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Sammanfattning 

 

För att på ett effektivt sätt kunna reglera miljön i en byggnad krävs god tillgång till pålitlig 

data. Den inledande arkitekturen för ett system som ska klara av att mäta luftkvalité och 

värme i en byggnad tas fram i detta projekt. Projeket fokuserar på att ta fram arkitekturen för 

temperaturmätning men ser till att öppna för möjligheten för att bygga ut den framtagna 

arkitekturen med fler sensorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

To accurately regulate the indoor environment of a building requires good access to reliable 

data. This project aims to develop the baseline architecture for a system that is able to 

measure air quality and temperature in a given building. This project focuses on developing 

the architecture for temperature measuring while opening for the possibility of adding more 

components and sensors to the developed architecture.       
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp för insamling och hantering av temperaturdata 

från en eller alternativt multipla celler. Projektet ska dokumentera potentiella förbättringar och 

möjliga utbyggningar av prototyp-systemet. 

Prototypen ska kunna tjäna som underlag för framtida konstruktion. 

1.2 Bakgrund 

Uppvärmning är den klart största kostnaden för en fastighet. För att på ett effektivt sätt kunna 

energianpassa en bostad krävs bland annat tillgång till aktuella temperaturer i de rum man avser 

styra värmen i. Med rätt styrning kan man då se till att energi inte slösas i onödan. Värmenivån i 

ett rum påvekars av isolering, temperaturfall och yttertemperatur. 

WB Invent AB vill ta fram en prototyp av en krets för insamling av temperaturdata i ett rum. 

Systemet är tänkt att bestå av multipla enheter som individuellt samlar data från respektive rum. 

Temperaturdata skickas från de individuella cellerna till en server där data sedan hanteras. I 

produkten ska även ett gränssnitt för servern ingå. 

1.3 Problembeskrivning 

1.3.1 Synlighet 

För att systemet ska passa in i ett rum utan att vara störande krävs att produkten inte tar upp en 

iögonfallande yta.  

1.3.2 Kommunikation 

Hur ska de enskilda termometrarna på ett effektivt sätt kunna kommunicera med servern? 

Lämpar sig trådlös kommunikation bättre än trådbunden? Vilket protokoll är lämpligt att 

använda för dataöverföring respektive styrning? 

1.3.3 Skalbarhet 

Kan systemet byggas ut? Finns det tekniska begränsningar? Hur många termometrar kan 

anslutas? 

1.3.4 Säkerhet 

Hur ska data säkert transporteras från termometer till servern?  

1.3.5 Kostnad 

Hur svårt är det att ta fram en fungerande produkt från en given prototyp? Är det ekonomiskt 

lönsamt? 
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1.4 Begränsningar 

Följande aspekter kommer inte tas upp i projektet 

1.4.1 Kryptering av data 

Kommunikationen mellan termometer och server sker okrypterat. Sändningen mellan WiFly-

korten sker krypterat med WPA-2. 

1.4.2 Säker anslutning till server 

Anslutningen från WiFly-kortet till servern sker via seriell kommunikation och är helt oskyddad. 

Kommunikationen stödjer inte vare sig bitfelshantering eller integritetsvalidering. 

1.4.3 Lagring av data i databas 

Data som sänds från termometer till server lagras inte. Data presenteras i realtid och försvinner 

när cachen töms i applikationen (Putty). 

1.4.4 Parasit-kraft för termometern 

Termometrarna använder sig av 1-wire-protokollet och kan köras i parasitläge. I parasitläge 

behöver inte termometrarna tillföras matningsspänning då de själva kan parasitera den ström de 

behöver från data-pinnen (DQ). 

1.4.5 Avancerat gränssnitt på servern 

Inget eget gränssnitt till systemet har skapats. Istället används Putty som terminal-klient för att 

presentera data från termometrarna. 

1.4.6 Verifiering av noggrannhet hos termometern 

I brist på en nog noggrann referens-termometer kan inte exakta avvikelser anges. Därav valdes 

att inte använda mer än 0.5 graders noggrannhet i temperatur-konverteringarna som görs av i 

termometrarna.  

1.4.7 Mängden sensorer 

Koden har begränsats till att maximalt hantera 10 sensorer för att minimera matrisen som håller 

reda på temperatur data. Detta går att utöka beroende på hur stort minne mikroprocessorn har. 
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2 METOD 

Den valda metoden kan sammanfattas av figuren nedan som visar arbetsprocessen samt de olika 

faserna. 

 

Figur 2-1. Arbetsprocess i fyra faser 

2.1 Informationsinsamling 

Projektet inleds med en omfattande informationsinsamling. Här beskrivs vilken hårdvara som 

behövs och varför och även vilken mjukvara, det vill säga vilka program som behövs, bibliotek 

och drivrutiner m.m. Installation av mjukvara kommer även att ske i denna fas. 

2.2 Utredning och teori 

Innan man börjar med implementationen måste man tänka till ordentligt, vad som behöver göras 

och hur man ska gå tillväga. Denna fas ska bevisa att det är teoretiskt möjligt att utföra projektet. 

2.3 Implementation 

När projektet har bevisats vara teoretiskt möjligt att genomföras så ska implementationen ske. 

Det är i denna fas som själva prototypen tas fram. 

2.4 Resultat och slutsatser 

I denna fas analyseras och utvärderas de teoretiska och praktiska resultat som projektarbetet 

genererat. 
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3 INFORMATIONSINSAMLING 

3.1 Kunddialog 

3.1.1 Önskemål 

Delar av kravspecifikationen från kunden var vagt formulerade och det krävdes inledningsvis en 

intensiv dialog för att arbeta fram kundens vision. För att enkelt kunna installera mätenheterna 

ansåg WB Invent AB att kommunikation mellan mätstation och server ska ske trådlöst. Kunden 

uttryckte också önskemål att mätstationen enkelt ska kunna kompletteras med fler mätsystem, så 

som koldioxidmätare, luftfuktighet och lufttryck. Mätsystem utöver termometer tas inte upp i 

detta projekt. 

Kundens önskemål var att WiFly GSX 802.11b/g Serial Module från Roving Networks [11] var 

den Wi-Fi-modul som skulle användas. Förstudien riktades därav in på att dels hitta ett passande 

programmeringsspråk och en utvecklingsmiljö för att utveckla ett system med detta kort samt att 

hitta hårdvara som enkelt kunde anslutas till detta kort. 

Att hämta data från termometern via WiFly-kortet skulle kunna gå till på fyra olika 

tillvägagångssätt: 

1 Termometern/ternometrarna ansluts direkt till WiFly-kortet. Programkod 

körs på servern som drar data från termometern via WiFly-kortet. 

2 Termometern/termometrarna ansluts direkt till WiFly -kortet. Programkod 

körs på servern som läser in data som termometern/termometrarna trycker 

ut till servern via WiFly-kortet.  

3 Termometern/ternometrarna ansluts till ett inbyggt system som drar data 

från termometern/termometrarna. Programkod körs på det inbyggda 

systemet som ser till att data skickas vidare till server via WiFly-kortet. 

4 Termometern/ternometrarna ansluts till ett inbyggt system och trycker ut 

data till det inbyggda systemet. Data skickas sedan vidare från det inbyggda 

systemet till servern via WiFly-kortet. 

Till att börja med behövdes en lämplig termometer tas fram. Eftersom systemet ska vara 

batteridrivet så behöver termometern vara så effektsnål som möjligt. I samrådan med kund 

valdes DS18S20 [2] och beskrivs närmre i stycke 3.2.3.2. 

Efter en studie av DS18S20-termometern och WiFly-kortet gick det att reda ut vilket 

tillvägagångssätt som var mest lämpligt. 

Det första fallet var initialt tilltalande då systemet skulle bli både mindre kostsamt och mindre i 

storlek, men efter studerande av specifikationen för termometern DS18S20 och WiFly-kortet så 

förefall det svårt att garantera dataintegritet i kommunikation mellan server och termometer. Då 

termometern är känslig för den hastighet som data ska föras över i så blir direkt trådlös 

kommunikation inte en robust lösning.  

Termometern är byggd för att användas i ett system där data dras från termometern så 

tillvägagångssätt två och fyra visade sig vara praktiskt och teoretiskt omöjliga. 

Tillvägagångssätt tre lägger kontrollen hos det inbyggda systemet vilket leder till enklare 

hantering av programmering för dataintegritet då man har direkt anslutning till termometrarna 

vilket gör tillvägagångssättet lämpligt att använda. 
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3.2 Val av mjukvara och hårdvara 

Efter att ha avslutat den första grundläggande genomgången blev nästa steg att titta närmre på 

vilken mjukvara som lämpar sig bäst för att utveckla en applikation för DS18S20-termometern 

och WiFly-kortet samt vilka komponenter som går att använda. 

3.2.1 Programmeringsspråk och utvecklingsmiljö 

Valet av programmeringsspråk stod mellan antingen C eller Arduino och Java, då kunskapen om 

dessa språk fanns. Java var tänkt att användas för att utveckla en applikation på servern för att 

hantera och presentera det data som skickades från termometrarna. Då ett avancerat gränssnitt 

inte hanns med i projektet så utgick användningsområdet för Java.  

Programmering i Arduino kräver att man använder sig av en Arduino-miljö. Arduino är en 

elektronikplattform med öppen källkod baserat på ett mikrokontroller-kort och en 

utvecklingsmiljö för att skriva mjukvara till kortet. 

Fördelarna med Arduino är att plattformen är billig; den kör på ett flertal operativ så som 

Windows, Macintosh OSX och Linux; utvecklingsmiljön och programmeringsspråket är enkelt 

att använda; mjukvaran är öppen källkod och är utbyggbar, det vill säga, det går att utöka språket 

genom C++-biliotek och det går även att lägga till C-kod direkt i en Arduino-applikation; 

hårdvaran är även den öppen källkod och utbyggbar.  

Nedanstående punkter behövde diskuteras i samband med val av att utveckla i en Arduino-miljö: 

 Kommunikation: Vad finns det för bibliotekstöd för att kommunicera med DS18S20-

termometern och WiFly-kortet? 

 Programmering: Hur kompileras koden? Hur förs koden över från utvecklingsverktyg 

till det inbyggda systemet? 

 Livskraftighet: Är Arduino-projektet aktivt med många användare? 

 Skalbarhet: Finns det strukturella problem med att bygga ut koden?   

 Utvecklingstid: Hur svårt är det att använda Arduino-språket och utvecklingsmiljön för 

att programmera systemet med de givna komponenterna?  

 Prestanda: Kommer Arduino-koden bli avsevärt sämre prestandamässigt än att 

använda C-kod? 

 Licensiering: Vilka licenser ligger mjukvaran under? 

Kommunikation:  

Det finns ett integrerat stöd för seriell kommunikation till alla kort i form av Arduino Software 

Serial Interface [12]. För WiFly-kortet finns det även bibliotek för Arduino, bland annat Tom 

Waldock’s bibliotek [13] som finns tillgängligt utan avgift. För termometern finns det även 

bibliotek för 1-wire seriell kommunikation från Dallas Semiconductors [14].  

Programmering:  

Arduino liknar i sin syntax C++. Språket är specifikt utvecklat för att användas med Arduino-

kort vilket gör att syntaxen blir mer begränsad än C. Strukturen på Arduino-koden är simpel och 

lätt att sätta sig in i om man tidigare haft erfarenhet av C, C++ eller Java. Koden kompileras i en 

Arduino-miljö, skriven i Java, som installeras på en PC och genom att göra inställningar i miljön 

så kan kod laddas upp till kortet. Beroende på vilket Arduino-kort man har krävs det olika typer 

av anslutningar mellan PC och kort, ett av sätten är att man använder en Mini USB till USB 2.0-

kabel. 
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Livskraftighet:  

Att Arduino är populärt går inte att missa. Arduino-projektet är aktiv vilket går att se på 

projektets hemsida [19], det finns fyra ägare till projektet och forumen är aktiva. Det finns till 

och med en dokumentär i HD-kvalité om Arduino Projektet [20] . Det finns inget som garanterar 

att projektet kommer att leva vidare, så om det skulle bli inaktivt så finns det inget som hindrar 

från att använda C-kod istället med en annan utvecklingsmiljö. Arduino är ändå bara verktyget 

som man kan använda för att ladda upp kod till mikrokontroller och går att byta ut utan större 

problem. 

Skalbarhet:  

Att bygga ut applikationen med fler bibliotek eller funktioner är inget problem. Det går även bra 

att byta ut Arduino-koden till C-kod. 

Utvecklingstid:  

Då Arduino-språket ska göra det enklare att utveckla mjukvara för mikrokontroller än att 

använda C så kommer utvecklingstiden för projektet att minska. Utvecklingsmiljön ska 

underlätta att ladda upp kod till mikrokontroller. 

Prestanda:  

Rörande prestanda så kunde jag inte hitta vare sig fördelar eller nackdelar för vare sig Arduino 

eller C som programmeringsspråk för den här applikationen.  

Licensiering: 

Utvecklingsmiljön som är skriven i Java är licensierad under GPL vilket i stort sett betyder att 

WB Invent AB inte kommer behöva betala något för att använda verktyget så länge källkoden 

inte ändras. C/C++-biblioteken för mikrokontroller är licensierad under LGPL. Den främsta 

skillnaden mellan GPL och LGPL är att det är tillåtet att inkludera program licensierade under 

LGPL i ett nytt program, utan att det nya programmet omfattas av LGPL. För mer detaljerad 

information om GPL och LGPL se [18] . 

3.2.2 Installation av mjukvara 

Utvecklingsmiljöns aktuella version var vid projekts inledning version 0.22 [9] . Version 1.0 

släpptes 2011-11-30 [10] och det var den versionen som användes för att framställa den 

slutgiltiga koden.  

Koden utvecklades växelvis i Windows XP Professional Service Pack 3 och Windows 7 

Professional Service Pack 1, båda i 32-bitars miljöer. Utvecklingsmiljön Arduino hämtades från 

Arduino’s hemsida [10]  

Både Arduino 0.22 och Arduino 1.0 kräver ingen installation. Efter nedladdning extraherar man 

filen och sedan är verktyget redo att användas. 

Som terminal-klient användes Putty [16] som även den inte kräver någon installation. 

Drivrutinerna för FTDI-kablarna och USB-till-MiniUSB-kablarna var plug and play-

komponenter.   

Eagle CAD Layout editor v6.1.0 [17] installerades på en PC med Windows 7 Professional 

Service pack 1 via ett enkelt installationsgränssnitt. 
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3.2.3 Komponenter och kablage 

3.2.3.1 WiFly GSX Breakout 

WiFly GSX Breakout [1] är en stand-alone embedded wireless LAN access device. Kortet har en 

egen TCP/IP-stack. Det krävs endast fyra pinnar (POWER, TX, RX och GND) för att använda 

kortet. Kortet har flera fördelar så som relativt god räckvidd (upp till 100 m utan antenn), låg 

effektförbrukning (100mW vid idle-läge och 10µW i sleep-läge). Valet att använda ett breakout-

kort berodde på att det är klart enklare att ansluta kontakter under konfigurering än det vore med 

en fristående GSX-modul. 

 

Figur 3-1. WiFly GSX Breakout 

3.2.3.2 Dig. Thermometer TO92 (1WIRE) 

Den Digitala termometern DS18S20 [2] genererar en 9-bitars Celsius temperaturvärde. 

DS18S20 kommunicerar över en 1-Wire buss som genom specifikationen endast behöver en 

datatråd (och jord) för att kommunicera med en mikroprocessor. Den har ett mätområde på -

55°C till +125°C och noggrannheten är ±0.5°C inom området -10°C till +85°C. Vidare kan 

DS18S20 utvinna matningsspänningen direkt ifrån datatråden ("parasit kraft"), vilket eliminerar 

behovet av en extern kraftkälla. 

Varje DS18S20 har ett unikt 64-bitars serienummer, vilket gör det möjligt att koppla in multipla 

DS18S20or på samma 1-Wire buss; på så vis är det enkelt att använda endast en 

mikrokontroller-port för att styra flera DS18S20:or. 
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Figur 3-2. Dig. Thermometer TO92 (1WIRE) 

3.2.3.3 Arduino Nano v3.0 

Arduino Nano v3.0 är den senaste versionen av Nano serien och använder Atmel’s ATMEGA 

328-processor. Systemet har ett 32 kB programmerbart minne och går att programmera via en 

Mini USB-port. Kortet har stöd för både FTDI, SPI, I
2
C samt en ICSP för att möjliggöra 

förbikoppling av den med följande bootloadern.  

 

Figur 3-3. Arduino Nano v3.0 

3.2.3.4 Övriga komponenter 

3.2.3.4.1 FTDI Cable 5V VCC-3.3V I/O och FTDI Cable 5V 

FTDI-kabeln http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2815  

 

[3] är en serie- till USB-konverterare. Två 3.3V-kablar köptes in för att ge ström till WiFly-

korten under projektets gång. En 5V-kabel köptes in för att ge ström till Arduino Nano-kortet. 

3.2.3.4.2 9V Snap Connector 

Klassisk 9V kontakt [5]  för batterier med en 12cm lång kabel och en 2-pinnars polariserad 

Molex-kontakt. 
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3.2.3.4.3 Mini USB till USB 2.0 kabel 

Används för anslutning av Arduino-kortet till PC. Detta är en kabel som de flesta har hemma nu 

för tiden då den ofta används för dataöverföring samt laddning av Smart Phones. 

3.2.3.4.4 Alkaliskt batteri 9V 

För strömföring av Arduino-kortet samt termometrar. 

3.2.3.4.5 Resistor 4,70Kohm samt 1Kohm 

För anslutning av termometern. 

3.2.3.4.6 Spänningsregulator 3.3V/500mA 

Kommer att användas då ett batteri ansluts som spänningskälla till ett WiFly-kort istället för en 

FTDI-kabel 

3.2.3.4.7 Kopplingsdäck 

För att underlätta kopplingarna mellan komponenterna. 

3.2.3.4.8 Kopplingstråd 

För att koppla komponenterna. 

3.2.3.4.9 Vinklad stiflist med 2.54 mm delning 

För att underlätta koppling mellan komponenterna. 

  



13 

 

4 UTREDNING OCH TEORI 

4.1 Koppla en termometer till Arduino Nano och anslut till PC 

Första steget blir att ansluta termometern till Arduino-kortet och sedan ansluta Arduino-kortet 

till PC med en kabel (Mini USB till USB 2.0). Kod ska även skrivas för att laddas upp på 

Arduino-kortet. Temperaturdata ska kunna visas på terminal. 

4.1.1 Ansluta termometer till Arduino Nano 

 

Figur 4-1. DS18S20 layout 

Termometern har tre pinnar, DQ, VDD och GND, enligt Figur 4-1. VDD är ej för parasitläge då 

man istället använder DQ-pinnen för spänningsmatning. DQ är data in/ut.  
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Figur 4-2. Arduino Nano v3.0 layout 

Termometerns GND kopplas till pin 29 på Arduino-kortet enligt Figur 4-2, VDD går till pin 27 

och DQ ska gå till någon av pinnarna 5-15 som är data in/ut. I detta projekt kommer pin 15 att 

användas (D12) men valet är godtyckligt och kan ändras om det finns anledning till eventuell 

optimering av kopplingen. Termometerns strömmatningsområde ligger i intervallet 3.0V till 

5.5V så det krävs inte någon spänningsregulator mellan pin 27 på Arduino-kortet och VDD (pin 

3) på termometern. 

4.1.2 Ansluta Arduino-kortet till PC 

Mini-USB ansluts till Arduino-kortet och USB 2.0 ansluts till datorn. Koden ska laddas upp och 

det ska gå att se temperaturdata från termometern. 

 

Figur 4-3. Termometer ansluten till Arduino Nano som i sin tur är ansluten till PC 

4.2 Anslut en till termometer för mätning i multipla zoner 

När det nu går att skicka temperaturdata för en termometer via Arduino-kortet så ska det 

anslutas en till termometer parallellt (samma databuss) för mätning i multipla zoner. Koden 

kommer även att behöva modifieras för att kunna hantera flera termometrar och laddas upp på 
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nytt till kortet via USB-kabeln. I slutet av detta steg ska man kunna se temperaturdata från flera 

sensorer via terminal.  

 

Figur 4-4. Två termometrar anslutna till Arduino Nano som i sin tur är ansluten till PC 

4.3 Konfigurera WiFly-korten för att associera till ett nätverk 

Då Arduino har stöd för WiFly så är det även möjligt att enkelt konfigurera WiFly-kortet 

programmatiskt men i detta projekt så kommer det att göras manuellt via terminal. 

Nu ska den trådlösa delen hanteras och det första som måste göras är att WiFly-korten måste 

kunna ansluta till ett nätverk. För att göra detta måste man först skapa ett AD-HOC nätverk för 

WiFly-kortet, som man kan ansluta till med Telnet från PC. Sedan kan korten konfigureras till 

att ansluta till ett privat nätverk. 

Manualen som följer med WiFly-kortet [6]  innehåller detaljerad information om vad som krävs 

för anslutning och konfiguration.  

4.3.1 Ansluta WiFly-kort till PC med en FTDI-kabel (3.3V) 

 

Figur 4-5. FTDI-kabelns pinnar [3]  
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Figur 4-6. WiFly-kort (Schematic [1]) 

För strömmatning till WiFly-kortet måste man koppla VCC (pin 3) på FTDI-kabeln till VDD-

BATT (pin 15) och VVD-IN (pin 14) på WiFly-kortet. GND (pin1) på FTDI-kabeln ska kopplas 

ihop med 3.3V-RIN (pin 17) och GND (pin 16) på WiFly-kortet. 

För att kunna läsa från och skriva till kortet måste man koppla TX (pin 4) på FTDI-kabeln in till 

RX (pin 12) på WiFly-kortet och RX (pin 5) på FTDI-kabeln till TX (pin 13) på WiFly-kortet. 

4.3.2 AD-HOC nätverk 

I manualen för WiFly-kortet finns det anvisningar för hur man kopplar upp sig i AD HOC-läge. 

I AD HOC-läge så skapar kortet sitt egna ”on demand”-nätverk som man kan ansluta sig till, 

med uppgifter enligt Figur 4-7. 

 

Figur 4-7. Uppgifter för WiFly-kortets "on demand"-nätverk (WiFly-manual sida 7 [6] ) 

För att tillåta ad hoc-läge så måste man koppla VCC (pin 3) på FTDI-kortet till PIO9 (pin 11) på 

WiFly-kortet. När man sedan är klar med konfigurationen så ska denna kopplas bort för att 

kortet återigen inte ska hamna i ad-hoc läge. Det är även viktigt att man kopplar bort eventuell 

nätverksanslutning på den PC som ska ansluta till WiFly-kortet annars kommer man inte kunna 

nå WiFly-kortets nätverk. 

När WiFly-kortet väl är i ad-hoc läge så ska PC:n tilldelas en IP-adress av WiFly-kortet. Man 

ska sedan kunna ansluta till WiFly-kortet med Telnet till IP-adress 169.254.1.1 på port 2000 och 

ett meddelande ”*HELLO*” ska visas i terminalfönstret. 

4.3.3 Konfiguration av WiFly-kort 

För att konfigurera kortet så måste man vara i kommando-läge. Detta läge nås genom att mata in 

tre dollar-tecken i terminalfönstret. 

Den konfiguration som kommer att behöva sättas är enligt listan nedan. 

 set wlan ssid <SSID>, sätter SSID för det privata nätverket 

 set wlan channel 1, det privata nätverket står på kanal 1 
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 set wlan join 1, för att kortet ska ansluta till det inställda nätverket och inget annat 

 set wlan auth 4, sätter nätverkets autentisering (WPA2-PSK (AES)) 

 set wlan linkmon 5, rekommenderade inställningen för att scanna efter routern 

 set wlan hide 1, för att dölja visningen av lösenordet till nätverket 

 set wlan phrase ******, sätter lösenordet till nätverket 

Korten ska även ges statiska IP-adresser för lättare hantering. Detta kan enligt manualen sättas 

genom att sätta två parametrar. Korten ska ges IP-adresser 192.168.0.11 samt 192.168.0.15. De 

ska även reserveras i routern i det privata nätverket. 

 set ip address 192.168.0.11, sätter IP-adressen till den som anges 

 set ip dhcp 0, dynamisk tilldelning av IP-adresser kommer inte att användas 

Detta ska sedan sparas ner i WiFly-kortets konfigurationsfil genom kommandot ”save”. 

4.3.4 Verifiering av WiFly-kortens anslutning till nätverket 

PIO9 på båda WiFly-korten ska kopplas ur och korten ska startas om (dra ut och sätt tillbaka 

FTDI-kabeln i PC). Se till att PC:n får tillbaka sin nätverksanslutning till det privata nätverket.  

När båda WiFly-korten har fått ström så ska PIO6, den röda dioden, vara släckt och PIO4, den 

gröna dioden ska blinka sakta. 

 

Figur 4-8. Status-indikatorer (WiFly-manual sida 6 [6] ) 

4.4 Konfigurera ena WiFly-kortet för att automatiskt sända data och anslut 

detta till Arduino Nano 

Det WiFly-kort som ska anslutas till Arduino-kortet ska automatiskt ansluta till det andra WiFly-

kortet när det får ström och att automatiskt skicka data när det kommer in data på RX. Detta kan 

ställas in genom att sätta ett par konfigurationsparametrar. 

När WiFly-kortet är konfigurerat ska det anslutas till Arduino-kortet och i detta läge strömföras 

med en 3.3V FTDI-kabel. USB-kabeln kopplas bort från Arduino-kortet och istället strömförs 

med en 5V FTDI-kabel. 

4.4.1 Konfiguration av WiFly 

WiFly-kortet med IP-adress 192.168.0.15 ska konfigureras till att automatiskt ansluta till 

192.168.0.11. Detta kan göras genom att starta en Telnet-session mot kortet, gå in i 

kommandoläge och sätta IP-parametrarna ”host” samt ”remote”. 

 set ip host 192.168.0.11 – sätter IP-adress till den host som ska anslutas till 

 set ip remote_port 2000 – sätter den port som remote host lyssnar på 

För att WiFly-kortet automatiskt ska skicka data trådlöst (istället för att skicka ut data seriellt via 

TX) när det kommer in data på RX så sätter man en uart-parameter ”mode”. 
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 set uart mode 2 – sätter kortet i RAW-mode (TCP-stacken inaktiverad). På detta sätt 

emulerar man en seriell anslutning hela vägen, det vill säga att man lurar chippet att tro 

att det alltid är seriell kommunikation som sker. 

Detta ska sedan sparas ner till konfigurationsfilen med kommandot ”save”. Kortet måste även 

startas om. 

Nu ska RX- och TX-pinnarna på FTDI-kabeln kopplas bort från WiFly-kort ”15” då data ska 

kunna sändas trådlöst istället för seriellt. FTDI-kablarna ska endast användas för strömmatning.  

4.4.2 Verifiering av WiFly-korten 

Båda WiFly-korten ska ges ström med FTDI-kablarna. I detta läge ska PIO6 på WiFly-korten 

vara släckta och PIO4 ska vara tänd, utan att blinka.  

4.4.3 Anslutning av WiFly till Arduino Nano samt strömmatning 

Nu ska USB-kabeln kopplas bort från Arduino-kortet och istället ska den och termometern få 

ström från en FTDI-kabel (5V). GND (pin 1) på FTDI-kabeln ska kopplas till GND (pin 29) på 

Arduino-kortet, se Figur 4-2 och Figur 4-6. VCC (pin 3) på FTDI-kabeln ska kopplas till +5V 

(pin 27) på Arduino-kortet. 

WiFly-kort ”15” som i detta läge redan får ström från en 3.3V FTDI-kabel ska anslutas till 

Arduino-kortet för att kunna ta emot det data som kommer in på RX. RX (pin 12) på WiFly-

kortet ska kopplas till TX (pin 1) på Arduino-kortet, se Figur 4-2 och Figur 4-6. 

 

Figur 4-9. WiFly-kortet är anslutet till Arduino-kortet och strömmatningen sker med FTDI-
kablar. 

4.5 Anslut ett WiFly-kort till PC 

WiFly-kort ”11” ska anslutas till PC med en 3.3V FTDI-kabel. Detta kort ska vara mottagaren 

av data och sedan skicka vidare data seriellt till PC. Anslut WiFly till FTDI-kabeln på samma 

sätt som i avsnitt 4.3.1. 

Nu ska hela kretsen strömföras och genom att ansluta seriellt med Putty till WiFly-kortet så ska 

det gå att se temperaturdata från termometrarna i terminalfönstret. 
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Figur 4-10. Här är hela kretsen igång och sänder/tar emot data trådlöst. Strömmatningen sker 
med FTDI-kablar. 

4.6 Byt ut strömkälla från FTDI till batteri 

För att ta bort beroendet av strömtillförsel genom att vara ansluten stationärt så ska FTDI-

kablarna för Arduino- samt WiFly-kort ”15” bytas ut mot ett 9V alkaliskt batteri. 

Först ska FTDI-kablarna tas bort från Arduino- och WiFly-kortet.  

I manualen för WiFly-kortet står det tydligt hur man ska ansluta ett batteri istället för DC-ström. 

WiFly-kortet ska få ström via Arduino-kortet som kommer att gå ut från pin 27 (+5V) med då 

det inte klarar av så hög spänning så ska en spänningsregulator anslutas mellan Arduino och 

WiFly. 

 

Figur 4-11. Spänningsregulator, framsida 

Pin 27 (+5V) och pin 29 (GND) på Arduino-kortet ska kopplas till INPUT resp. GND på 

spänningsregulatorn. 

VDD-IN (pin 14) på WiFly-kortet ska vara fri, det vill säga den tidigare kopplingen ska bort. 

GND (pin 16) ska kopplas till GND på spänningsregulatorn och VDD-BATT (pin 15) ska 

kopplas till OUTPUT. Slutligen ska 3.3V-RIN kopplas ihop med 3.3V-ROUT på WiFly-kortet. 

Batteriets positiva pol ska anslutas till VIN (pin 30) på Arduino-kortet. VIN kan ta en ström som 

är godtycklig mellan 6 och 20V DC. Batteriets negativa pol ska kopplas till GND (pin 29). 
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Figur 4-12. Här har Arduino- och WiFly-kortet frikopplats från PC. Strömmatning sker med ett 
9V alkaliskt batteri. 

4.7 Framtagande av prototyp med Eagle CAD 

För både Arduino Nano v3.0 och WiFly-kortet så tillhandahålls Eagle CAD-ritningar som får 

användas under Creative Commons Attribution Share Alike 2.5 (CC BY-SA 2.5) licens [21] . 

Dessa ritningar ligger till grund för den ritning som tagits fram för en prototyp av systemet i 

figur Figur 4-12. Här har Arduino- och WiFly-kortet frikopplats från PC. Strömmatning sker 

med ett 9V alkaliskt batteri. 
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5 IMPLEMENTATION 

5.1 Koppla en termometer till Arduino Nano och anslut till PC 

Termometern kopplades in i Arduino-kortet som sedan anslöts till PC med USB-kabel. 

 

Figur 5-1. Termometer inkopplad till Arduino som i sin tur är inkopplad i PC med USB-kabel. 

Nästa steg var att skriva kod för att läsa temperaturen och skriva ut informationen till pin 15 

(D12).  

Koden har skrivits för att max kunna ansluta tio sensorer men antalet går att ändra, se 1.4.7. 

Koden i en Arduino-processor består av två funktioner, en setup-funktion som anropas en gång 

och en loop-funktion som kommer att köras tills kortet stängs av. I setup initieras 

seriekommunikationen med baud rate 9600 och sedan hämtar man ROM-adresserna till de 

termometrar som är anslutna. Man kan se ROM-adressen som en MAC-adress, det är ett unikt id 

för komponenten. 

Kommunikation med termometern görs alltid i en viss ordning. Först ska en så kallad reset- puls 

skickas till termometern. När pulsen har tagits emot så sänder termometern ett svar för att visa 

att den är redo att ta emot nästa kommando. Kommandot efter reset- pulsen ska alltid vara ett 

ROM-kommando, som exempelvis söker efter fler sensorer eller skickar ROM-adressen som ska 

adresseras. Om det bara finns en sensor på databussen så kan man använda kommandot SKIP 

ROM då man inte behöver adressera en specifik sensor. När ROM-kommandot skickats så kan 

man göra lite olika saker som till exempel läsa från eller skriva till termometers ”scratchpad” 

(termometerns minne där temperaturdata ligger lagrat). Ska man skicka ett nytt läs-kommando 

eller något annat så måste man på nytt skicka en reset- puls. Det finns undantag men detta är den 

normala processen. 

När alla adresser har lästs in och lagrats undan så är setup-funktionen klar (sök-kommandot som 

anropas i OneWire.h-biblioteket skickar en reset-puls till termometern så det behöver man inte 

göra själv). En CRC (Cyclic Redundancy Check) görs också på adresserna för att se att det inte 

är korrupt data som har mottagits 
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Loop-funktionen består av två delar, den ena delen som läser in temperaturdata från alla 

termometrar på databussen och den andra delen som gör beräkningen. 

I den första delen sker all resterande kommunikation med termometrarna. Först skickas en reset-

puls för att initiera termometrarna och sedan skickas ett MATCH ROM-kommando tillsammans 

med ROM-adressen för att termometerns ska göra sig redo för ett nytt kommando. Därefter 

skickas kommandot för konvertering och det är då som termometern läser temperaturen och 

sedan skriver ner information till sin ”scratchpad”.  Under tiden som termometern konverterar så 

sänder den hög puls (0, då noll är hög för termometern och 1 är låg) och när den är klar så sänder 

den ut låg puls (ettor). Detta gör den dock endast om man inte använder sig av ”parasit-kraft”, 

annars kräver termometern att få ström via DQ-pinnen och kan då inte sända något. 

När konverteringen är klar så skickas återigen en reset-puls och därpå ett MATCH ROM-

kommando och därpå så läses data in från termometerns ”scratchpad”.  

Den sista delen är rena beräkningar och innehåller ingen kommunikation med termometrarna. Se 

Bilaga 1 – Programkod, för mer detaljer. 

Slutresultatet efter uppladdning av kod går att se i Figur 5-2 där man ser den utskrift som skickas 

seriellt från Arduino-kortet till den virtuella terminalen. 

 

Figur 5-2. Utskrift till den virtuella terminalen vid körning av kod för en termometer 
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5.2 Anslut en till termometer för mätning i multipla zoner 

En termometer anslöts parallellt med den andra termometern till Arduino-kortet. Koden var 

sedan tidigare redan anpassad för flera termometrar så ny kod behövde inte laddas upp. 

 

Figur 5-3. Output till den virtuella terminalen vid körning av kod 

Se Figur 5-4 för slutresultatet då båda termometrarna är anslutna. 
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Figur 5-4. Utskrift till den virtuella terminalen vid körning av kod för två termometrar 
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5.3 Konfigurera WiFly-korten för att associera till ett nätverk 

5.3.1 Ansluta WiFly-kort till PC med en FTDI-kabel (3.3V) 

 

Figur 5-5. WiFly-kort ansluten till FTDI-kabel som i sin tur är ansluten till PC 

5.3.2 AD-HOC nätverk 

Först stängdes nätverksanslutningen ner på PC och sedan sattes PIO9 till hög. Efter någon minut 

så gick det att hitta WiFly-kortets nätverk och ansluta sig till det och efter ett litet tag så hade 

Pc:n blivit tilldelad en IP-adress i nätverket. Anslutning gick att göra till kortet via Telnet. 

 

Figur 5-6. WiFly-kort ansluten till FTDI-kabel som i sin tur är ansluten till PC 
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Figur 5-7. PC är ansluten till WiFly-kortets AD HOC-nätverk. 

 

Figur 5-8. Uppkopplad mot WiFly-kortet via Telnet. 

5.3.3 Konfiguration av WiFly-kort 

Väl i kommando-läge på WiFly-kortet så konfigurerades det och sedan sparades inställningarna 

ner. 

 

Figur 5-9. Kommando-läge för WiFly-kortet. 
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Figur 5-10. Här syns de sparade inställningarna på WiFly-kortet efter konfigurationen. 

5.3.4 Verifiering av WiFly-kortens anslutning till nätverket 

PIO9 kopplades ur och kortet startades om. Efter ett litet tag så släcktes PIO6 och PIO4 blinkade 

sakta vilket betydde att kortet var anslutet till nätverket. 

5.4 Konfigurera ena WiFly-kortet för att automatiskt sända data och anslut 

detta till Arduino Nano 

5.4.1 Konfiguration av WiFly 

WiFly-kort ”15” konfigurerades för att automatiskt ansluta till WiFly-kort ”11” och sända data 

trådlöst när det kommer in data på RX. 



28 

 

 

Figur 5-11. Konfiguration av WiFly-kort för automatisk anslutning och sändning av data 

5.4.2 Verifiering av WiFly-korten 

Båda korten startades om och efter någon minut så var PIO4 konstant tänd och PIO6 helt släckt, 

vilket betydde att korten var anslutna till varandra över TCP. 

5.4.3 Anslutning av WiFly till Arduino Nano samt strömmatning 
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Figur 5-12. Här har WiFly-kort ”15” anslutits till Arduino-kortet och strömmatningen sker 
endast med FTDI-kablar. 

5.5 Anslut ett WiFly-kort till PC 

 

Figur 5-13. Här har WiFly-kort ”11” (vänster hörn) anslutits till PC. Arduino-kortet sänder data 
seriellt till WiFly-kort ”15” som sänder data vidare till WiFly-kort ”11” trådlöst. 
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Figur 5-14. Genom uppkoppling seriellt mot WiFly-kort ”11” så går det att se det data som 
skickas från Arduino-kortet. Av någon anledning så blir utskriften av temperaturen lite 
förskjuten, men det är bara ett skönhetsfel. 
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5.6 Byt ut strömkälla från FTDI till batteri 

 

Figur 5-15. Här har FTDI-kablarna för Arduino-kortet samt WiFly-kort ”15” bytts ut mot att 
strömföras med ett batteri. 

5.7 Framtagande av prototyp med Eagle CAD 

Eagle CAD-ritningen till systemet i Figur 5-15 togs fram med Eagle CAD Layout Editor 6.1.0 

[17]. Inspiration och hjälp hämtades från ritningarna tillhörande WiFly-kortet och Arduino Nano 

v3.0-kortet som tillhandhålls under Creative Commons licens [21] . Ritningen är en första 

version av den prototyp som detta projekt resulterat i, se Bilaga 2 – EagleCad-sketch. 

Komponenter så som spänningsdelare, batteri m.m. är att betrakta som förslag och skulle lika 

gärna kunna bytas ut mot andra liknande komponenter. Sketchen är en grundplatform för vidare 

utveckling. 
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6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

6.1 Resultat 

Projektets huvudsakliga resultat är ett trådlöst system för temperaturmätning som kan mäta i en 

eller flera zoner. Systemet är en grundplattform för vidareutveckling med fler typer av sensorer. 

I koden för grundsystemet kan tio termometrar kopplas i varje mätenhet. Det är dock enkelt att 

ändra så att upp till 30 termometrar kan anslutas.  

Till koden och  prototyp-systemet följer också en EagleCAD-sketch över hur det grundläggande 

systemet bör se ut. Sketchen är ämnad att användas för vidare utbyggnad med fler anslutningar 

för att hantera fler sensorer. 

6.2 Återkoppling till problembeskrivning 

6.2.1 Synlighet 

Komponenterna i systemet är alla av rimliga dimensioner, eventuella tillkommande 

komponenter (så som fler sensorer) förväntas inte påverka systemets volym avsevärt. Design av 

prototypen har utelämnats helt i det här projektet då det ansågs ligga utanför  projektets ram.  

6.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen från termometer till mätsystemet sker via 1-wire-protokollet vilket för det här 

projektet är ett mycket passande kommunikationssätt då flera termometrar kan dela samma kabel 

med minimalt arbete.  

Mellan mätsystemet och WiFly-enheten så sker kommunikationen seriellt med FTDI. Det finns 

möjlighet att använda andra protokoll som SPI och I
2
C men för projektets nuvarande form är 

FTID ett tillfredsställande val.  

Kommunikationen mellan WiFly-enheten och servern sker med Wi-Fi som använder TCP/IP-

protokollet för dataöverföring. Valet av Wi-Fi har flera fördelar, främst det relativt låga priset 

för en trådlös enhet, men även att det är enkelt att ansluta till privata hemma-nätverk.  

6.2.3 Skalbarhet 

Möjligheterma att bygga ut arkitekturen är goda, ATMEGA328 processorn har tillgång till 12 

digitala in/ut-pinnar men bara tre används i konstruktionen som tagits fram i det här projektet. 

Mängden minne som tas upp av den kompilerade koden är 6776 bytes vilket även med endast ett 

32kB-minne lämnar gott om  utrymme för vidareutveckling.  Minnet tilllåter med andra ord 

väsentlig utbyggnad av programarkitekturen. 

Eftersom konfigureringen av RN-131C-kretsen kan konfigureras via Arduino-koden så är det 

möjligt att i setup-funktionen i koden lägga in en konfigureringsrutin för att sätta alla parametar  

som i den här projektet sattes manuellt. Samtliga konfigureringar kan därav programmeras in i 

minnet vilket helt undanröjer behovet av installation vid leverans av ett teoretiskt färdigt system.  

6.2.4 Säkerhet 

Säkerheten mellan sensor och Arduino ses som överflödig då den data som förs över inte ses 

som konfidentiell eller utgör en säkerhetsrisk för systemet. Mellan Arduinon och WiFly-kortet 

så bör kommunikation ske seriellt med integrerade krestar . Dessa bedöms inte heller utgöra en 

säkerhetsrisk och behöver därav inte vara krypeterade. För att WiFly-kortet och serven ska 
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kunna kommunicera krävs att serven öppnar en port som data kan skickas via. Den öppna porten 

kommer därav i sig utgöra en säkerhetsrisk. Möjligheten finns dock att tilllåta just den specifika 

MAC-adressen som tillhör WiFly-enheten, tillgång till det lokala nätverket vilket bidrar till viss 

ökad säkerhet. Trafiken mellan WiFly-enheten och serven är krypterad med WPA-2-kryptering. 

För det här projektet bedöms den beskrivna säkerheten vara tillräcklig. 

6.2.5 Kostnad 

En RN-131C-modul kostar från 39 USD (lägre pris kan förhandlas vid större ordrar) om man 

beställer direkt från tillverkaren, Roving Networks [22] . ATMEGA328-processorn från atmel 

kostar runt 2€ st om man köper större ordrar från någon avAtmels leverantörer, exempelvis EBV 

Elektronik [23].  Kostanden för processor och Wi-Fi modul bedöms som rimliga i förhållade till 

den prestanda som enheterna erbjuder.  
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8 BILAGA 1 – PROGRAMKOD 
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9 BILAGA 2 – EAGLECAD-SKETCH 

 


