleCounter, &THDCounter, 
&refDegree,&tempTHD); 
       

     
    /*Kontrollerar om späningens eller strömmens periodräknare har startat,  
      om periodräknaren är noll tas en tempbild av hur vågen passerar x-axeln,  

      stigande eller sjunkande. Den skall jämföras med efterkommande våg.  
      Om den gör lika dant vet vi att perioden som räknats är en riktig 
      fasförskjutning. */ 

    if((IPeriodicStart==Start && UPeriodicStart!=Start && PhaseKeeper==Start) || 
       (IPeriodicStart!=Start && UPeriodicStart==Start && PhaseKeeper==Start )){ 
       

      if(IPeriodicStart==Start && PhaseCounter==0){ 
        TempIRF=IRF;  
      } 

      else if(UPeriodicStart==Start&& PhaseCounter==0){ 
        TempURF=URF; 
      } 

       
      if(IPeriodicStart==Start && PhaseCounter!=0 || UPeriodicStart==Start && PhaseCounter!=0  
){ 

        PhaseCounter=PhaseCounter+1.f; 
      }  
       

      /*Beräknar hur mycket av första sampelpunkten som skall adderas då  
        sampelpunkt ej ligger på mitten av x-axeln, utan blir ett mellan värde*/ 
      if(PhaseCounter==0 && IRF==Rising && IPeriodicStart==Start ){//&& UPeriodicStart!=Start   
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        PhaseCounter=PhaseCounter+((sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE)/ 

        (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 
      } 
      else if(PhaseCounter==0 && URF==Rising && UPeriodicStart==Start ){//&& 

IPeriodicStart!=Start 
        PhaseCounter=PhaseCounter+((sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE)/ 
       (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 

       /*Aktiverar THD funktionen*/ 
        THDPeriodicStart=Start; 
      }       

      else if(PhaseCounter==0 && URF==Falling && UPeriodicStart==Start ){//&& 
IPeriodicStart!=Start 
        PhaseCounter=PhaseCounter+((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter])/ 

       (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 
      }       
      else if(PhaseCounter==0 && IRF==Falling && IPeriodicStart==Start){// && 

UPeriodicStart!=Start 
        PhaseCounter=PhaseCounter+((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter])/ 
       (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 

      } 
      /*Adderar Periodräknaren för antinge strömmen eller späningen,  
        beror på vilken som har startat*/ 

      if(IPeriodicStart==Start){ 
        IPeriodicCounter=PhaseCounter; 
      } 

      else if(IPeriodicStart==Start){ 
        UPeriodicCounter=PhaseCounter; 
      } 

    } 
    /*När båda kurvorna har startat kontrolleras den som startat senast har samma riktning som 
den temporära avbilden från tigare start. */ 

    else if((IPeriodicStart==Start && UPeriodicStart==Start && IRF==TempURF && 
PhaseKeeper==Start )|| 
            (IPeriodicStart==Start && UPeriodicStart==Start && URF==TempIRF && 

PhaseKeeper==Start)){ 
               
     // printf("test Phase: %f\n",PhaseCounter); 

               
      if(IRF==Rising && IRF==TempURF){        
        PhaseCounter=PhaseCounter+((sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE)/ 

        (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 
      } 
      else if(URF==Rising && URF==TempIRF){ 

        PhaseCounter=PhaseCounter+((sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE)/ 
        (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 
      }       

      else if(URF==Falling && URF==TempIRF){ 
        PhaseCounter=PhaseCounter+((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter])/ 
        (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 

      }       
      else if(IRF==Falling && IRF==TempURF){ 
        PhaseCounter=PhaseCounter+((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter])/ 

        (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 
      } 
        PhaseKeeper=Stop; 
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    } 

    /*Om start och stopp på samma kurva utan att den andra har registreta något 
    start eller stopp kommer denna funktion att reseta värden och börja om på en ny 
    räkning av fasförskjutningen*/   

    else if((IPeriodicStart==NoOperation && UPeriodicStart==Stop && PhaseKeeper==Start) || 
            (UPeriodicStart==NoOperation && IPeriodicStart==Stop && PhaseKeeper==Start)){ 
      PhaseCounter=0; 

      if(UPeriodicStart==Stop){ 
        UPeriodicStart=Start; 
        TempURF=URF; 

        if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]<sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
          PhaseCounter=((sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE)/ 
          (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 

        } 
        else if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]>sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
          PhaseCounter=((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter])/ 

          (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 
        } 
      } 

      else if(IPeriodicStart==Stop){ 
        IPeriodicStart=Start; 
        TempIRF=IRF; 

        if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]<sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          PhaseCounter=((sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE)/ 
          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 

        } 
        else if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]>sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          PhaseCounter=((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter])/ 

          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 
        } 
      } 

    }     
     
/*Om en kurva som stoppas och inte har samma riktning som kurvan som startat  

  betyder detta att kurvan inte ligger inom samma period och resetas för ny mätning*/ 
    else if((IPeriodicStart==Start && UPeriodicStart==Start && IRF!=TempURF && 
PhaseKeeper==Start) || 

            (IPeriodicStart==Start && UPeriodicStart==Start && URF!=TempIRF && 
PhaseKeeper==Start)){ 
      IValueCal=sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE; 

      UValueCal=sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE; 
        if(UValueCal<0){ 
          UValueCal=UValueCal*(-1); 

        } 
        if(IValueCal<0){ 
          IValueCal=IValueCal*(-1); 

        }  
      if(IValueCal<UValueCal){ 
        if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]<sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 

          IPeriodicCounter=((sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE)/ 
          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 
        } 

        else if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]>sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          IPeriodicCounter=((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter])/ 
          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 
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        } 

        UPeriodicStart=NoOperation; 
        PhaseCounter=IPeriodicCounter; 
        TempIRF=IRF;       

      } 
      else if(UValueCal<IValueCal){ 
        PhaseCounter=1; 

        if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]<sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
        UPeriodicCounter=((sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE)/ 
        (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 

         
        } 
        else if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]>sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 

          UPeriodicCounter=((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter])/ 
          (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 
         } 

        IPeriodicStart=NoOperation; 
        IPeriodicCounter=0; 
        PhaseCounter=UPeriodicCounter; 

        TempURF=URF; 
      } 
    } 

    /*När stopp har inträffat på antingen strömmen eller spänningen beräknas  
      exakt hur mycket av sampeldelen som ligger på föregående sida om x-axeln  
      och adderas till periodräknaren. NU kan fasen räknas ut genom att dela  

      180 grader för en halvperiod med antal sampel som ligger under  
      periodräknaren. Nu fås informationen om hur många grader varje sampel  
      motsvarar. Efter multipliceras dessa med antal sampel från fasräknaren  

      och en fasförskjutning i grader räknas fram*/ 
     
     

    /*Strömmen*/ 
    if(IPeriodicStart==Stop && (UPeriodicStart!=Stop || UPeriodicStart!=NoOperation) && 
PhaseKeeper!=Start){ 

 
        IPeriodicCounter=IPeriodicCounter-1.f; 
        if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]<sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 

          IPeriodicCounter=IPeriodicCounter+((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])/ 
          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 
        } 

        else if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]>sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          IPeriodicCounter=IPeriodicCounter+((sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-IMIDDLE)/ 
          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 

        } 
        Phase=((180/((double)IPeriodicCounter))*PhaseCounter); 
         

     //printf(" I Phase: %.2f Period: %.2f phasecounter: %.2f\n",Phase,IPeriodicCounter, 
PhaseCounter); 
        /*Återställer till ny start position value*/ 

        if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]<sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          IPeriodicCounter=((sampleStorageIValue[SampleCounter]-IMIDDLE)/ 
         (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter]-sampleStorageIValue[SampleCounter-1])); 

        } 
        else if(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]>sampleStorageIValue[SampleCounter]){ 
          IPeriodicCounter=((IMIDDLE-sampleStorageIValue[SampleCounter])/ 
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          (float)(sampleStorageIValue[SampleCounter-1]-sampleStorageIValue[SampleCounter])); 

        } 
         
        IPeriodicStart=Start; 

        UPeriodicStart=NoOperation; 
        PhaseCounter=IPeriodicCounter; 
        PhaseKeeper=Start; 

         
        UPeriodicCounter=0; 
        TempIRF=IRF; 

        TempPhase=TempPhase+Phase; 
        PhaseMedCounter++; 
      } 

       
    /*Spänningen*/ 
    else if(UPeriodicStart==Stop  && (IPeriodicStart!=Stop || IPeriodicStart!=NoOperation) && 

PhaseKeeper!=Start){ 
      UPeriodicCounter=UPeriodicCounter-1.f; 
      if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]<sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 

        UPeriodicCounter=UPeriodicCounter+((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter-
1])/ 
        (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 

      } 
      else if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]>sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
        UPeriodicCounter=UPeriodicCounter+((sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-

UMIDDLE)/ 
       (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 
      }       

      Phase=((180/((float)UPeriodicCounter))*PhaseCounter); 
       
      /*Återställer till ny start position value*/ 

       if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]<sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
        UPeriodicCounter=((sampleStorageUValue[SampleCounter]-UMIDDLE)/ 
       (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter]-sampleStorageUValue[SampleCounter-1])); 

      } 
      else if(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]>sampleStorageUValue[SampleCounter]){ 
        UPeriodicCounter=((UMIDDLE-sampleStorageUValue[SampleCounter])/ 

        (float)(sampleStorageUValue[SampleCounter-1]-sampleStorageUValue[SampleCounter])); 
      } 
      UPeriodicStart=Start; 

      IPeriodicStart=NoOperation; 
      PhaseCounter=UPeriodicCounter; 
       

      IPeriodicCounter=0; 
      PhaseKeeper=Start; 
      TempURF=URF; 

      TempPhase=TempPhase+Phase; 
      PhaseMedCounter++; 
      

    } 
    /*Aktiverar och stoppar vågformssampling*/ 
    if(WAVE==Start && WAVEdone!=Stop){ 

      if(WaveformCounter<WAVESAMPLE){ 
        measurementDataStorage[0].Waveform[WaveformCounter]=(URMS-UMIDDLE); 
        WaveformCounter++; 
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      } 

      else{ 
      //  WaveformCounter=0; 
        WAVEdone=Stop; 

      } 
    } 
    /*Konverterar och lagrar mätvärden*/ 

    ConvertRMSandTOP(&URMS, &IRMS,&UTOP,&ITOP); 
    TempURMS=TempURMS+URMS; 
    TempIRMS=TempIRMS+IRMS; 

     
    SampleCounter++; 
     

  }// Slut while efter 1000 sampel 
   
  /*Om Strömmern och spänningen skulle vara i synk säts fasen till noll*/ 

  if(PhaseMedCounter==0){ 
    PhaseMedCounter=1; 
  } 

  /*Beräknar slutliga värden som skall skickas till servern och resetar sampelräknare*/ 
  Phase=TempPhase/(double)PhaseMedCounter; 
  /*Om fasen är innanför godkänt värde gör inget annars säts fasen till noll*/ 

  if(Phase<90 && Phase >=0){ 
  } 
  else{ 

    Phase=0; 
  } 
  IRMS=(float) sqrt(TempIRMS/(double)SampleStoragePoss); 

  URMS=(float) sqrt(TempURMS/(double)SampleStoragePoss); 
  /* Hämtar tiden från RTC för Energy beräkning*/ 
  RTC_GetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);   

  ENERGY=CalculateEnergy(Phase,IRMS,URMS,&P,&Q,&S,RTC_TimeStructure); 
   
measurementDataStorage[0].THDU=measurementDataStorage[0].THDU+(tempTHD/(float)THD

Counter); 
  measurementDataStorage[0].URMS=measurementDataStorage[0].URMS+URMS; 
  measurementDataStorage[0].IRMS=measurementDataStorage[0].IRMS+IRMS;     

  measurementDataStorage[0].Phase=measurementDataStorage[0].Phase+Phase; 
  measurementDataStorage[0].ENERGY= measurementDataStorage[0].ENERGY+ENERGY; 
  measurementDataStorage[0].P= measurementDataStorage[0].P+P; 

  measurementDataStorage[0].Q= measurementDataStorage[0].Q+Q; 
  measurementDataStorage[0].S= measurementDataStorage[0].S+S; 
   

  /*Kolla efter tcp-anslutningar*/ 
  handleconnections(); 
   

  SampleCounter=0; 
   
/*Om inte 60 serier har gjorts, adderar seriräknaren och tar nya sampel  

  annars räknas medelvärde ut på samtliga enehter*/ 
  if(MinCounter<SAMPLES_MIN-1){ 
 

    MinCounter++; 
  } 
  else{ 
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    //Sensor=ReadSensor();// Möjlig funktion för att läsa av status på sensor 
 measurementDataStorage[0].URMS=measurementDataStorage[0].URMS/(double)MinCounter; 
    measurementDataStorage[0].IRMS=measurementDataStorage[0].IRMS/(double)MinCounter;     

    
measurementDataStorage[0].Phase=measurementDataStorage[0].Phase/(double)MinCounter;  
    measurementDataStorage[0].THDU=measurementDataStorage[0].THDU/(double)MinCounter;  

    measurementDataStorage[0].P= measurementDataStorage[0].P/(double)MinCounter; 
    measurementDataStorage[0].Q= measurementDataStorage[0].Q/(double)MinCounter; 
    measurementDataStorage[0].S= measurementDataStorage[0].S/(double)MinCounter; 

    storeEnergy= storeEnergy + measurementDataStorage[0].ENERGY;///(double)MinCounter); 
    measurementDataStorage[0].ENERGY=storeEnergy; 
 

    /* Hämtar tiden från RTC */ 
    RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure); 
    /* hämtar datum från RTC */ 

    RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStructure); 
    /* LÄgger ihop allt till : yy-mm-dd hh:mm:ss */ 
    sprintf((char*)showtime,"%0.2d-%0.2d-%0.2d %0.2d:%0.2d:%0.2d",2000 + 

RTC_DateStructure.RTC_Year, RTC_DateStructure.RTC_Month, 
RTC_DateStructure.RTC_Date, RTC_TimeStructure.RTC_Hours, 
RTC_TimeStructure.RTC_Minutes,  RTC_TimeStructure.RTC_Seconds); 

    strcpy(measurementDataStorage[0].Time,(char*)showtime); 
    MakingPackageOfData();  
    //PrintingMesurementData(); 

    MinCounter=0; 
  } 
} //End of function SampleCaluclationArray 

 
/*RFCheck*********************************************************************** 
* Beskrivning   : Bestämmer genom att jämföra nuvarande och förgående sampel,  

                  om våformerna på spänningen och strömmern är stiggande eller  
                  sjunkande. 
* In            : float Value, float *TempValue, Calculation_FLAG RF 

* Ut            : ingen 
* åter          : Calculation_FLAG RF 
*/ 

Calculation_FLAG RFCheck(float Value, float *TempValue, Calculation_FLAG RF){ 
  if (Value>*TempValue){ 
    RF=Rising; 

    *TempValue=Value; 
  } 
  else if(Value<*TempValue){ 

    RF=Falling; 
    *TempValue=Value; 
  } 

  return RF; 
}//Slut SampleCalculationArray 
 

/*PolarityCheck**************************************************************** 
* Beskrivning   : Undersöker om strömmern eller späningen passerar x-axeln och  
                  startar eller stoppar fasräknare och periodräknare 

* In            :  Calculation_FLAG *UPolarity,  
                   Calculation_FLAG *IPolarityChanging,  
                   Calculation_FLAG *UPolarityChanging, 
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                   Calculation_FLAG *IPeriodicStart, 

                   Calculation_FLAG *UPeriodicStart, 
                   Calculation_FLAG IRF, 
                   Calculation_FLAG URF, 

                   Calculation_FLAG *THDPeriodicStart, 
                   int *SampleCounter 
* Ut            :  Calculation_FLAG *UPolarity,  

                   Calculation_FLAG *IPolarityChanging,  
                   Calculation_FLAG *UPolarityChanging, 
                   Calculation_FLAG *IPeriodicStart, 

                   Calculation_FLAG *UPeriodicStart, 
                   Calculation_FLAG *THDPeriodicStart, 
                   int *SampleCounter 

* åter          : inget 
*/ 
void PolarityCheck(float IValue,float UValue, Calculation_FLAG *IPolarity, 

                   Calculation_FLAG *UPolarity,  
                   Calculation_FLAG *IPolarityChanging,  
                   Calculation_FLAG *UPolarityChanging, 

                   Calculation_FLAG *IPeriodicStart, 
                   Calculation_FLAG *UPeriodicStart, 
                   Calculation_FLAG IRF, 

                   Calculation_FLAG URF, 
                   Calculation_FLAG *THDPeriodicStart, 
                   int *SampleCounter 

                   ){ 
  /*Strömmen undersöks här*/ 
  if (IValue>=IMIDDLE && IRF==Rising){ 

    if(*IPolarity==Negative ){ 
      *IPolarityChanging=PassingXaxisRising; 
      if(*IPeriodicStart!=Start ){ 

        *IPeriodicStart=Start; 
      } 
      else{ 

        *IPeriodicStart=Stop; 
      } 
    }     

    *IPolarity=Posetive; 
  } 
  else if (IValue<=IMIDDLE && IRF==Falling ){ 

    if(*IPolarity==Posetive){ 
      *IPolarityChanging=PassingXaxisFalling; 
      if(*IPeriodicStart!=Start){ 

        *IPeriodicStart=Start; 
      } 
      else{ 

        *IPeriodicStart=Stop; 
      } 
    } 

    *IPolarity=Negative; 
  } 
   

  /*Spänningen undersöks här*/ 
  if (UValue>=UMIDDLE && URF==Rising ){ 
    if(*UPolarity==Negative){ 
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      *UPolarityChanging=PassingXaxisRising; 

      if(*THDPeriodicStart!=Start){ 
        *THDPeriodicStart=Start; 
      } 

      if(*UPeriodicStart!=Start ){ 
        *UPeriodicStart=Start; 
      } 

      else{ 
        *UPeriodicStart=Stop; 
      } 

    }     
    *UPolarity=Posetive; 
  } 

  else if (UValue<=UMIDDLE && URF==Falling){ 
    if(*UPolarity==Posetive  ){ 
      *UPolarityChanging=PassingXaxisFalling; 

      if(*UPeriodicStart!=Start ){ 
        *UPeriodicStart=Start; 
      } 

      else{ 
        *UPeriodicStart=Stop; 
      } 

    } 
    *UPolarity=Negative; 
  } 

   
}//Slut PolarityCheck 
 

/*ConvertRMSandTOP************************************************************ 
* Beskrivning   : Tar bort referensvärderna från strömmens och spänningens  
                  sampel väde, om dessa är störe än förgående väde aderas  

                  dessa till topvärden. Därefter fås absolutbelopet på RMS värden 
* In            : float *URMS, float *IRMS, float *UTOP, float *ITOP 
* Ut            : float *URMS, float *IRMS, float *UTOP, float *ITOP 

* åter          : inget 
*/ 
void ConvertRMSandTOP(float *URMS, float *IRMS, float *UTOP, float *ITOP){ 

  //TOPP 
  *UTOP=(*URMS)-UMIDDLE; 
  *ITOP=(*IRMS)-IMIDDLE; 

  if(*UTOP>measurementDataStorage[0].UTOP){ 
    measurementDataStorage[0].UTOP=*UTOP; 
  } 

  if(*ITOP>measurementDataStorage[0].ITOP){ 
    measurementDataStorage[0].ITOP=*ITOP; 
  } 

 //RMS  
  if(*IRMS<IMIDDLE){ 
    *IRMS=IMIDDLE-(*IRMS); 

    *IRMS=(*IRMS)*(*IRMS); 
  } 
  else { 

    *IRMS=(*IRMS)-IMIDDLE; 
    *IRMS=(*IRMS)*(*IRMS); 
  } 
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  if(*URMS<UMIDDLE){ 

    *URMS=UMIDDLE-(*URMS); 
    *URMS=(*URMS)*(*URMS); 
  } 

  else { 
    *URMS=(*URMS)-UMIDDLE; 
    *URMS=(*URMS)*(*URMS); 

  } 
}//Slut ConvertRMS 
 

/*CalculateEnergy*************************************************************** 
* Beskrivning   : Beräknar aktiv, reaktiv och skenbar effekt 
* In            : struct measurementDataStorage[] 

* Ut            : struct measurementDataStorage[] 
* åter          : inget 
*/ 

float CalculateEnergy(float Phase,float IRMS, float URMS,float *P,float *Q,float *S, 
RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure){ 
  float tempEnergy=0; 

  /*Gör om till radianer*/ 
  float Radius=(Phase)*(PI/180.f); 
  *P=(URMS)*(IRMS)*(cos(Radius)); 

  *Q=(*P)*tan((double)Radius); 
  *S=sqrt(((*P)*(*P))+((*Q)*(*Q))); 
 

  tempEnergy=((*P)*(((RTC_TimeStructure.RTC_Minutes-
Min)*60)+(RTC_TimeStructure.RTC_Seconds-Sec))/3600.00f); 
 

  Min=RTC_TimeStructure.RTC_Minutes; 
  Sec=RTC_TimeStructure.RTC_Seconds; 
   

  return tempEnergy; 
}//Slut CallculateEnergy 
 

/* MakingPackageOfData************************************************************ 
* Beskrivning   : Läger ihop all data och görs redo för att skicka till serven 
* In            : struct struct measurementDataStorage[] 

* Ut            : struct measurementDataStorage[] 
* åter          : inget 
*/ 

void MakingPackageOfData(){ 
  int i=0, j=0; 
  char temp[50]; 

  char Package[1000]; 

 
    strcpy(Package,"1;"); 

    strcat(Package,measurementDataStorage[i].Time); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].Sensor); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].URMS); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
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   snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].IRMS); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].UTOP); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
  snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].ITOP); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
   snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].Phase); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].P); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
   snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].Q); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
   snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].S); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].THDU); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,"|"); 
    snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].ENERGY); 

    strcat(Package,temp); 
    strcat(Package,";'"); 
 

    for(j=0;j<=28;j++){ 
      snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[i].Waveform[j]); 
      strcat(Package,temp); 

      strcat(Package,"', '"); 
    } 
     

      snprintf(temp,50,"%.2f",measurementDataStorage[0].Waveform[29]); 
      strcat(Package,temp); 
      strcat(Package,"'"); 

      strcat(Package,"<EOF>"); 
      //strcat(Package,NULL); 
      //printf("%s: ,%d\n",Package,strlen(Package)); 

 
  server_store(&Package,strlen(Package)); 
    measurementDataStorage[0].URMS=NULL; 

    measurementDataStorage[0].IRMS=NULL;   
    measurementDataStorage[0].UTOP=NULL; 
    measurementDataStorage[0].ITOP=NULL;   

    measurementDataStorage[0].Phase=NULL; 
    measurementDataStorage[0].THDU=NULL; 
    measurementDataStorage[0].P= NULL; 

    measurementDataStorage[0].Q= NULL; 
    measurementDataStorage[0].S= NULL; 
    measurementDataStorage[0].ENERGY= NULL; 

     
}//Slut MakingPackageOfData 
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/*PrintingMesurementData******************************************************* 

* Beskrivning   : Skriver ut värden från measurementDataStorage[] för test 
* In            : struct measurementDataStorage[] 
* Ut            : struct measurementDataStorage[] 

* åter          : inget 
*/ 
/* 

void PrintingMesurementData(){ 
  int j=0,i=0; 
  while(i< 1){ 

    printf("%d Value: %s : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f : %.2f 
\n", i,measurementDataStorage[i].Time, 
            measurementDataStorage[i].Sensor, measurementDataStorage[i].URMS, 

            measurementDataStorage[i].IRMS, measurementDataStorage[i].UTOP, 
            measurementDataStorage[i].ITOP, measurementDataStorage[i].Phase,  
            measurementDataStorage[i].P, measurementDataStorage[i].Q,  

            measurementDataStorage[i].S, measurementDataStorage[i].THDU, 
            measurementDataStorage[i].ENERGY 
            ); 

    printf("Waveform: "); 
    for(j=0;j<WAVESAMPLE;j++){ 
      printf("%.2f : ",measurementDataStorage[i].Waveform[j]); 

    } 
    printf("\n"); 
    i++; 

  } 
 
}//Slut PrintingMesurementData 

*/ 
 
/*THDCheck********************************************************************* 

* Beskrivning   : Går igenom sampel efter att hittat nollpunkten med samma  
                  riktning som de syntetiserade värdena. Värden jämförs sedan  
                  och ger en bild hur mycket den inkommna signalen skiljer sig 

                  från den syntetiserade 
* In            : Calculation_FLAG *THDPeriodicStart,int sample 
* Ut            : struct measurementDataStorage[].THDU 

* åter          : inget 
*/ 
void THDCheck(Calculation_FLAG *THDPeriodicStart, 

              Calculation_FLAG URF, int Counter,  
              int *i,  
              float *refDegree,  

              float *tempTHD ){ 
  float refTHD=0; 
  if(*THDPeriodicStart==Start && URF==Rising && Counter>0 && *i<1){ 

    /*RÄkna ut avståndet mellan syntetiserade till mätt värde*/ 
    refTHD=((sampleStorageUValue[Counter]-UMIDDLE)/ 
    (float)(sampleStorageUValue[Counter]-sampleStorageUValue[Counter-1])); 

    /*Räkna ut hur många grader det skiljer*/ 
    refTHD=THDDEGREE*refTHD ; 
    *refDegree=refTHD; 

    /*Räkna ut skillnaden från de syntetiseradevärdet*/ 
    refTHD=sampleStorageTHDUValue[*i]-((sin((((2*PI)/29.f)*(*i) 
)+(((*refDegree)*PI)/180))*332)+400); 
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     /*Gör om samtliga negativa värden till positiva*/  

     if(refTHD<0){ 
       refTHD=refTHD*(-1); 
     } 

    *tempTHD=*tempTHD+refTHD;//(refTHD/(float)sampleStorageTHDUValue[*i]);       
  } 
  else if(*THDPeriodicStart==Start && Counter>0 && *i>0){ 

    /*Räkna ut skillnaden från de syntetiseradevärdet*/ 
    refTHD=sampleStorageTHDUValue[*i]-((sin((((2*PI)/29.f)*(*i) 
)+(((*refDegree)*PI)/180))*332)+400); 

    /*Adderar procentskillnad*/ 
    if(refTHD<0){ 
      refTHD=refTHD*(-1); 

    } 
    *tempTHD=*tempTHD+ refTHD;//(refTHD/(float)sampleStorageTHDUValue[*i]);   
  } 

  if(Counter==SAMPLES_SEC-1)  { 
    *THDPeriodicStart=Stop; 
  }      

  else if(*THDPeriodicStart==Start){ 
      *i=(*i)+1; 
  }        

}//Slut THDCheck 
 
/*ReadSensor()****************************************************************** 

* Beskrivning   : Används för att kontakta sensorer 
* In            : inget 
* Ut            : ingen 

* åter          : inget 
*/ 
void ReadSensor(){ 

//call sensor() 
   
//Send Status update() 

   
//RelayControl();   
}//Slut ReadSensor 

 
/*RelayControl***************************************************************** 
* Beskrivning   : Startar en utgång som styr två reläer. Aktiv låg 

* In            : char Status[] - "true" eller "false" 
* Ut            : ingen 
* åter          : inget 

*/ 
void RelayControl(char Status[]){ 
  //printf("relay %s",Status); 

   
  if(strcmp(Status,"False")==0){ 
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_SET); 

  } 
  else if (strcmp(Status,"True")==0){ 
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_RESET); 

  } 
}//Slut RelayControl 
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/*getTime()******************************************************************** 

* Beskrivning   : Hämtar tid från RTC för test 
* In            : inget 
* Ut            : ingen 

* åter          : inget 
*/ 
/* 

void getTime(){ 
  RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure; 
  RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure; 

  __IO uint8_t showtime[100] = {0}; 
   
         // tid  

    RTC_GetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure); 
      // datum  
    RTC_GetDate(RTC_Format_BCD, &RTC_DateStructure); 

      // Format : yy-mm-dd hh:mm:ss  
    sprintf((char*)showtime,"%0.2d-%0.2d-%0.2d %0.2d:%0.2d:%0.2d",2000 + 
RTC_DateStructure.RTC_Year, RTC_DateStructure.RTC_Month, 

RTC_DateStructure.RTC_Date, RTC_TimeStructure.RTC_Hours, 
RTC_TimeStructure.RTC_Minutes, RTC_TimeStructure.RTC_Seconds); 
  

}//Slut getTime() 
*/ 
 

/*simpel fördröjningsdelay*/ 
void delay(int n) 
{ 

    int i,l; 
    for(i=0; i<n; i++){ 
        for(l=0; l<n; l++){} 

    } 
      
} 

 
/*end code----------------------------------------------------------------*/ 

Energy_functions.h 
 

/** 
  ****************************************************************************** 
  * Fil         Energy/Energy_functions.h  

  * författare  Simon KlintMagnus Laveskog 
  * version     V1.0 
  * datum       30-maj-2014 

  * förklaring  Innehåller definitioner av variabler och funktioner som  
  *             används för att samla in information och beräkna dessa. 
  *  

 
  ****************************************************************************** 
  */  

 
/* Inkluderingar------------------------------------------------------------------*/ 
 

#include "stm32f30x_gpio.h"     //GPIO functions 
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#include "stm32f30x_rcc.h"      //Clock och init function 

#include "stm32f30x_tim.h"      //Timer  till RTC 
#include "stdio.h" 
#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 
 
/* Definitioner ------------------------------------------------------------*/ 

 
#define TIME_LENGTH 30          //Storleken på tiden 
#define SAMPLES_SEC 1000        //Antal sampel 

#define SAMPLES_MIN 60          //Antal sameplserier 
#define WAVESAMPLE 30           //Antal sampel som återskapar en vågform 
#define PI 3.14159265           //Värdet på pi vid kalkulering med radianer 

#define THDUSAMPEL 400          //Antal sampel som skall jämföras med den inkomna 
#define THDDEGREE 12.414        //Grader mellan sampel vid 29 st/period 
 

/************Decklaration av en struct som ska inehålla alla information**************/ 
 
struct measurementData{   

 
  char  Time[TIME_LENGTH];      //Hållare för Klockslag 
  float Sensor;                 //Sensor värden 

  float URMS;                   //Spänningens effektivvärde 
  float IRMS;                   //Strömmens effektivvärde 
  float UTOP;                   //Spänningens Toppvärde 

  float ITOP;                   //Strömmens Toppvärde 
  float Phase;                  //Phas i grader 
  float P;                      //Aktiv effekt 

  float Q;                      //Reaktiv effekt 
  float S;                      //Skenbar effekt 
  float THDU;                   //Total harmonisl Distorsion 

  float ENERGY;                 //Total energi förbrukning 
  float Waveform[WAVESAMPLE];   //Vågforms sampel 
}; 

 
/* Flaggor -------------------------------------------------------------*/ 
typedef enum { 

  WaveformStart,                //Startar mätninga va vågform 
  WaveformRunning,              //Visar att vågformsmäting körs 
  Rising,                       //Visar att en våg är stigande 

  Falling,                      //Visar att en vågform är fallande 
  Negative,                     //Visar att en våg är negativ 
  Posetive,                     //viasar ett en våg är posetiv 

  PassingXaxisRising,           //Samanfattar vad en kurva gör 
  PassingXaxisFalling,          //sammanfattar vad en kurva gör 
  Start,                        //Används för att start fasanalysen 

  Stop,                         //Stoppar fasanalysen 
  NoOperation                   //Flaga ej satt eller används inte 
}Calculation_FLAG; 

 
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/ 
 

/*private functions ---------------------------------------------------------*/ 
 
/*skriver ut önskade värden från samtliga sampel*/ 
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  /* 

void samplePrintArray();                                 
*/ 
  /*Väntar på TimingDeölay*/ 

void Delay(__IO uint32_t nTime);                         
/*Räknar instopat värde*/ 
void TimingDelay_Decrement(void);                        

/*Ställer in hastigheten för Delay funktionen*/ 
void Systemtimer_init(void);                             
/*Aktiverar ADC*/ 

void ADCInt(void);                                       
/*Aktiverar och ställer in RTC klockan*/ 
void RTCInit();                                          

/*Aktiver Reläpinnar*/ 
void GPIORelayInit();                                    
/*Sammlar in värden från ADC*/ 

void ADC1_2_Sampling(void);                              
/*Skapar referensvärden för att mäta skilnad på insignalens sinusvåg*/ 
void THDinit();                                          

/*Beräknar de insamlade 1000 sampel och läger värden i */ 
void SampleCalculationArray();                           
/*Kontrolelrar om kurvan är stiggande eller fallande*/ 

Calculation_FLAG RFCheck(float Value, float *TempValue, Calculation_FLAG RF);    
/*Kontrollerar om kurvan är posetiv eller negativ och om den apsserar x-axeln 
  för att starta faskontrollen*/ 

void PolarityCheck(float IValue,float UValue, Calculation_FLAG *IPolarity,       
                   Calculation_FLAG *UPolarity,                                  
                   Calculation_FLAG *IPolarityChanging,  

                   Calculation_FLAG *UPolarityChanging, 
                   Calculation_FLAG *IPerodicStart, 
                   Calculation_FLAG *UPeriodicStart, 

                   Calculation_FLAG IRF, 
                   Calculation_FLAG URF, 
                   Calculation_FLAG *THDPeriodicStart, 

                   int *SampleCounter 
                   ); 
/*Gör om refernsväden till riktiga vären och ( -400 eller -20)*/ 

void ConvertRMSandTOP(float *URMS, float *IRMS, float *UTOP, float *ITOP);       
/*beräknar den totala energin*/ 
float CalculateEnergy(float Phase,float IRMS, float URMS,float *P, 

                      float *Q,float *S, RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure);                                                         
/*skapar packetet som skall skicaks */ 
void MakingPackageOfData();                                                     

/*Skriver ut alla mätvärden efter 60 sampelserier*/ 
/* 
void PrintingMesurementData();                                                   

*/ 
 
/*jämför THDref med insignal*/ 

void THDCheck(Calculation_FLAG *THDPeriodicStart,  
              Calculation_FLAG URF,  
              int Counter,  

              int *i, 
              float *refDegree, 
              float *tempTHD );             
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/*Sätter en ingång hög eller låg*/ 

void RelayControl(char Status[]);                                                
/*Test funktion till klockan*/ 
void getTime();      

 
/*fördröjningsfunktion*/ 
void delay(int n); 

 

stm32f30x_it.c 
Nedanstående kod är de tillägg som gjordes i biblioteket stm32f30x_it.c som ges ut av ST-
microelectronics för användning på denna mikrokontroller. 

 
/* Denna funktion hanterar "EXTIO4" (extern interrupt 4), vilket sker då  
wifi-modulen vill tillkalla en handling från mikrokontrollern*/ 

void EXTI4_IRQHandler(void) 
{ 
   

  /*kolla att interruptflaggan är satt*/ 
  if ((EXTI_Line4 != RESET)) 
  { 

    /*Tillkalla interruptrutinen*/ 
    cc3000_interrupt(); 
     

    /*rensa interruptflaggan och möjliggör en ny interrupt*/ 
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4); 
  }     

} 
 
/*Interruptrutin för samplingen på ADC1 och ADC2*/ 

void ADC1_2_IRQHandler(void){ 
  ADC1_2_Sampling(); 
} 
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Bilaga 5: Programkod på servern 
Består först av Serverprocessen, web-baserade processen och SQL 

Serverprocess: 

Serverprocesse.cs 
***************************************************************** 
 * Författare : Simon Klint Magnus Laveskog 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 * Startar två trådar som körs samtidigt. AsynchronousSocketListener  
 * lyssnar på port 52000 efter information som prototypen skickar och  
 * vidarebefordrar informationen till Sql-databasen via SQLhandlern.  
 * AsynchronousClient söker av SQL-databasen via SQLHandlern för att  
 * se om det finns kommandon att skicka till prototypen. Skickar informat-
ion  
 * till prototypen via port 53000. 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Threading; 
using System.Data; 
namespace ServerProcesse 
{ 
    class ServerProcesse 
    { 
        /*Nollställer trådar*/ 
        Thread queueLoopThread = null; 
        Thread monitorLoopThread = null; 
        bool queueRunThread = false; 
        bool monitorRunThread = false; 
        /*Startar tjänsten*/ 
        public void Start() 
        { 
            queueRunThread = true; 
            queueLoopThread = new Thread(new ThreadStart(queueLoop)); 
            queueLoopThread.Start(); 
            monitorRunThread = true; 
            monitorLoopThread = new Thread(new ThreadStart(monitorLoop)); 
            monitorLoopThread.Start(); 
        } 
        /*Stoppar tjänsten*/ 
        public void Stop() 
        { 
            queueRunThread = false; 
            queueLoopThread.Join(20000); 
            queueLoopThread = null; 
            monitorRunThread = false; 
            monitorLoopThread.Join(20000); 
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            monitorLoopThread = null; 
        } 
        /*Används för AsunchronousClient*/ 
        private void queueLoop() 
        { 
            while (queueRunThread) 
            { 
                try 
                { 
                    /*Hämtar kommandon från SQL-tabell Queue, läser av och 
kastar tills den är dom*/ 
                    DataSet workQueue = SQLHandler.GetQueue(); 
                    for (int i = 0; i < workQueue.Tables[0].Rows.Count; 
i++) 
                    { 
                        AsynchronousClient.StartClient((workQueue.Ta-
bles[0].Rows[i]["Command"].ToString()), ((string)workQueue.Ta-
bles[0].Rows[i]["ID"])); 
                        SQLHandler.DeleteQue((int)workQueue.Ta-
bles[0].Rows[i]["QueueNumber"]);//skapar en tabell, lägger ut inehåll i 
workque och raderar tabell 
                    } 
                    /*För att inte ta hela processorns kraft*/ 
                    System.Threading.Thread.Sleep(1); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, 
ex.StackTrace); 
                    System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
                } 
            } 
        } 
        /*Lysnar efter information från prototypen*/ 
        private void monitorLoop() 
        { 
            while (monitorRunThread) 
            { 
                try 
                { 
                    AsynchronousSocketListener.StartListening(); 
                    /*tar inte hela processorn*/ 
                    System.Threading.Thread.Sleep(1); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
                    System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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AsynchronousSocketListener.cs 
/***************************************************************** 
 * Författare : Microsoft MDN  
 * Modifierad : Simon Klint Magnus Laveskog - Uppdaterat datahantering 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 *  
 * Lyssnar efter data på port 52000 och aktiverar funktioner som 
 * ser till att informationen som kommer in hamnar där den skall 
 */ 
using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
namespace ServerProcesse 
{ 
    public class AsynchronousSocketListener 
    { 
        /*Avbrott för att börja ta hand om inkomna paket*/ 
        public static ManualResetEvent allDone = new ManualRe-
setEvent(false); 
        /*Funktion för classen*/ 
        public AsynchronousSocketListener() 
        { 
             
        } 
        /*Lyssnar på port 52000 */ 
        public static void StartListening() 
        { 
            // Buffert för inkomna paket 
            byte[] bytes = new Byte[1024]; 
            /*Ställer in TCP socket med ip.nummer och port*/ 
            IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse("0.0.0.0"); //lyssanar 
på alla ip 
            IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(ipAddress, 52000); 
            Socket listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
            SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
            /*Kopplar in socket till nätadaptern och nollställer flaggan 
för inkomna paket*/ 
            try 
            { 
                listener.Bind(localEndPoint); 
                listener.Listen(100); //kö på 100 lyssnare 
 
                while (true) 
                { 
                    /*Nolställer förbindelse flagga*/ 
                    allDone.Reset(); 
                    /*Start*/ 
                    listener.BeginAccept( 
                        new AsyncCallback(AcceptCallback), 
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                        listener); 
                    /*Väntar på att en förbindelse skall skapas*/ 
                    allDone.WaitOne(); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.Stack-
Trace); 
                //   Console.WriteLine(e.ToString()); 
            } 
        } 
        public static void AcceptCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
            /*Forsätt att lyssna efter paket medan data behandlars*/ 
            allDone.Set(); 
            /*Information från avsändaren*/ 
            Socket listener = (Socket)ar.AsyncState; 
            Socket handler = listener.EndAccept(ar); 
            /*Skapar objetet för data*/ 
            StateObject state = new StateObject(); 
            state.workSocket = handler; 
         handler.BeginReceive(state.buffer, 0, StateObject.BufferSize, 0, 
                new AsyncCallback(ReadCallback), state); 
        } 
        public static void ReadCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
            String content = string.Empty; 
            /*Hämtar Socket information från objetet som skapades*/ 
            StateObject state = (StateObject)ar.AsyncState; 
            Socket handler = state.workSocket; 
            /*Hämta data från socket*/  
            int bytesRead = handler.EndReceive(ar); 
            if (bytesRead > 0) 
            { 
                /*lagrar data tillsvidare*/ 
                state.sb.Append(Encoding.ASCII.GetString( 
                    state.buffer, 0, bytesRead)); 
/*Kontrollerar data för att hitta sluttagen <EOF>, om den inte finns ta 
emot mer data*/ 
                content += state.sb.ToString(); 
               // Console.WriteLine("Data : " + content); 
                if (content.IndexOf("<EOF>") > -1)  
                {      
                      Console.WriteLine("Reading : " + content); 
/*Ta rbort <EOF> från datan och delar upp den med skilje tecken.  
* Informationen skickas sedan till serven efter konvertering i SQLHand-
lern. 
*  Om första tecknet i informationen är en etta, är det mätvärden som 
skall   läggas i measurement tabellen och Energy, medan om det är en tvåa 
skall data lämnas  i Status tabellen*/ 
                      content = content.Substring(0, content.In-
dexOf("<EOF>")); 
                      string[] sampleData = content.Split(';'); 
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                      if (sampleData[0] == "1") 
                        {   /*i fall beräkningar behövs göras converteras 
data strängar till float tal*/ 
                            string[] measurementData = sam-
pleData[1].Split('|'); 
                            string ID = ((IPEndPoint)handler.Re-
moteEndPoint).Address.ToString(); 
                            DateTime Time = DateTime.Parse(measurement-
Data[0]);//measurementData[0] 
                            decimal Sensor = Convert.ToDecimal(measure-
mentData[1].Replace('.', ',')); 
                            decimal URMS = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[2].Replace('.', ',')); 
                            decimal IRMS = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[3].Replace('.', ',')); 
                            decimal UTOP = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[4].Replace('.', ',')); 
                            decimal ITOP = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[5].Replace('.', ',')); 
                            decimal Phase = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[6].Replace('.', ',')); 
                            decimal P = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[7].Replace('.', ',')); 
                            decimal Q = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[8].Replace('.', ',')); 
                            decimal S = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[9].Replace('.', ',')); 
                            decimal THDU = Convert.ToDecimal(measurement-
Data[10].Replace('.', ',')); 
                            decimal Energy = Convert.ToDecimal(measure-
mentData[11].Replace('.', ',')); 
                            StringBuilder builtWave = new StringBuilder(); 
                            for (int a = 0; a < 30; a++) 
                            { 
                                if(a>=29){ 
                                   builtWave=builtWave.Append("Waveform" + 
Convert.ToString(a+1)); 
                                } 
                                else{ 
                                    builtWave = builtWave.Append("Wave-
form" + Convert.ToString(a+1) +", "); 
                                } 
                            } 
                            string WaveArray = builtWave.ToString(); 
                            if (sampleData[2].Length < 2){ 
                                WaveArray = "Waveform0".ToString(); 
                                sampleData[2] = "".ToString(); 
                            } 
                            /*Uppdaterar tabbeln i databasen*/ 
                           // Console.WriteLine("Adding : " + ID + " " + 
Time + " " + Sensor + " " + URMS + " " + IRMS + " " + UTOP + " " + Phase + 
" " + P + " " + Q + " " + THDU + " " + Energy); 
                            /*adderar nya enheter*/ 
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                            SQLHandler.addNewUnit(ID); 
                            /*adderar data*/ 
                            SQLHandler.AddMeasurement(ID, Time, Sensor, 
URMS, IRMS, UTOP, ITOP, Phase, P, Q, S, THDU, WaveArray, sampleData[2]); 
                            SQLHandler.updateEnergy(ID, Energy); 
                            Send(handler, "ok<EOF>"); 
                        } 
                        else if (sampleData[0]== "2")  
                        { 
                            bool OnOff; 
                            bool SensorFlag; 
                            string ID = ((IPEndPoint)handler.Re-
moteEndPoint).Address.ToString(); 
                            string[] measurementData = sam-
pleData[1].Split('|'); 
                            if (measurementData[0] == "true") 
                            { 
                                 OnOff = true; 
                            } 
                            else  
                            {  
                                OnOff = false;  
                            } 
                            //För Sensorkontroll 
                            if (measurementData[1] == "true") 
                            { 
                                SensorFlag=true; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                SensorFlag = false; 
                            } 
//Using the RemoteEndPoint property. 
//Console.WriteLine("I am connected to " + IPAddress.Parse(((IPEnd-
Point)handler.RemoteEndPoint).Address.ToString()) + "on port number " + 
((IPEndPoint)handler.RemoteEndPoint).Port.ToString()); 
                            //Console.WriteLine("Adding :  " + OnOff + " " 
+ SensorFlag); 
                            SQLHandler.updateUnitStatus(ID, OnOff, Sen-
sorFlag); 
                            /*Använder källans socket och skickar tillbaka 
ett ok*/ 
                            Send(handler, "ok<EOF>");// handler borde vara 
eof? 
                        } 
                } 
                else 
                { 
                    /*Om ingen data har kommit in*/ 
                    handler.BeginReceive(state.buffer, 0, 
StateObject.BufferSize, 0, 
                    new AsyncCallback(ReadCallback), state); 
                } 
            } 
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        } 
        private static void Send(Socket handler, String data) 
        { 
            /*Börjar skcika data efter att ha konverterat till ASCI*/ 
            byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(data); 
            handler.BeginSend(byteData, 0, byteData.Length, 0, 
                new AsyncCallback(SendCallback), handler); 
        } 
        /*Avslutar socket*/ 
        private static void SendCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
            try 
            { 
                
                Socket handler = (Socket)ar.AsyncState; 
               /*Klar*/ 
                int bytesSent = handler.EndSend(ar); 
               // Console.WriteLine("Sent {0} bytes to client.", 
bytesSent); 
             //   handler.Shutdown(SocketShutdown.Both);//Both 
             //   handler.Close(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.Stack-
Trace); 
                //Console.WriteLine(e.ToString()); 
            } 
        } 
    } 

} 

AsynchronousClient.cs 
 
/***************************************************************** 
 * Författare : Microsoft MDN  
 * Modifierad : Simon Klint Magnus Laveskog - Uppdaterat datahantering 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 *  
 * Söker av databasens kötabell och aktiverar en socket mot port 53000  
 * om det finns något kommando att skicka. Därefter vänta på ok och stäng 
anslutning. 
 *  
 */ 
 
using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Threading; 
using System.Text; 
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namespace ServerProcesse 
{ 
    public class AsynchronousClient 
    { 
        /*Sätter port*/ 
        private const int port = 53000; 
        /*Sätter flaggor till falskt för att påbörja ny socket*/ 
        private static ManualResetEvent connectDone = 
            new ManualResetEvent(false); 
        private static ManualResetEvent sendDone = 
            new ManualResetEvent(false); 
        private static ManualResetEvent receiveDone = 
            new ManualResetEvent(false); 
        /*Väntar på svar från mottagare*/ 
        private static String response = String.Empty; 
        public static void StartClient(string Command, string unitIp) 
        { 
            /*Skapar en förbindelse*/ 
            try 
            { 
                bool SetSensorFlag = true; 
                IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse(unitIp.Trim()); 
                IPEndPoint remoteEP = new IPEndPoint(ipAddress, port); 
                /*skapar en socket*/ 
                Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
                SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
                /*startar att kommunicera*/ 
                client.BeginConnect(remoteEP, 
                    new AsyncCallback(ConnectCallback), client); 
                connectDone.WaitOne(6000); 
                int milliseconds = 1000; 
                Thread.Sleep(milliseconds); 
              //  await Task.Delay(5000); 
                /*Skicka data*/ 
                Send(client, Command +"<EOF>"); 
                sendDone.WaitOne(6000); 
                /*Motag svar och om ok uppdatera staus tabellen*/ 
                response=""; 
                for (int i = 0; i <= 10; i++) 
                { 
                   Thread.Sleep(400); 
                    Receive(client); 
                    receiveDone.WaitOne(6000); 
                    if (response != "") 
                    { 
                        if (response.IndexOf("<EOF>")>=0)  
                        { 
                            //respons=ok|true<EOF> 
  response = response.Substring(0, response.IndexOf("<EOF>")); 
  string [] StatusUpdate = response.Split('|'); 
  SetSensorFlag = Convert.ToBoolean(StatusUpdate[1]); 
                            if (StatusUpdate[1] == "true") 
                            { 
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                                SetSensorFlag = true; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                SetSensorFlag = false; 
                            }  
                            if(StatusUpdate[0].ToLower() =="ok") 
                            { 
                                if (Command == "True") 
           SQLHandler.updateUnitStatus(unitIp, true, SetSensorFlag); 
                                else if (Command == "False") 
           SQLHandler.updateUnitStatus(unitIp, false, SetSensorFlag); 
                            } 
                         //   client.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                           // client.Close(); 
                            break; 
                        } 
                    } 
                } 
                /*Stäng socket*/ 
                client.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                client.Close(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
            } 
        } 
        private static void ConnectCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
            try 
            { 
                /*Hämta socket från objekt*/ 
                Socket client = (Socket)ar.AsyncState; 
                /*Slutför uppkopling*/ 
                client.EndConnect(ar); 
                Console.WriteLine("Socket connected to {0}", 
                    client.RemoteEndPoint.ToString()); 
                /*Sätter flagor att alt gick bra*/ 
                connectDone.Set(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
  ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
                //Console.WriteLine(e.ToString()); 
            } 
        } 
        private static void Receive(Socket client) 
        { 
            try 
            { 
                client.ReceiveTimeout = 4000; 
                /*skapa opbjet för att ta emot data*/ 
                StateObject state = new StateObject(); 
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                state.workSocket = client; 
                /*Starta att ta emot*/ 
                client.BeginReceive(state.buffer, 0, StateObject.Buffer-
Size, 0,new AsyncCallback(ReceiveCallback), state); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
   ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
            } 
        } 
        private static void ReceiveCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
            try 
            { 
                /*Hämta socket med information som kommit in*/ 
                StateObject state = (StateObject)ar.AsyncState; 
                Socket client = state.workSocket; 
                /*Behandla data*/ 
                int bytesRead = client.EndReceive(ar); 
 
                if (bytesRead > 0) 
                { 
                    /*Mellan lagra för mer information att hämta*/ 
 state.sb.Append(Encoding.ASCII.GetString(state.buffer, 0, bytesRead)); 
                    /*Hämta resterande data*/ 
client.BeginReceive(state.buffer, 0, StateObject.BufferSize, 0, 
                        new AsyncCallback(ReceiveCallback), state); 
                } 
                else 
                { 
                    /*Alla data är inne*/ 
                    if (state.sb.Length > 1) 
                    { 
                        response += state.sb.ToString(); 
                    } 
                    /*Talar om att alla byt har tagits emot*/ 
                    receiveDone.Set(); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
               // Console.WriteLine(e.ToString()); 
            } 
        } 
        private static void Send(Socket client, String data) 
        { 
            /*konverterat data till asci och skickar därefter*/ 
            byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(data); 
            client.BeginSend(byteData, 0, byteData.Length, 0, 
                new AsyncCallback(SendCallback), client); 
        } 
        private static void SendCallback(IAsyncResult ar) 
        { 
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            try 
            { 
                /*Hämtar porten*/ 
                Socket client = (Socket)ar.AsyncState; 
                /*skickade bytes*/ 
                int bytesSent = client.EndSend(ar); 
            // Console.WriteLine("Sent {0} bytes to server.", bytesSent); 
                /*Skickat klart*/ 
                sendDone.Set(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
       ErrorHandler.SaveError(ex.Message, ex.Source, ex.StackTrace); 
                //Console.WriteLine(e.ToString()); 
            } 
        } 
    } 
} 

SQLHandler.cs 
/***************************************************************** 
 * Författare : Simon Klint Magnus Laveskog 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 *  
 * Hanterar uppkoppling och konverteringen av kommandon till databasen. 
Lagrar och hämtar data 
         * Skapar ett datasettet som skall fyllas med datat 
         * Skapar en uppkopplingssträng till databasen 
       * Skapar kommandon för vilka tabeller och värden som skall påverkas 
         * Skickar kommandon och fyller upp datasettet med fill  
         * eller editerar tabellen i databasen med ExecuteNonQuery 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
namespace ServerProcesse 
{ 
    class SQLHandler 
    { 
        /*Hämtar data i kötabellen*/ 
        public static DataSet GetQueue() 
        { 
            DataSet workQueue = new DataSet(); 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
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            sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("Select Queue-
Number, ID, Command from Queue order by QueueNumber asc", databaseConnec-
tion); 
 
            sqlDataAdapter.Fill(workQueue); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
 
            return workQueue; 
        } 
        /*Tar bort data i Kötabellen*/ 
        public static void DeleteQue(int QueueNumber) 
        { 
             
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.DeleteCommand = new SqlCommand("Delete from 
Queue where QueueNumber= " + QueueNumber.ToString(), databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.DeleteCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
        /*Adderar mätdata i tabellen Measurement*/ 
        public static void AddMeasurement(string ID, DateTime Time, deci-
mal Sensor, decimal URMS, decimal IRMS, decimal UTOP, decimal ITOP, deci-
mal Phase, decimal P, decimal Q, decimal S, decimal THDU, string Waveform-
Number, string WaveformData) 
        { 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand = new SqlCommand("Insert into 
Mesurement (ID, Time, Sensor, URMS, IRMS, UTOP, ITOP, Phase, P, Q, S, 
THDU, " + WaveformNumber + ") Values ('" + ID + "','" + 
Time.ToString().Replace(',', '.') + "','" + Sensor.ToString().Replace(',', 
'.') + "','" + URMS.ToString().Replace(',', '.') + "','" + 
IRMS.ToString().Replace(',', '.') + "','" + UTOP.ToString().Replace(',', 
'.') + "','" + ITOP.ToString().Replace(',', '.') + "','" + 
Phase.ToString().Replace(',', '.') + "','" + P.ToString().Replace(',', 
'.') + "','" + Q.ToString().Replace(',', '.') + "','" + S.ToString().Re-
place(',', '.') + "','" + THDU.ToString().Replace(',', '.') + "'," + Wave-
formData + ")", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
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            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
        /*Adderar energivärdet i Kolumnen Energy*/ 
        public static void updateEnergy(string ID, decimal Energy) 
        { 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            Console.WriteLine("Insert "+ Energy.ToString() + " " + ID); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand = new SqlCommand("Update Status 
set Energy ='" + Energy.ToString().Replace(',','.') + "' where ID='" + ID 
+ "'", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
        /*Adderar ny satus i status tabbellen*/ 
        public static void updateUnitStatus(string ID, bool OnOff, bool 
SensorFlag) 
        { 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
          //  sqlDataAdapter.UpdateCommand = new SqlCommand("if (select 
count (ID) from status where ID ='"+ ID +"' ) >=1 Update Status set On-
Off='" + OnOff.ToString() + "' , StatusFlag='" + SensorFlag.ToString() + 
"' where ID='" + ID + "' else insert inti status (ID, OnOff, StatusFlag) 
values('"+ ID +"','"+ OnOff.ToString() +"','"+ SensorFlag.ToString() 
+"')", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.UpdateCommand = new SqlCommand("Update Status 
set OnOff='" + OnOff.ToString() + "' , StatusFlag='" + Sen-
sorFlag.ToString() + "' where ID='" + ID + "'", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.UpdateCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
/*Adderar nya enheter*/ 
        public static void addNewUnit(string ID) 
        { 
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            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
           // Console.WriteLine("Insert " + ID); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand = new SqlCommand("If Not Ex-
ists(select * from dbo.Status where ID='" + ID + "') Begin insert into 
dbo.Status (ID, OnOff, StatusFlag, Description) values ('" + ID + "','1', 
'0','New') END", databaseConnection);  
            sqlDataAdapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
        
    } 
} 

 

ErrorHandler.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
 
namespace ServerProcesse 
{ 
    class ErrorHandler 
    { 
        static public void SaveError(string Message, string Source, string 
StackTrace) 
        { 
            string errorMSG = ""; 
            errorMSG += "------- " + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd 
HH:mm") + " -------\r\n"; 
            errorMSG += "Message: " + Message + "\r\n\r\n"; 
            errorMSG += "Source: " + Source + "\r\n\r\n"; 
            errorMSG += "StackTrace: " + StackTrace + "\r\n"; 
            errorMSG += "--------------------------\r\n\r\n"; 
            byte[] byteBuff = Encoding.UTF8.GetBytes(errorMSG); 
            FileStream errorFile = File.Open(Application.StartupPath + 
"\\ServerProcesse_" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + ".log", File-
Mode.Append, FileAccess.Write, FileShare.None); 
            errorFile.Write(byteBuff, 0, byteBuff.Length); 
            errorFile.Close(); 
            errorFile.Dispose(); 
            errorFile = null; 
        } 
    } 
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} 

Web-baserade processen: 

Beskriver Hemsidornas utformning med början med ”Home” (In-
dex.aspx), följt av Advenced.aspx med tillhörande klasser. 

Index.aspx.cs 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Index.aspx.cs" 
Inherits="WebBasedProcess.Index" %> 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 
<head runat="server"> 
    <meta charset="utf-8"/> 
 <title>Energy monitoring</title> 
 <link rel="stylesheet" href="main.css"/>  
     <script src="http://ajax.goog-
leapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script><!--10.2--> 
             <style> 
                 a.mainlink:link {color:white;} 
                 a.mainlink:visited {color:white;} 
                 a.mainlink:hover {color:gray;} 
                 a.mainlink:active {color:white;} 
            </style> 
<script> 
    function test (){ 
    } 
</script> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div id="bigWrapper" > 
  <header id="topHeader"> 
    <h1>Energy monitoring system</h1> 
  </header> 
  <nav id="topMenue"> 
   <ul> 
       <li ><a class="mainlink"  href="In-
dex.aspx">Home</a></li> 
       <li><a class="mainlink"  href="Ad-
vanced.aspx">Advanced</a></li> 
   </ul> 
  </nav> 
   
  <section id="mainSection"> 
   <article> 
    <header> 
     <hgroup> 
     <h1">Going test</h1> 
                    <h2 id="centerText">Watt</h2> 
     </hgroup> 
    </header> 
                <div id="centerTextt"> 
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                    <asp:Chart ID="Chart1" runat="server" Height="240px" 
Width="572px"> 
                        <Series> 
                            <asp:Series ChartType="Spline" Name="Series1" 
LabelFormat="top" Label="top"> 
                            </asp:Series> 
                        </Series> 
                        <ChartAreas> 
                            <asp:ChartArea Name="ChartArea1"> 
                                <AxisX Title="t"  TextOrientation="Hori-
zontal" ></AxisX> 
                            </asp:ChartArea> 
                        </ChartAreas> 
                    </asp:Chart> 
                    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceP" runat="server" 
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:EnergyMonitoringDBConnection-
String2 %>" SelectCommand="SELECT [Time], [P] FROM [Mesurement] ORDER BY 
[ID], [Time]" OnSelecting="SqlDataSourceP_Selecting"></asp:SqlDataSource> 
                </div> 
      
      
     <asp:DropDownList ID="DropDown-
List1" runat="server" OnSelectedIndexChanged="DropDownList1_SelectedIn-
dexChanged"> 
                </asp:DropDownList> 
      
      
     <asp:Button ID="Button1" 
runat="server" Height="25px" OnClick="Button1_Click" Text="Years" 
Width="50px" /> 
                <asp:Button ID="Button2" runat="server" Height="25px" 
Width="50" OnClick="Button2_Click" Text="Month" /> 
                <asp:Button ID="Button3" runat="server" Height="25px" 
Width="50" OnClick="Button3_Click" Text="Week" /> 
                <asp:Button ID="Button4" runat="server" Height="25px" 
Width="50" OnClick="Button4_Click" Text="Day" /> 
                <p>Try to see</p> 
    <footer> 
     <p> created by me</p> 
    </footer> 
   </article> 
    
  </section> 
  <aside id="sideBar"> 
  <h4>Monitoring</h4> 
            <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" EnablePartialRender-
ing="true" runat="server"> 
            </asp:ScriptManager> 
            <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 
                <ContentTemplate> 
            <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="5000"> 
            </asp:Timer> 
            <p style="width: 244px"> 
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                <asp:GridView ID="unitTable" runat="server" Height="95px" 
Width="347px" AutoGenerateColumns="False" > 
                    <Columns> 
                        <asp:TemplateField HeaderText="OnOff"> 
                            <ItemTemplate> 
                                <asp:Button OnClick="Button_Click" ID="On-
Off_Button" runat="server" CommandName="OnOff" CommandArgument='<%# 
Bind("ID") %>' Text="OnOff" /> 
                            </ItemTemplate> 
                        </asp:TemplateField> 
                        <asp:BoundField ApplyFormatInEditMode="True" Data-
Field="Description" HeaderText="Device"> 
                        <ControlStyle Width="100px" /> 
                        <ItemStyle Wrap="True" Width="100px" /> 
                        </asp:BoundField> 
                        <asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="ID" 
Visible="False" /> 
                        <asp:CheckBoxField DataField="OnOff" Header-
Text="OnOff" /> 
                        <asp:CheckBoxField DataField="Sensor" Header-
Text="Sensor" /> 
                        <asp:BoundField DataField="Energy" HeaderText="En-
ergy" /> 
                    </Columns> 
                </asp:GridView> 
                     
            </p> 
                    </ContentTemplate> 
            </asp:UpdatePanel> 
  </aside> 
  <footer id="downInfo"> 
   KTH Simon Klint, Magnus Laveskog 2014 
  </footer> 
 </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 
 

Index.aspx.cs 
/***************************************************************** 
 * Författare : Simon Klint Magnus Laveskog 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 * Innehåller objekt på hemsidan Index.aspx som kopplas mot databasen för 
att hämta information 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
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using System.Web.Compilation; 
using System.Data; 
namespace WebBasedProcess 
{ 
    public partial class Index : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Session["GetUnitsStatus"] = SQLHandler.GetUnitsStatu().Ta-
bles[0]; 
            unitTable.DataSource = Session["GetUnitsStatus"]; 
            if (!IsPostBack)//första gången man laddar sidan 
            { 
                 
                Session["GetUnits"] = SQLHandler.GetUnits().Tables[0]; 
                DropDownList1.DataSource = Session["GetUnits"]; 
                DropDownList1.DataTextField = "ID"; 
                DropDownList1.DataValueField = "ID"; 
                DropDownList1.DataBind(); 
                Session["selVal"] = DropDownList1.Items[0]; 
                Button4_Click(null,null); 
                DataBindTable(); 
                //this.DataBind(); 
            } 
            this.DataBind(); 
        } 
        private void DataBindTable() 
        { 
/*Beroende på vilken tidsintervall som väls samlas data fölr att visas i 
grafen*/ 
            unitTable.DataSource = Session["GetUnitsStatus"]; 
            unitTable.DataBind(); 
            DropDownList1.DataSource = Session["GetUnits"]; 
            DropDownList1.DataBind(); 
            //Chart1.Series.Remove("Watt"); 
            Chart1.DataSource = Session["GetWatt"]; 
            if (Chart1.Series.IndexOf("Watt") < 0) 
            { 
                Chart1.Series.Add("Watt"); 
                Chart1.Series["Watt"].ChartType = System.Web.UI.DataVisu-
alization.Charting.SeriesChartType.Line; 
                Chart1.Series["Watt"].XValueMember = "Time"; 
                Chart1.Series["Watt"].YValueMembers = "P"; 
            } 
            Chart1.DataBind(); 
            if (Session["selVal"] != null) 
            { 
                DropDownList1.SelectedValue = Ses-
sion["selVal"].ToString(); 
            } 
            DropDownList1.DataBind(); 
        } 
        /*Följande knappar bestämmer tidsintervallet på grafen*/ 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            Session["GetWatt"] = SQLHandler.GetWatt("all", 
DateTime.Now.ToString(), Session["selVal"].ToString()).Tables[0]; 
            DataBindTable();    
        } 
protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e){ 
            Session["selVal"] = DropDownList1.SelectedValue; 
            DataBindTable(); 
        } 
        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Session["GetWatt"] = SQLHandler.GetWatt(DateTime.Now.Add-
Months(-1).ToString(), DateTime.Now.ToString(), Session["selVal"].ToSt-
ring()).Tables[0]; //tar ut endast tabellen ur dataset och lägger i 
datasourse 
            DataBindTable(); 
        } 
        protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
Session["GetWatt"] = SQLHandler.GetWatt(DateTime.Now.AddDays(-7).ToSt-
ring(), DateTime.Now.ToString(), Session["selVal"].ToString()).Tables[0]; 
//tar ut endast tabellen ur data set och lägger i datasourse 
            DataBindTable(); 
        } 
        protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataTable infoData = SQLHandler.GetWatt(DateTime.Now.Add-
Hours(-24).ToString(), DateTime.Now.ToString(), Session["selVal"].ToSt-
ring()).Tables[0]; //tar ut endast tabellen ur data settet och lägger i 
datasourse 
            DataTable temp = new DataTable(); 
            temp.Columns.Add("P", typeof(double)); 
            temp.Columns.Add("Time", typeof(string)); 
            for (int i = 0; i<infoData.Rows.Count; i++) 
            { 
                temp.Rows.Add(); 
                temp.Rows[i]["P"]=infoData.Rows[i]["P"]; 
                temp.Rows[i]["Time"]=((DateTime)info-
Data.Rows[i]["Time"]).ToString("HH:mm"); 
            } 
            Session["GetWatt"] =temp; 
            DataBindTable(); 
        } 
        protected void SqlDataSourceP_Selecting(object sender, SqlData-
SourceSelectingEventArgs e) 
        { 
        } 
        protected void Button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SQLHandler.InsertQueue(((Button)sender).CommandArgument); 
            DataBindTable(); 
        } 
    } 
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} 

Adcanced.aspx 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Ad-
vanced.aspx.cs" Inherits="WebBasedProcess.Advanced" %> 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 
<head runat="server"> 
    <meta charset="utf-8"/> 
 <title>Energy monitoring</title> 
 <link rel="stylesheet" href="main.css"/>  
     <script src="http://ajax.goog-
leapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script><!--10.2--> 
<script> 
    function test() { 
    } 
</script> 
</head> 
<body > 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div id="bigWrapper" > 
  <header id="topHeader"> 
    <h1>Energy monitoring system</h1> 
            <style> 
                 a.mainlink:link {color:white;} 
                 a.mainlink:visited {color:white;} 
                 a.mainlink:hover {color:gray;} 
                 a.mainlink:active {color:white;} 
            </style> 
  </header> 
  <nav id="topMenue"> 
   <ul> 
    <li><a class="mainlink" href="In-
dex.aspx">Home</a></li> 
    <li><a class="mainlink" href="Ad-
vanced.aspx">Advanced</a></li> 
   </ul> 
  </nav> 
   
  <section id="mainSection"> 
   <article> 
    <header> 
     <hgroup> 
     <h1">Going test&nbsp;</h1> 
                    <h2 id="centerText">Vågform</h2> 
                    
     </hgroup> 
    </header> 
      
                <p>Try to see<asp:Chart ID="Chart2" runat="server" 
Height="240px" Width="575px"> 
                    <Series> 
                        <asp:Series ChartType="Spline" Name="Series1"  > 
                        </asp:Series> 
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                    </Series> 
                    <ChartAreas> 
                        <asp:ChartArea Name="ChartArea1"> 
                            <AxisY Maximum="400" Minimum="-400" Title="U"  
TextOrientation="Horizontal" ></AxisY> 
                            <AxisX Title="Sampel"  TextOrientation="Hori-
zontal" ></AxisX> 
                        </asp:ChartArea> 
                    </ChartAreas> 
                    </asp:Chart> 
     <asp:DropDownList ID="DropDown-
List2" runat="server" OnSelectedIndexChanged="DropDownList2_SelectedIn-
dexChanged" AutoPostBack="True"> 
                </asp:DropDownList> 
     </p> 
                <p>&nbsp;</p> 
    <footer> 
     <p> created by me</p> 
                    <p>  
                        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server"> 
                        </asp:GridView> 
                    </p> 
    </footer> 
   </article> 
    
  </section> 
   
        <aside id="sideBar"> 
            <h4>Monitoring</h4> 
            <p> 
                <asp:GridView ID="unitTable" runat="server" AutoGenerate-
Columns="False" OnRowCancelingEdit="unitTable_RowCancelingEdit" OnRowEdit-
ing="unitTable_RowEditing" OnRowUpdating="unitTable_RowUpdating" 
Width="348px"> 
                    <Columns> 
                        <asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="ID" 
ReadOnly="True" /> 
                        <asp:BoundField DataField="Description" Header-
Text="Description" /> 
                        <asp:CommandField ButtonType="Button" ShowEditBut-
ton="True" CausesValidation="true" /> 
                    </Columns> 
                </asp:GridView> 
            </p> 
        </aside> 
   
  <footer id="downInfo"> 
   KTH Simon Klint, Magnus Laveskog 2014 
  </footer> 
 </div> 
 
    </form> 
</body> 
</html> 
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</html> 
 

Advaced.aspx.cs 
/***************************************************************** 
 * Författare : Simon Klint Magnus Laveskog 
 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 * Innehåller objekt på hemsidan Advanced.aspx som kopplas mot databasen 
för att hämta information 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
namespace WebBasedProcess 
{ 
    public partial class Advanced : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            if (!IsPostBack)//första gången man laddar sidan 
            { 
                /*Hämtar information om senaste mätvärden, status och 
vilka enheter som finns*/ 
Session["GetUnitsStatus"] = SQLHandler.GetUnitsStatu().Tables[0]; 
                unitTable.DataSource = Session["GetUnitsStatus"]; 
                Session["GetUnits"] = SQLHandler.GetUnits().Tables[0]; 
                DropDownList2.DataSource = Session["GetUnits"]; 
 Session["GetMesurement"] = SQLHandler.GetMesurement().Tables[0]; 
                GridView1.DataSource = Session["GetMesurement"]; 
                DropDownList2.DataTextField = "ID"; 
                DropDownList2.DataValueField = "ID"; 
                DropDownList2.DataBind(); 
                Session["selVal2"] = DropDownList2.Items[0]; 
                DropDownList2_SelectedIndexChanged(null, null); 
                this.DataBind(); 
                DataBindTable(); 
            } 
             
        } 
        private void DataBindTable() 
        { 
            /*Hämtar vågform från vald enhet*/ 
            unitTable.DataSource = Session["GetUnitsStatus"]; 
            unitTable.DataBind(); 
            DropDownList2.DataSource = Session["GetUnits"]; 
            DropDownList2.DataBind(); 
            GridView1.DataSource = Session["GetMesurement"]; 
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            GridView1.DataBind(); 
            Chart2.DataSource = SQLHandler.GetWave(Ses-
sion["selVal2"].ToString()).Tables[0]; 
            if (Chart2.Series.IndexOf("Vågform") < 0) 
            { 
                Chart2.Series.Add("Vågform"); 
                Chart2.Series["Vågform"].ChartType = System.Web.UI.Data-
Visualization.Charting.SeriesChartType.Line; 
                Chart2.Series["Vågform"].XValueMember = "Sample"; 
                Chart2.Series["Vågform"].YValueMembers = "Voltage"; 
            } 
            Chart2.DataBind(); 
            DropDownList2.SelectedValue = Session["selVal2"].ToString(); 
            DropDownList2.DataBind(); 
        } 
protected void DropDownList2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e){//bevarar val i rulllisten 
            Session["selVal2"] = DropDownList2.SelectedValue; 
            DataBindTable(); 
        } 
protected void unitTable_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs 
e){ 
            unitTable.EditIndex = e.NewEditIndex; 
            DataBindTable(); 
        } 
        protected void unitTable_RowUpdating(object sender, 
GridViewUpdateEventArgs e) 
        { 
            /*Uppdaterad fält som namger prototyp*/ 
            string ID = ((DataTable)Session["GetUnitsSta-
tus"]).Rows[((GridView)sender).EditIndex]["ID"].ToString(); 
            string Description = e.NewValues["Description"].ToString(); 
            SQLHandler.UpdateDescription(ID,Description); 
            Session["GetUnitsStatus"] = SQLHandler.GetUnitsStatu().Ta-
bles[0]; 
            unitTable.EditIndex = -1; 
            DataBindTable(); 
        } 
 
        protected void unitTable_RowCancelingEdit(object sender, GridView-
CancelEditEventArgs e){ 
            unitTable.EditIndex = -1; 
            DataBindTable(); 
        } 
    } 

} 

 
 

SQLHandler.cs 
/***************************************************************** 
 * Författare : Simon Klint Magnus Laveskog 
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 * Version    : V1.0 
 * Datum      : 02-Jun-2014 
 * Beskrivning: 
 * Kommunicerar med databasen då hemsidan ger kommandon 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
namespace WebBasedProcess 
{ 
    class SQLHandler 
    { 
        public static DataSet GetWatt(string startDateTime, string stopDa-
teTime, string ID) 
        { 
            /*Hämtar Watt baserad på den tidsintervall som väljs*/ 
            DataSet workQueue = new DataSet(); // data set tabell 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            if (startDateTime.ToLower() == "all") 
                sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("Select P, 
Time from Mesurement where ID='"+ID+"' order by sampleNr asc", database-
Connection); 
            else 
                sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("Select P, 
Time from Mesurement where ID='"+ID+"' and [Time]>='" + startDateTime + "' 
and [Time]<='" + stopDateTime + "' order by sampleNr asc", databaseConnec-
tion); 
            sqlDataAdapter.Fill(workQueue); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
            return workQueue; 
        } 
        public static DataSet GetUnits() 
        { 
            /*Hämtar samtliga IDn som finns i databasen*/ 
            DataSet workQueue = new DataSet(); // data set tabell 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("Select ID from 
Status order by ID asc", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.Fill(workQueue); 
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            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
            return workQueue; 
        } 
        public static DataSet GetUnitsStatu() 
        { 
            /*Hämtar status från databasen*/ 
            DataSet workQueue = new DataSet(); // data set tabell 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("select ID, De-
scription, OnOff, StatusFlag as Sensor, Energy from [Status] order by ID 
asc", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.Fill(workQueue); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
            return workQueue; 
        } 
 
        public static void InsertQueue(string ID) 
        { 
            /*Adderar kommandon som prototypen ska använda*/ 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand = new SqlCommand("declare @OnOff 
bit select @OnOff=OnOff from Status where ID='"+ID+"' if @OnOff = 1 insert 
into [Queue] (ID,Command) values('"+ID+"',0) else insert into [Queue] 
(ID,Command) values('"+ID+"',1)", databaseConnection); 
            sqlDataAdapter.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
 
        public static void UpdateDescription(string ID, string Descrip-
tion) 
        { 
            /*Uppdaterar beskrivningsfältet för vald enhet*/ 
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            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.UpdateCommand = new SqlCommand("update [Status] 
set [Description]='" + Description + "' where [ID]='" + ID + "'", data-
baseConnection); 
            sqlDataAdapter.UpdateCommand.ExecuteNonQuery(); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
        } 
 
        public static DataSet GetMesurement() 
        { 
            /*Hämtar mätvärden från vald eneht*/ 
            DataSet tempList = new DataSet(); // data set tabell 
            DataSet mesurementTable = new DataSet(); // data set tabell 
            //mesurementTable.Tables.Add(); 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("DECLARE @MYVAR 
NVARCHAR(255) DECLARE MYTESTCURSOR CURSOR DYNAMIC FOR SELECT Distinct ID 
FROM [Mesurement] order by ID asc OPEN MYTESTCURSOR FETCH NEXT FROM 
MYTESTCURSOR INTO @MYVAR WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN if((select top 1 
count([Mesurement].[ID]) from [Mesurement] inner join [Status] on [Sta-
tus].ID = [Mesurement].ID where [Mesurement].ID = @MYVAR)>0) select top 1 
[Mesurement].[ID],[Time],[Sen-
sor],[URMS],[IRMS],[UTOP],[ITOP],[Phase],[P],[Q],[S],[THDU] from [Mesure-
ment] inner join [Status] on [Status].ID = [Mesurement].ID where [Mesure-
ment].ID = @MYVAR order by [Time] desc FETCH NEXT FROM MYTESTCURSOR INTO 
@MYVAR END CLOSE MYTESTCURSOR DEALLOCATE MYTESTCURSOR", databaseConnec-
tion); 
            sqlDataAdapter.Fill(tempList); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
            mesurementTable.Merge(tempList.Tables[0].Copy(), true, Miss-
ingSchemaAction.Add); 
            for (int i = 1; i < tempList.Tables.Count; i++) 
            { 
                    mesurementTable.Tables[0].Rows.Add(tempList.Ta-
bles[i].Rows[0].ItemArray); 
            } 
            return mesurementTable; 
        } 
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        public static DataSet GetWave(string ID) 
        { 
            /*Hätar vågform från vald eneht*/ 
            DataSet workQueue = new DataSet(); // data set tabell 
            DataSet workQueue2 = new DataSet(); // data set tabell 
            SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection("Data 
Source=localhost; Initial Catalog=EnergyMonitoringDB; User ID=EnergyMoni-
toring; Password=Energy2014;Persist Security Info=True"); 
            databaseConnection.Open(); 
            SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
            sqlDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand("select top (1) 
Waveform1, Waveform2, Waveform3, Waveform4, Waveform5, Waveform6, Wave-
form7, Waveform8, Waveform9, Waveform10, Waveform11, Waveform12, Wave-
form13, Waveform14, Waveform15, Waveform16, Waveform17, Waveform18, Wave-
form19, Waveform20, Waveform21, Waveform22, Waveform23, Waveform24, Wave-
form25, Waveform26, Waveform27, Waveform28, Waveform29 from [Mesurement]  
where Waveform1 is not null and ID='"+ID+"' order by [Time] desc", data-
baseConnection); 
            sqlDataAdapter.Fill(workQueue); 
            sqlDataAdapter.Dispose(); 
            sqlDataAdapter = null; 
            databaseConnection.Close(); 
            databaseConnection.Dispose(); 
            databaseConnection = null; 
            workQueue2.Tables.Add(); 
            workQueue2.Tables[0].Columns.Add("Sample"); 
            workQueue2.Tables[0].Columns.Add("Voltage"); 
            if ( workQueue.Tables[0].Rows.Count > 0) 
            { 
                for (int i = 1; i <= 29; i++) 
                { 
                    workQueue2.Tables[0].Rows.Add(new string[2] { 
i.ToString(), workQueue.Tables[0].Rows[0]["Waveform" + i].ToString().Re-
place(",",".") }); 
                } 
            } 
                return workQueue2; 
        } 
    } 
} 

Main.css 
*{ 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 } 
h1{ 
 font: bold20pxThoma; 
 } 
h2{ 
 font: bold14pxThoma; 
 } 
header, section, footer, aside, nav, article, hgroup{ 
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 display:block; 
 } 
body{ 
 text-align:center; 
 } 
#bigWrapper{ 
 border: 1pxsolidblue; 
 width:1000px; 
 margin:20pxauto; 
 text-align: left; 
 } 
#topHeader{ 
 text-align: center; 
 border: 1pxsolidblue; 
 padding: 20px; 
 
 } 
#topMenue{ 
 background:blue; 
 color: white; 
 } 
 
 
#topMenueli{ 
 display: inline-block; 
 list-style: none;/*no bulets*/ 
 padding:5px; 
 font: bold14pxThoma; 
 
 } 
#mainSection{ 
 float:left; 
 width: 610px; 
 margin: 5px; /*runt hela 720 px 280 left no border it will take 
px*/ 
  
 } 
 
#sideBar{ 
 float:left; 
 width: 350px; 
 margin: 30px0px; /*top botton*/ 
 padding: 10px; 
 background: #FFFBCC; 
border: 1pxsolidred; 
 } 
#downInfo{ 
 clear:both; 
 text-align: center; 
 padding:20px; 
 border-top: 2pxsolidblue; 
 } 
#centerText { 
text-align:center; 
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} 
article{ 
 background: #FFFBCC; 
 border: 1pxsolidred; 
 padding: 20px; 
 margin-bottom: 15px; 
} 
articlefooter{ 
 text-align:right; 
 } 
 
.OnOff { 
margin:5px; 
 
} 

SQL 
Först näms konfigureringen för databasen och därefter samtliga tabeller 

Databas 
USE[master] 
GO 

 
/****** Object:  Database [EnergyMonitoringDB]    Script Date: 2014-05-31 22:27:59 ******/ 
CREATEDATABASE[EnergyMonitoringDB] 

CONTAINMENT=NONE 
ONPRIMARY 
(NAME=N'EnergyMonitoringDB',FILENAME=N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL11.EMMSSQLSERVER\MSSQL\DATA\EnergyMonitoringDB.mdf',SIZE= 
23552KB,MAXSIZE=UNLIMITED,FILEGROWTH= 1024KB), 
(NAME=N'EnergyMonitoringDB2',FILENAME=N'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL11.EMMSSQLSERVER\MSSQL\DATA\EnergyMonitoringDB2.ndf',SIZE= 
22528KB,MAXSIZE=UNLIMITED,FILEGROWTH= 1024KB) 
LOGON 

(NAME=N'EnergyMonitoringDB_log',FILENAME=N'c:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL11.EMMSSQLSERVER\MSSQL\DATA\EnergyMonitoringDB_log.ldf',SIZE= 
1024KB,MAXSIZE= 2048GB,FILEGROWTH= 10%) 

GO 
 

Mesurement 
CREATETABLE[dbo].[Mesurement]( 

 [sampleNr][int]IDENTITY(1,1)NOTNULL, 
 [ID][nvarchar](255)NULL, 
 [Time][datetime]NULL, 

 [Sensor][float]NULL, 
 [URMS][float]NULL, 
 [IRMS][float]NULL, 

 [UTOP][float]NULL, 
 [ITOP][float]NULL, 
 [Phase][float]NULL, 

 [P][float]NULL, 
 [Q][float]NULL, 
 [THDU][float]NULL, 
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 [THDI][float]NULL, 

 [Waveform1][float]NULL, 
 [Waveform2][float]NULL, 
 [Waveform3][float]NULL, 

 [Waveform4][float]NULL, 
 [Waveform5][float]NULL, 
 [Waveform6][float]NULL, 

 [Waveform7][float]NULL, 
 [Waveform8][float]NULL, 
 [Waveform9][float]NULL, 

 [Waveform10][float]NULL, 
 [Waveform11][float]NULL, 
 [Waveform12][float]NULL, 

 [Waveform13][float]NULL, 
 [Waveform14][float]NULL, 
 [Waveform15][float]NULL, 

 [Waveform16][float]NULL, 
 [Waveform17][float]NULL, 
 [Waveform18][float]NULL, 

 [Waveform19][float]NULL, 
 [Waveform20][float]NULL, 
 [Waveform21][float]NULL, 

 [Waveform22][float]NULL, 
 [Waveform23][float]NULL, 
 [Waveform24][float]NULL, 

 [Waveform25][float]NULL, 
 [Waveform26][float]NULL, 
 [Waveform27][float]NULL, 

 [Waveform28][float]NULL, 
 [Waveform29][float]NULL 
)ON[PRIMARY] 

 
GO 

Queue 
CREATETABLE[dbo].[Queue]( 

 [QueueNumber][int]IDENTITY(1,1)NOTNULL, 
 [ID][nvarchar](255)NULL, 
 [Command][bit]NULL 

)ON[PRIMARY] 

Status 
CREATETABLE[dbo].[Status]( 
 [ID][char](255)NULL, 

 [OnOff][bit]NULL, 
 [StatusFlag][bit]NULL, 
 [Description][nvarchar](255)NULL, 

 [Energy][decimal](18, 2)NULL 
)ON[PRIMARY] 

 


