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Sammanfattning
Energismarta lösningar är väldigt aktuellt och alla möjligheter till att spara energi anses absolut
nödvändiga för att värna om naturen. Energi kan sparas på bevattningsanläggningar genom att inte
vattna om nederbörd är annalkande. Via övervakningar av väderleksrapporter kan
nederbärdsmängden analyseras och bevattningen anpassas efter det.
Målet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp av ett energismart bevattningssystem,
avsedd att spara in på oönskad bevattning. Via fuktmätning och analys av väderdata kommer
bevattningsmängden att avgöras beroende på fuktigheten i jorden samt annalkande
nederbördsmängd. Via en webbsida finns konfigureringsmöjligheter samt information angående
aktuellt bevattningssystem.
I rapporten förklaras vad sensornoder har för olika funktionaliteter i systemet. Den tillhörande
fuktsensorns egenskaper och dess kalibrering beskrivs. Även vattenpumpen med tillhörande styrning
behandlas. Bevattningssystemets server och databas beskrivs samt kopplingen dem emellan. Det
finns även ett flödesschema över serverns process. Vidare förklaras hur väderdata hämtas och
analyseras för att ta fram annalkande nederbördsmängd.
Bevattningssystemets webbsida skildras och beskrivs med dess konfigureringsmöjligheter och
informationsvisning. Även förklaringar på hur sensornoder läggs till, tas bort och konfigureras på
webbsidan och i bevattningssystemet.
Resultatet sammanfattar arbetet i sin helhet med hur de olika delarna knyts samman och bildar det
energismarta bevattningssystemet. Även en installationsguide samt användaranvisningar har tagits
fram.
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Abstract
Energy smart solutions are up to date and all opportunities to save energy are considered essential
for protection of nature. Energy can be saved on irrigation systems by not watering if rain is
approaching. By monitoring weather forecasts, the rainfall can be analyzed and irrigation adjusted
accordingly.
The projects goal is to create an energy smart irrigation system designed to prevent unwanted
watering. By using soil moisture sensors and analyze weather data, the irrigation amount will be
determined depending on the soil moisture and upcoming rainfall. Through a web page, there are
configuration options and information about the system.
This report explains the sensor nodes and its various functionalities in the system. The associated soil
moisture sensors characteristics and its calibration are described. The water pump and its associated
controlling are also treated. The system’s server and database are described as well as the link
between them. There is also a flowchart of the server’s functionality. It explains how the weather
data is collected and analyzed to access impending rainfall.
The system's web page is shown and described with its configuration options and its status
information. It also explains how the sensor motes are added, removed and edited on the website
and in the system.
The results summarize the work with how the different parts are linked together to form the energy
smart irrigation system. An installation guide and a user manual have also been created.
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Förord
Examensarbetet utfördes inom ramen av 15 högskolepoäng på högskoleingenjörsprogrammet,
Elektroteknik på KTH Skolan för Teknik och Hälsa. Arbetet utfördes på företaget Tritech i Sundbyberg
i Stockholm.
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten bör läsaren besitta grundläggande kunskaper
inom elektroteknik. Läsaren bör vidare inneha kunnande inom programmering samt databaser.
Vi vill särskilt tacka vår uppdragsgivare och handledare Daniel Thysell på Tritech för bra support
under examensarbetet. Även vår handledare Ibrahim Orhan på KTH STH förtjänar ett extra tack för
bra feedback på rapport och annan formalia. Till sist vill vi även tacka Simon Wahlgren på Tritech för
all hjälp vi fått under arbetets gång.
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1. Inledning
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för arbetet via en kort bakgrund till problemet. Även de
centrala målen behandlas tillsammans med dess uppsatta avgränsningar. Metoderna för att lösa
arbetet behandlas i sin tur under lösningsmetoder. En översikt över hela rapporten finns i slutet av
kapitlet.

1.1 Bakgrund
Tritech är ett ledande företag med kvalificerade tjänster och lösningar inom utveckling av avancerad
elektronik och mjukvara. Inom detta ingår konceptet Internet of Things som en tjänst som erbjuds av
företaget till kunder. Internet of Things är visionen om att alla enheter och apparater skall
identifieras med unika IP-adresser och automatiskt kommunicera med varandra (1). Visionen
möjliggörs med små, energisnåla och effektiva enheter som trådlöst kopplas upp mot internet.
Tillsammans med Tritech skall en prototyp för ett energismart bevattningssystem utvecklas.
Prototypen skall sedan åskådliggöras som ett exempel på en energismart lösning i
demonstrationssyfte.
Energismarta lösningar är väldigt aktuellt och alla möjligheter till att spara energi anses absolut
nödvändiga för att värna om naturen. Systemet skall minska vattenåtgången genom att spara in på
oönskad bevattning. Via fuktmätning och analysering av väderdata kommer bevattning att avgöras
beroende på fuktigheten i jorden samt annalkande nederbördsmängd. Till detta tillkommer en
webbsida med konfigureringsmöjligheter samt information angående systemet.

1.2 Målformulering
Målet med arbetet är att konstruera och programmera en prototyp av ett energismart
bevattningssystem för utomhusbruk. Systemet skall mäta fukten i jorden vid en specifik plats och
avgöra om den behöver bevattnas. En vattenpump skall styras för bevattning av det specifika
området. Utifrån väderdata skall bevattning avgöras beroende på annalkande nederbördsmängd
samt aktuell fuktighet i jorden. Sensornätet skall kommunicera trådlöst mellan sensornoder och dess
kommunikationspunkt. Via en webbsida skall konfigureringsmöjligheter och information om
sensornätet vara tillgänglig för användaren.
Slutligen skall prototypen testköras och utvärderas i utomhusmiljö.

1.3 Frågeställningar










Vilken kommunikationsteknik används?
Hur ansluts nya noder på ett smidigt sätt?
Hur hämtas och bearbetas väderdata?
Hur skapar man en webbsida med inloggning och inställningar mot servern?
Hur mäts fuktigheten i jorden och vilken typ av sensor lämpar sig bäst?
Hur styrs en vattenpump från en nod?
Hur ofta behöver sensorerna läsas av?
Hur kommunicerar kommunikationspunkten med servern?
Hur får man noderna att förbruka så låg energi som möjligt?

1

1.4 Avgränsningar




De sensornoder som skall användas är Z1 från företaget Zolertia (2).
Bevattningssystemet skall fungera inom rimliga avstånd som anpassas till vald
kommunikationsteknik.
Antal sensornoder i systemet begränsas till fem stycken. Det ger en möjlighet att testa dess
funktioner.

1.5 Lösningsmetoder
Arbetet inleds med informationssökning av delarna: sensornod, server och webbsida, som ingår i
systemet. Informationen kommer sedan ligga till grund för val av material och metoder. Efter den
teoretiska grunden är lagd kommer utveckling av de olika delarna att ske. Dessa kommer sedan att
integreras för att tillsammans utgöra en prototyp av det färdiga systemet. Slutligen sker tester och
optimeringar för att verifiera att prototypen uppfyller de krav som anges i målformuleringen.
Under arbetet kommer arbetsmetodiken Scrum att användas så att de olika delmålen blir uppfyllda
enligt tidplanen, se avsnitt 3.1.

1.6 Rapportöversikt
Nedan följer en kort beskrivning av följande kapitel:
1. Inledning - Beskrivning av förutsättningarna samt de centrala målen för arbetet.
2. Nulägesbeskrivning - En kort beskrivning av företaget Tritech samt bakgrunden till arbetet.
3. Teori - Olika mjuk- och hårdvara beskrivs, granskas och jämförs. Även en beskrivning av
lämplig arbetsmetodik.
4. Genomförande - Arbetets olika delar beskrivs ingående och arbetsmetodiken förklaras.
5. Resultat och diskussion - Resultatet av arbetet presenteras i sin helhet med sluttest. Analys
av arbetet samt problem tas upp.
6. Slutsats - Slutprodukten jämförs mot målformulering.
7. Rekommendationer för fortsatt arbete presenteras.
Källförteckning - De källor som använts i rapporten
Appendix – Flödesschema, användarmanual, installationsguide och kod finns bifogad.
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2 Nulägesbeskrivning
Tritech Technology utvecklar kvalificerade tjänster och lösningar inom avancerad elektronik och
mjukvara. Tillsammans med sina kunder skräddarsys innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
Tritech erbjuder högteknisk kompetens, effektiva processer och helhetsåtaganden baserat på flexibla
affärsmodeller. Företaget har genom över 20 års utveckling och över 500 levererade produkter
utvecklat den expertkompetens som behövs för att leverera system och produkter med höga krav på
tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet (3).
Tritech utvecklar så kallade “strategiska erbjudanden” som är anpassbara affärsmodeller. Bland
dessa affärsmodeller ingår Internet of Things. För att ge en visuell möjlighet att sälja in
affärsmodellen utvecklas ett smart bevattningssystem som bygger på grunder inom Internet of
Things. Detta arbete skall fabriceras i en prototyp som skall användas i demonstrationssyfte på
företaget.

3
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3 Teori
I detta kapitel beskrivs arbetsmetodiken Scrum, samt de olika delar som tillsammans utgör grunden i
arbetet. Delarna innefattar olika sensornoder och operativsystem som beskrivs och jämförs. Lämpliga
databaser och programmeringsspråk förklaras och extern hårdvara som vattenpump och fuktsensor
skildras.

3.1 Scrum
Scrum är en arbetsmetod där användarfall utreds och ger en detaljerad helhetsbild över hur ett
system/tjänst skall fungera. Det medför att det blir enkelt att dela upp arbetet i mindre delmål för en
bättre översikt av arbetet. Arbetet med varje delmål kallas för en sprint och pågår under en period på
upp till 30 dagar.
3.1.1 Arbetsparter
I Scrumarbetet ingår tre olika parter med olika intresse för det slutliga målet (4):
 Scrum team - Scrumgruppen är de som utför uppgiften och löser problemen. En grupp består
av ett mindre antal personer som delar upp sitt delmål i mindre arbetsuppgifter. Inga
projektroller finns, utan arbetsuppgifterna delas upp så att gruppmedlemmarna hypotetiskt
kan byta dem med varandra.
 Product owner - Föreställer kunden och ser till att gruppen arbetar med de rätta elementen
ur ett affärsperspektiv. Kunden gör en ‘Product Backlog’ vilket är en lista med specifikationer
som skall finnas listade efter prioritet. Detta dokument är öppet för alla att ta del av i
arbetet.
 Scrum master - Ledaren för en Scrumgrupp vars mål är att ge gruppen bra möjligheter att
klara sprintarna. Scrum mastern sköter kommunikationen med personer utanför gruppen så
medlemmarna inte avbryts i sitt arbete.
Ledaren håller även dagliga möten där varje gruppmedlem får svara på tre frågor:
o Vad personen har gjort sen senast?
o Vad personen skall göra till nästa gång?
o Finns det hinder som stoppar personen från att kunna fortsätta?
3.1.2 Arbetsprocess
Arbetsprocessen inleds med att målen för arbetet definieras och skapas av kunden. Målen bryts
sedan ner i delmål där varje delmål skall ses som en egen slutprodukt och då vara levererbar.
Delmålen rankas efter prioritet av kunden och sätts upp i en “att göra-lista”, så kallad Backlog, som
inför varje ny sprint låses och inte bör ändras (4).
Med Backlogen färdig inleds en ny sprintfas där de olika Scrumgrupperna får ett eget delmål som
dess arbetsuppgift. Gruppens arbete sker sedan efter eget ansvar tills delmålet är uppfyllt och
sprinten är färdig. Sprinten avslutas med en demonstation av arbetet för kunden samt en utvärdering
av sprinten som varit. Det utgör sedan startblocket för nästkommande sprint och dess delmål.

3.2 Blombevattning
Plantor har ett eget unikt behov av vattenmängd för att trivas och må bra. Nyplanterade plantor
kräver mycket vatten för att inte torka ut och sluta växa medan redan etablerade plantor kanske
behöver lite mindre. En del plantsorter vill ha torr jord och en del vill att den skall vara rejält fuktig.
Vid bevattning är det viktigt att vattnet tränger ner på djupet i jorden, eftersom det bidrar till att
rötterna växer djupare och blir mindre känsliga för torka (5). Antal liter vatten per kvadratmeter är
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linjärt med antal centimeter som vattnet tränger ner i jorden (6). Det bidrar till att 30 liter per
kvadratmeter vatten tränger 30 cm ner i jorden vilket anses vara en lämplig bevattningsmängd för de
flesta plantsorterna (5).

3.3 Sensornoder
Trådlösa sensornätverk har många tillämpningsområden där önskvärda egenskaper för nätverket är
att det är lättinstallerat, självidentifierbart, har en låg energiåtgång och är pålitligt. Arbetsuppgifter
som sensornoder vanligtvis utför är att lagra data, hantera kommunikation mellan enheter, läsa av
omgivningen samt att automatisera system.
3.3.1 Hårdvara
På marknaden finns flertalet tillverkare av trådlösa sensornoder och dessa skiljer sig åt i hårdvara och
funktionalitet. Två sensornoder som är populära är Zolertia Z1 och T-Mote Sky, se Tabell 1 för
jämförelse av dessa.
Zolertia Z1

T-Mote Sky

Trådlöst nätverk

2.4GHz IEEE 802.15.4

2.4GHz IEEE 802.15.4

Mikrokontroller

16MHz 2:a generationens
MSP430

8MHz 1:a generationens
MSP430

Inbyggda sensorer

3-axels accelerometer,
temperatur- och batterisensor.

Fukt-, temperatur, och
ljussensorer.

Externa portar

52 stycken

16 stycken

Antenner

Intern samt extern antenn

Intern samt extern antenn

Operativsystem

Contiki, TinyOS

Contiki, TinyOS, SOS

Tabell 1. En jämförelse mellan Zolertia Z1 och T-Mote Sky (7), (8), (9).

Gemensamt för sensornoderna i Tabell 1 är dessutom att transcievern är av modellen CC2420 från
Texas Instruments. Den sänder på 2,4 GHz bandet och är IEEE 802.15.4 kompatibel. Det betyder att
den är avsedd för kommunikation mellan två enheter som har låg dataöverföring och samtidigt har
låg strömförbrukning (10), (11). CC2420 har bland annat hårdvarustöd för pakethantering,
databuffring, datakryptering och autentisering av data.
3.3.2 Operativsystem
Zolertia Z1 och T-mote Sky har en mikrokontroller som bland annat programmeras i C eller nesC (12).
Det medför att drivrutiner till kretsar som transcievern och de inbyggda sensorerna saknas. Genom
färdiga operativsystem där stöd för olika sensornoder har implementerats löses det problemet.
Operativsystemen Contiki och TinyOS stöds båda av sensornoderna Z1 och T-mote Sky.
3.3.2.1 Contiki
Contiki är ett open-source operativsystem avsett för trådlösa sensornät och har stöd för IPv6. Det är
designat för att vara portabelt och väldigt minneseffektivt (13). Operativsystemet är skrivet i
programmeringsspråket C och har en eventbaserad kärna. Det stödjer även multitrådar och
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interprocesskommunikation. Arbetsuppgifter körs enligt ‘preemptive scheduling’ vilket innebär att
uppgifter med högre prioritet kan pausa uppgifter med lägre prioritet för att få exekvera först (12).
Contiki har få energisparfunktioner vilket kräver att applikationen får se till att komponenterna intar
energisparläge. Schemaläggaren kan kontrollera storleken av händelsekön och sätta CPU:n i
energisparläge när händelsekön är tom (14).
Radion är en stor energibov vilket Contiki löser via funktionen ‘radio duty cycling’. Funktionen sparar
energi genom att slå av och på radion med jämna intervall. Radion är avstängd så pass kort tid att
två sensornoder fortfarande kan kommunicera med varandra.
Till Contiki tillkommer även det kraftfulla nätverkssimuleringsverktyget Cooja. Sensornoderna kan i
Cooja simuleras ner på hårdvarunivå vilket medför att sensornätets uppförande kan inspekteras mer
precist.
3.3.2.2 TinyOS
TinyOS är ett open-source komponentbaserat operativsystem med stöd för IPv6. Det är ett
eventbaserat operativsystem som är speciellt designat för trådlösa sensornät. TinyOS utför sina
arbetsuppgifter enligt First In First Out (FIFO) principen och inte via prioritetsordning. Det innebär att
uppgifterna utförs efter ett kösystem (12).
TinyOS har en programmeringskonvention som tillåter delsystem att gå in i ett energisparläge, som
sker när CPU:n inte längre har någon händelsekö (14). Energisparande hos radion löser TinyOS på
liknande sätt som Contiki via funktionen ’low power listening’. Radion slås av och på med jämna
intervall så pass ofta att enheterna fortfarande kan kommunicera (15).

3.4 Serverspråk
En server behöver programvara installerad för tolkning av koden som använts för programmeringen
av den. Används webbhotell krävs det att webbhotellet har stöd för det serverprogrammeringsspråk
som skall användas. Serverspråk kan bland annat använda databaser, textfiler, sessioner. Med
serverspråk kan avancerade lösningar utvecklas (16).
Det finns flera olika serverspråk med olika egenskaper. Dessa är bland annat PHP(Hypertext
Preprocessor), Java, Ruby och Python.
3.4.1 PHP
PHP är ett open-source skriptspråk och är ett interpreterande språk. Det innebär att koden inte
kompileras innan exekvering utan tolkas och eventuellt kompileras direkt vid exekvering (17).
PHP kan bland annat köras på Windows, Linux och Mac OS X. Det har stöd för socketkommunikation
och har integrerade funktioner för hantering av XML. I PHP finns även stöd för hantering av
databaser, bland annat MySQL och Oracle (18). Vid hantering av processtrådar i PHP krävs att ett
plugin är installerat (19).
3.4.2 Java
Java är ett objektorienterat språk som kompileras till bytekod som tolkas och körs i en virtuell
maskin. Det gör att koden är plattformsoberoende och kan köras på bland annat Windows, Linux och
Mac OS X. I Java finns stöd för socketkommunikation och hantering av XML. Vid databashantering har
Java som standard stöd för SQL men har även stöd för andra databaser. Det krävs då att drivrutiner
för den specifika databasen installeras (20). I Java finns trådhantering färdigimplementerat.
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3.4.3 Ruby
Ruby är ett interpreterande språk med objektorienterad programmeringskod. Det kan bland annat
köras på plattformarna Windows, Linux och Mac OS X. I Ruby finns även stöd för
socketkommunikation och XML-hantering (21), (22). För hantering av databaser finns moduler som
stödjer bland annat MySQL och Oracle (23). Hantering av processtrådar finns implementerat även i
Ruby (24).
3.4.4 Python
Python är ett interpreterande språk utvecklat för att vara kraftfullt och smidigt att använda (17).
Programmeringskoden kan vara imperativ, objektorienterad eller funktionell (25). Python har ett
kompetent standardbibliotek och kan bland annat köras på Windows, Linux och Mac OS X.
Det finns stöd för socketkommunikation och XML-hantering (26). För hantering av databaser finns
stöd för SQL-server, MySQL och Oracle samt även en del andra databaser (27). I Python finns även en
modul för trådhantering (28).

3.5 Väderdata
Vädret varierar på olika platser och tidpunkter. Det kräver att systemet skall kontrollera vädret över
rätt plats och under rätt tidpunkt. Via väderdata från meterologiska hemsidor ges möjligheten att
analysera vädret.
Svenska SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrogeniska Institut) tillhandahåller inte fri väderdata.
Däremot har NMI (Norska Meteorologiska Institutet) i ett samarbete med NRK (Norsk
Rikskringkastning) tagit fram vädertjänsten yr.no med ett rikt API för väderdata. NMI har även en
egen tjänst för väderdata. Tjänsterna tillger väderdata fritt i XML-format.
XML (Extensible Markup Language) är ett märkningsspråk avsett för att lagra data på ett strukturerat
sätt (29). Det används för delning av data mellan program i till exempel RSS (Really Simple
Syndication) flöden. XML:s design är självbeskrivande och det är uppbyggt på noder som definieras
av upphovsmannen.
3.5.1 Yr.no
Norska yr.no tillger väderdata fritt i RSS och XML-format (30). Tillgången till fri väderdata på yr.no
kräver ingen registrering eller API-nyckel utan endast att ett antal krav uppfylls (31). De viktigaste
kraven är:
 Visa att väderdata kommer från yr.no samt en länk tillbaka, den URL som anges i <link
id=”overview”> ..
 Hämta endast data då det behövs och inte oftare än var tionde minut.
 Väderdata får inte modifieras.
Väderdata hämtas i XML-format genom att forecast.xml läggs till efter URL-länken till staden på
yr.no. Till exempel hämtas Stockholms väderdata i XML-format via följande URL-länk:
http://www.yr.no/sted/Sverige/Stockholm/Stockholm/forecast.xml.
På yr.no finns även ett officiellt PHP-script där en 5-dagars prognos för ett specifikt område kan visas
(32). Det är tillåtet att ändra i skriptet så länge riktlinjerna och kraven följs.

8

3.5.2 Norska Meteorologiska Institutet
Norska meteorologiska institutet(NMI) har tagit fram en tjänst för att hämta väderdata över en plats
efter platsens geografiska koordinater (33). Koordinaterna bildar en URL-länk som leder till sökt
väderdata för platsen i XML format. Till exempel hämtas väderdata i XML-format för koordinaterna,
longitud: 9.58 och latitud: 60.10, via följande URL-länk:
http://api.yr.no/weatherapi/locationforecast/1.8/?lat=60.10;lon=9.58
Det väderdata som visas är bland annat temperatur, vind, nederbörd och lufttryck för de närmaste
10 dygnen inom olika tidsintervall. Nederbörden anges i antal millimeter regn på en yta där vattnet
inte sjunker undan. 1 mm regn motsvarar 1 liter per kvadratmeter (34).
NMI ställer ett antal riktlinjer för att använda tjänsten (35). Viktigaste är att uppdateringar inte får
göras oftare än 20 förfrågningar per sekund från tjänsten. Sker det oftare krävs det att aktuellt
väderdata sparas lokalt för att sedan läsas där ifrån.

3.6 Databas
Databaser används för enkel lagring och hantering av information för ett system. Olika typer av
databaser är bland annat Objekt-relationell-, XML-baserad-, faktabaserad- och relationsdatabas (36).
3.6.1 Objekt-relationell databas
Objekt-relationell databas består av en databashanterare med all dess funktionalitet och har en
objektorienterad datamodell tillagd på det. Datamodellen innehåller klasser, arv, objekt och metoder
där objekten motsvarar saker i verkligheten och klasserna motsvarar olika typer av saker. En
jämförelse med relationsdatabaser, där en rad i en tabell bara kan identifieras med hjälp av data i
raden, så har varje objekt i en objektorienterad databas en unik objektidentitet(OID). Med dess OID
kan referenser dras till ett objekt. Ett objekt kan innehålla data om saker men den kan också
innehålla andra objekt, till exempel en lista (37).
3.6.2 Faktabaserad databas
Faktabaserad databas är en nygammal databastyp. Meningen med den är att den skall fyllas med
sanna påståenden. Med dessa påståenden i databasen kan frågor ställas med ett frågespråk till detta
faktum. Designmodellen är snarlik relationsdatabaser men har fördelen att många objekt enklare kan
relateras till varandra utan att behöva mellanliggande tabeller. Fakta lagras i form av tuplar med tre
eller fyra argument. Dessa argument är oftast identifierare, attribut, data och tidsstämpel (38).
3.6.3 XML-baserad databas
XML-baserad databas tillåter data att sparas i XML-format. Data kan sedan hämtas och serialiseras
till önskat format.
3.6.4 Relationsdatabas
Relationsdatabas består av en databas med en eller flera tabeller. I varje tabell sparas information
och denna information kan vara data av olika typer såsom text, bilder, ljud och video.
Uttryck och förfrågningar används för att skapa och hantera tabeller. De skrivs till databasservern för
att utföra modifieringar på tabellerna. Relationsdatabaser använder ofta en identifierare för varje rad
för att enkelt relatera rader med andra rader i andra tabeller (39).
Relationsdatabaser är den vanligaste typen av databaser som också är enkel att börja arbeta med
(40). Vanliga relationsdatabaser är Microsofts SQL server och svenska MySQL, som använder
dataspråket SQL för att söka och modifiera data.
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Uttryck och förfrågningar som görs till SQL-servern påverkar vad som händer med det data som finns
i tabellerna (41).
De vanligaste uttrycken som används för modifiering av databasen och dess tabeller är:








SELECT - Används när data skall hämtas från en tabell.
Exempel: SELECT * FROM ‘persons’ WHERE place = ‘stockholm’ ...
eller SELECT name FROM ‘persons’ WHERE ID = 46 ...
Det kommer att returnera data ifrån tabellen ’persons’ som passar in på förfrågningen.
INSERT INTO - Används för att lägga till en rad med data till en tabell.
Exempel: INSERT INTO temperature (temp, ...) VALUES (19, ...)
Det kommer att lägga till en ny rad med data i tabellen ‘temperature’ där kolumnen temp
kommer att få siffran 19. Resterande kolumner får default-värde.
UPDATE - Används för att uppdatera kolumner i en tabell.
Exempel: UPDATE temperature SET temp = 46 WHERE ID = 19
Det kommer att uppdatera tabellen ‘temperature’ och ändra kolumnen temp till 46 för alla
rader som har ID = 19.
DELETE - Används för att ta bort rader i en tabell.
Exempel: DELETE FROM temperature WHERE ID = 19
Det kommer att ta bort rader som har ID = 19 från tabellen ‘temperature’
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3.7 Webbsida
Utveckling av en webbsida kräver ett programmeringsspråk som lämpar sig efter webbsidans
önskvärda funktionalitet. De två programmeringsspråken PHP och Python är populära och har båda
sina för- och nackdelar. PHP är anpassat för webbutveckling. Python behöver däremot ramverk med
olika funktionaliteter och ändamål för webbutveckling (42).
3.7.1 PHP
PHP körs framförallt på webbservrar med dynamiskt innehåll (43). Det står för funktionaliteten på en
webbsida och koden exekveras på en server medan HTML står för utseendet som användaren kan se.
På en webbsida kan en tryckknapp exemplifiera detta. HTML visar tryckknappen och uppdaterar
sidan knapptryckning. PHP utför vad som ska göras efter det att sidan har laddats om. Det kan vara
att användaren länkas till en annan del på sidan eller att ett forumlär laddas upp till en databas.
PHP är kompatibelt med i stort sett alla servrar som Apache och IIS(Internet Information Services) och
kan köras på många plattformar (44). En fördel med PHP är att det används av väldigt många
användare vilket medför att det finns mycket hjälp och färdig kod att ta del av på Internet. En annan
fördel med PHP är dess tydliga och lättförståeliga manual med många konkreta exempel.
3.7.2 Python
Python är avsett för allmänna ändamål där olika ramverk bestämmer dess funktionalitet. Språket har
en väldigt ren och lättförståelig syntax. Strukturen är enkel där tecken som ; och {} är utbytta mot
“tabbar” och radbyte för uppdelning av koden. Det tvingar användaren till att skriva snygg och
lättläst kod vilket i många fall blir en fördel (42).
Vid utveckling av webbsidor i Python måste ett ramverk väljas för den funktionalitet som önskas. Alla
ramverk har sina egna funktioner och egenskaper. Exempel på ramverk är (45):
 Zope 2 - Det längst etablerade webbserver ramverket av alla språk. Fungerar väl till
objektorienterade tankesätt och går snabbt att lära sig.
 Web.py - Ett litet ramverk som endast ger de mest nödvändiga
webbutvecklingsfunktionerna. Ger en snabb start fast gör att användaren måste använda
sina egna kunskaper för att göra avancerade webbsidor.
 Web2py - Ett högnivå ramverk med egen webbaserad utvecklingsmiljö. Det tillåter Python att
användas som ett skriptspråk tillsammans med HTML.
 Django - Ett moget och rekommenderat ramverk där god kunskap inom Python är essentiellt.
Det är också viktigt att skriva koden i Django-ramverket väldigt noggrant annars blir det
extremt svårt att byta om behovet uppstår (46).
 CubicWeb - Ett ramverk som inte enbart kan bygga webbapplikationer utan även semantiska
webbapplikationer. Det innebär att dess samverkan med databaser sker genom RQL
(Relation Query Language). CubicWeb kan då översätta RQL förfrågningarna till vilket
protokoll som helst (till exempel SQL och XML) för det lagrade data.

3.8 Fuktsensor
Mätning av fukten i jorden kräver en fuktsensor. Det finns olika typer av fuktsensorer som varierar i
funktionalitet och pris. Tre varianter av dessa är resistiv, kapacitiv och induktiv fuktsensor.
Den första och vanligaste fuktsensorn mäter fuktigheten i jorden genom att mäta resistansen mellan
två elektroder. Torr jord leder ingen ström medan blöt och fuktig jord leder ström mellan
elektroderna och som varierar beroende av fuktigheten i jorden.
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Vatten är en ganska dålig ledare jämfört med föroreningarna som jorden innehåller (47). Resistansen
är mer beroende av föroreningen i jorden än själva fukthalten. Kalibrering med jordens
sammansättning krävs vid användning av resistiva fuktsensorer.
Ett problem med denna typ av sensor är att när likström appliceras uppstår elektrolys. Det innebär
att elektroner vandrar mellan anod och katod. Då uppstår en oxidation vid anoden och en reduktion
vid katoden (48). Elektroderna börjar då brytas ned på grund av oxidationen. Spänningen på
elektroderna i marken attraherar motsatt laddade joner i jorden och vattnet. Jonerna sätter sig
sedan på ytan av elektroderna och leder till ett ökat motstånd av elektroderna över tid. Det vill säga
att oxiderna blir till isolatorer. Fördelen med denna typ av fuktsensor är att den är väldigt enkel och
billig.
Den andra typen av fuktsensor mäter fuktigheten genom att mäta frekvenser som förändras med
kapacitansen (49). I en kondensator beror kapacitansen på dess dimensioner. Det vill säga plattornas
area samt avståndet och materian (dielektricitetskonstanten) mellan plattorna. Vatten har en väldigt
hög dielektricitetskonstant (50) vilket medför att kapacitansen mellan plattorna i kondensatorn blir
väldigt mycket större än om det bara är torr jord mellan dem. Fuktigare jord medför högre
kapacitans och därmed en förändrad frekvens.
Den tredje fuktsensorn bygger på elektromagnetiska fält (51). En hög-frekvent puls på upp till 1 GHz
propagerar längs med ett skal av metall och genererar ett elektromagnetiskt fält runt sonden. Vid
slutet av skalet reflekteras pulsen tillbaka till källan och den resulterande passagetiden mäts. Det gör
att utbredningshastigheten kan fastställas som är beroende av vattenhalten. Den volymetriska
vattenhalten, det vill säga fuktigheten i jorden, beräknas sedan utifrån utbredningshastigheten.
Nackdelen med denna sensor är att det krävs betydligt mer komplicerade beräkningar för att avgöra
fuktigheten i jorden.

3.9 Vattenpump
En vattenpump behövs för bevattning av plantor. Det finns många olika typer av vattenpumpar med
varierande kapacitet och funktionalitet. Gemensamt för vattenpumpar är att de är konstruerade för
arbete med icke korrosiva vätskor, det vill säga rent kallt vatten (52).
Mindre vattenpumpar även kallade kompaktpumpar, med pumphjulet monterat direkt på
motoraxeln är mest lämpliga för volymflöden upp till 200 kubikmeter per timme. Bland
kompaktpumparna finns olika typer med varierande funktionalitet, två av dem är inline-pump och
dränkbar pump.
Inline-pumpen monteras i ledningssystemet och suger in vattnet till pumpkroppen. Ett vanligt
problem med denna typ är att det kan uppstå kavitation, dvs. bubblor av gas i vätskan, då det blir för
hög höjdskillnad mellan pump och vattennivå. Det inträffar då trycket blir för lågt vid pumpinloppet
och kan orsaka skador på pumpkroppen. Fördelen med denna typ är att den kan kopplas till konstant
vattentillförsel.
Den dränkbara pumpen sänks ned i vattnet och suger direkt från dess omgivning. Fördelen med
denna pump är att problemet med kavitation elimineras så länge pumpen befinner sig under
vattenytan (53). Dessutom är den betydligt mer effektiv än inline-pumpen (54). Nackdelen är att
vattnet i dess omgivning kan ta slut och medför att den torrsuger, vilket skadar vattenpumpen.
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4 Genomförande
Detta kapitel beskriver utförandet av de olika delarna i systemet samt den arbetsmetodik som
användes. Grundförutsättningar med användarfall och blombevattning tas upp. Sensornoderna med
dess olika funktionaliteter samt hårdvara förklaras. Serverns funktioner skildras tillsammans med ett
flödesschema där även hämtandet av väderdata beskrivs. Strukturen över databasen med dess
tabeller visas samt webbsidan med dess konfigureringsmöjligheter och information om sensornäten.
Fuktsensorns egenskaper förklaras samt kalibreringen av den. Slutligen behandlas vattenpumpen
med dess tillhörande styrning.

4.1 Scrum
Alla intressenter till arbetet och produkten i sig under dess livscykel togs fram. De viktigaste
intressenterna kallades för trädgårdsmästaren och plantageägaren. Trädgårdsmästaren var den
intressent som värnar om plantornas hälsa och plantageägaren den som installerar och sköter om
systemet. Bägge intressenternas användarfall listades och rankades i prioritetsordning.
Trädgårdsmästaren
1. Vill veta att plantan fått tillräckligt med vatten.
2. Vill ha möjligheten att vattna flera olika plantor.
3. Vill se fuktigheten per planta.
4. Vill ha möjligheten att kunna vattna endast under vissa perioder.
5. Vill ha möjligheten att kunna bestämma hur mycket vatten en planta skall få.
6. Vill ha möjligheten att kunna ställa in fuktnivån beroende på plantsort.
7. Vill ha möjligheten att kunna vattna plantor ifrån en dator.
Plantageägaren
1. Vill ha möjligheten att kunna se dess enheter på en webbsida eller dyl.
2. Vill ha möjligheten att kunna skapa bevattningsgrupper genom att lägga till och ta bort
enheter.
3. Vill ha möjligheten att kunna konfigurera dess enheter.
4. Vill få felmeddelanden om något i systemet inte fungerar.
5. Vill ha möjligheten att kunna se hur mycket besparingar utebliven bevattning gett.
Bland de uppsatta användarfallen valdes hos trädgårdsmästaren 1 – 6 och hos plantageägaren 1 – 3.
Dess delades upp i mindre arbetsuppgifter med tydliga mätbara mål. Även uppskattad tid skrevs ned
för varje uppgift för att ge en uppskattning om omfattningen av arbetet. Varje arbetsuppgift lades
under fyra kategorier: Sensornoder, webbsida, server samt test och integrering.
Med arbetsuppgifterna uppskrivna inleddes arbetet enligt scrum-metodiken.

4.2 Blombevattning
Hantering av plantor kräver en del kunskap om plantans unika karaktär som ljusförhållanden,
planteringsmiljö samt hur de skall bevattnas. En plantdatabas implementerades med olika plantors
fuktighetsnivåer. Ur plantdatabasen väljs den plantsort som skall bevattnas vilket underlättar för
användaren.
Antalet plantsorter avgränsades till tio stycken relativt vanliga svenska plantor. Plantorna som
används visas i Tabell 2.
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Namn

Eng. namn

Fuktighet

Dill

Dill

Friskt

Vårljung

Heather

Torrt - Friskt

Gräsmatta

Lawn

Torrt - Friskt

Syren

Lilacs

Torrt - Friskt

Persilja

Parsley

Friskt - Fuktigt

Pion

Peony

Friskt - Fuktigt

Potatis

Potatoes

Torrt - Friskt

Ros

Rose

Friskt

Nyponros

Rosehip

Torrt - Friskt

Tulpan

Tulip

Friskt

Tabell 2. Önskad fuktighetsnivå för olika plantor (55), (56), (57), (58).

Fuktigheten delades upp i ett godtyckligt procentintervall enligt Tabell 3.
Torrt

Torrt-Friskt

Friskt

Friskt-Fuktigt

Fuktigt

0-15%

15-30%

30-45%

45-60%

60-85%

Tabell 3. Procentintervall över olika fuktighetsnivåer.

Användarens val av planta ställer automatiskt in önskad fuktighetsnivå beroende på aktuell plantsort.
Fuktighetsnivån används som ett mått på när plantan behöver vattnas för en ordentlig rotblöta. Det
medför att plantan vattnas då fuktighetsnivån hamnar under dess önskade fuktighetsintervall.

4.3 Sensornoder
Sensornoderna Zolertia Z1 och T-Mote Sky är väldigt snarlika vilket bidrog till att valet mellan dem
inte var av större betydelse. En fördel med Zolertia Z1 var dess inbyggda batterisensor vilket
möjliggjorde för användaren att se sensornodens batterinivå. Det ger användaren en möjlighet att
veta när det börjar bli dags att byta batterier. Batterisensorn tillsammans med att det ingick i
arbetets avgränsningar att använda Zolertia Z1 avgjorde valet av sensornod.
Operativsystemen Contiki och TinyOS var jämbördiga inför arbetsuppgiften. Det operativsystem som
valdes var Contiki på grund dess kraftfulla simuleringsmiljö Cooja (59). Möjligheten att provköra hela
systemet utan fysiska enheter i utvecklingen fällde avgörandet.
4.3.1 Hårdvara
Sensornoden Zolertia Z1 har möjlighet till användning av en extern antenn. För användning av denna
krävs det att en kondensator C62 på sensornoden flyttas (60). Då det i arbete krävdes längre
räckvidd var detta något som utfördes.
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Z1 har tre stycken olika typer av portar, analog I/O, digital I/O och digital busskontakt. De analoga
portarna finns i olika typer och funktionalitet. Det finns både ADC (Analog to Digital Converter) samt
DAC (Digital to Analog Converter). Eftersom en analog fuktsensor skulle kopplas till sensornoden
undersöktes ADC närmare. ADC grupperas med fas och jord och bildar så kallade Phidget-portar. Det
finns två stycken 3 volt Phidget-portar och två stycken 5 volt Phidget-portar. De senare nämnda
fungerar endast då USB-kabeln är inkopplad till sensornoden. Eftersom sensornoden drivs på batteri
kopplades fuktsensorns utgång till ADC:n på 3 volt Phidgeten. Phidget-portarna är placerade enligt
Figur 1.

Figur 1. Indelningen av de analoga portarna (60).

De digitala portarna är avsedda att hantera I/O och inkommande interrupts etc. Eftersom en
vattenpump och fuktsensor skulle kopplas till sensornoden undersöktes de digitala portarna
närmare. Enligt databladet användes några portar redan till andra funktioner på sensornoden vilket
resulterade i att alla portar inte var valbara. Genom anvisningar i databladet konstaterades att port
P2.1 (nummer 49, se Figur 2) var valbar för styrning av vattenpumpen och fuktsensorn (60).

Figur 2. Överblick av de digitala portarna (60).

4.3.2 Programmering
Upptaktsfasen för programmering av sensornoderna inriktades på inlärning av den nya
programmeringsmiljön. Små testprogram gjordes för att se att de grundläggande funktionerna
fungerade som det var tänkt. Det var framförallt den trådlösa kommunikationen mellan noderna som
testades. Dessa program simulerades sedan i simuleringsverktyget Cooja för att snabbt upptäcka
eventuella fel.
Med kommunikationen fullt fungerande i en simulerad miljö kunde de analyseras på verkliga
sensornoder. Genom att tända och släcka lysdioder på sensornoderna samt avläsa information från
dem kunde det snabbt och enkelt konstateras att kommunikationen fungerade även i verkligheten.
Med den viktigaste funktionen färdig kunde programmeringen av de tre olika typerna av sensornoder
påbörjas, dvs. fuktsensornoden, pumpsensornoden samt kommunikationspunkten.
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4.3.2.1 Fuktsensornoden
Fuktsensornoden har fem funktioner: batteriavläsning, fuktavläsning, kommunikation, timer samt
knapptryckning. Tillsammans utgör det hela funktionaliteten hos fuktsensornoden.
Batteriavläsningen är det första som sker då sensornoden har blivit aktiverad, antingen via timern
eller via knapptryckning. Batterisensorn läses av och värdet omvandlas till procent. Sedan avaktiveras
batterisensorn, programmet väntar en liten stund och sedan aktiveras fuktsensorn.
Fuktavläsningen går till så att fem värden tas från sensorn och beräknar ett medelvärde utifrån de
inlästa värdena. Medelvärdet omvandlas sedan till procent och fuktsensorn avaktiveras. Mätvärdena
läggs in en textsträng tillsammans med sensornodens MAC-adress som skickas via
kommunikationspunkten till servern.
Kommunikationen mellan sensornoderna sker trådlöst via den inbyggda radion i sensornoderna. Då
paketet är skickat till servern startas en timer medan programmet väntar på svar från servern. Denna
timer ser till att programmet inte avbryts om inget svar kommer. Svaret från servern innehåller den
uppdateringsfrekvens, dvs. tiden i timmar som sensornoden skall vänta fram till nästa avläsning.
Timern startar sedan med den nya uppdateringsfrekvensen och sensornoden väntar på att den tiden
löper ut eller att en knapptryckning sker.
Knapptryckningen ger en manuell möjlighet att inleda hela avläsningsprocessen med både batteri
och fukt. Det är även via den som fuktsensornoden aktiveras för påbörjandet av dess uppgift.
Eftersom fuktsensornoden drivs på batteri är det viktigt att den är energisnål. Då ingen
kommunikation till servern behövs mellan avläsningstillfällena, stängs radion av fram till och med
nästa avläsning.
4.3.2.2 Pumpsensornoden
Pumpsensornoden har fyra funktioner, knapptryckning, kommunikation, timer samt styrning av
vattenpump.
Knapptryckningen aktiverar pumpsensornoden genom att en textsträng med sensornodens MACadress skickas till servern. Denna kommunikation fungerar precis som för fuktsensornoden genom att
paketet skickas via en kommunikationspunkt.
När pumpsensornoden är aktiverad väntar programmet på inkommande paket från servern,
innehållande den tid i sekunder som pumpen skall vara igång. Pumpen aktiveras och startas
tillsammans med en timer inställd med den mottagna tiden. Då tiden är ute stoppas och avaktiveras
pumpen och programmet väntar på nytt paket.
4.3.2.3 Kommunikationspunkt
Kommunikationspunkten är den enhet som länkar samman sensornäten och internet. Dess uppgift är
att skicka vidare inkommande paket till rätt destination. Koden för den finns i Contikis egna
exempelkod och utgör filen border-router.c (61).

4.4 Server
För att ta emot data från alla sensornoder i systemet behövs en server som kan kommunicera med
dessa. Servern är programmerad i PHP på grund av PHP:s enkelhet och breda stöd för både MySQL
och kommunikationsprotokoll.
4.4.1 Funktionalitet
Funktionen för servern är att kommunicera med alla sensornoder som finns inlagda i systemet.
Kommunikationen sker via en UDP (User Datagram Protocol) socket.
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Varje sensornät har en uppdateringsfrekvens hur ofta fuktsensornoderna skall avläsas och skicka
sensorsvärden till servern. Servern lyssnar efter inkommande paket med sensordata. Det tillsammans
med information från databasen angående sensornätet avgör om plantan behöver bevattnas eller
om den är tillräckligt fuktig. Senste sensorvärdet från alla fuktsensornoder i ett sensornät hämtas
från databasen. Ett medelvärde av fuktighetsnivån beräknas utifrån dessa sensorvärden.
Om fuktighetsnivån inte är tillräcklig hämtas väderdata för platsen där sensornätet finns, för mer info
se 4.4.2. Med aktuell väderdata och sensordata bestämmer servern om bevattning skall ske eller ej.
Detta för att spara in på vatten när nederbörd är på väg mot den geografiska platsen som
sensornätet finns vid. Skulle inte nederbördsmängden räcka till för att uppnå tillräcklig fuktighet
kommer vattenpumpen att aktiveras av servern. Vattenpumpen är kopplad till sensornätet och
vattnar så länge det behövs för att plantan skall nå en bra fuktighet.
Användaren ges i systemet en möjlighet att ställa in tidsintervall då bevattning inte skall utföras. Om
bevattning behövs inom det tidsintervallet så skickas sluttiden på intervallet till fuktsensornoden.
Den nya tiden gör att bevattning sker så snart som möjligt efter tidsintervallets slut. Om däremot
vattenpumpen börjat pumpa innan starttiden för intervallet och pumptiden sträcker sig över det,
kommer pumpen stoppas då intervallet börjar.
För flödesschema över servern se Figur 17 A1.
4.4.2 Väderdata
Den vädertjänst som valdes var Norska Metrologiska Institutets egen vädertjänst. Valet grundades på
den databas som användes. Databasen innehöll postnummer samt geografiska koordinater vilka
kunde användas för uppbyggnad av URL-länken till XML-filen. Det avgjorde att deras tjänst var
lämpligast att använda.
Onödig bevattning sparas in genom att väderdata hämtas från NMI. Besparingen sker genom att
områden som det inom kort kommer att regna på inte bevattnas. Vädret är inte likadant på alla
platser och tidpunkter så det är viktigt att hämta data som är relevant för sensornätet.
4.4.2.1 Funktionalitet
Data hämtas via en URL-länk som innehåller longitud och latitud för den aktuella platsen. En databas
med Sveriges postnummer och geografiska koordinater medförde att variablerna blev kända för
systemet (62). Med koordinaterna kunde en URL-länk till rätt XML-fil skapas. Då väderdata över
samma plats inte skall hämtas för ofta enligt NMI:s krav, sparas XML-filen ned och kan inte hämtas på
nytt under de kommande 24 timmarna.
Användaren har sedan tidigare ställt in den uppdateringsfrekvens som fuktdata skall hämtas från
fuktsensornoderna. Denna frekvens används även som tidsintervall för att kontrollera nederbörden
fram till nästa uppdateringstillfälle. För att säkerhetsställa att inte bevattning sker i onödan
kontrolleras även de kommande sex timmarna efter nästa uppdateringstillfälle. De extra sex
timmarna ser till att plantan inte överbevattnas om nederbörd väntas vid nästkommande
uppdateringstillfälle, men inte under det aktuella.
Den sparade XML-filen itereras igenom och det sökta tidsintervallet letas upp tillsammans med dess
nederbörd i millimeter. Denna information används i en egenutvecklad nederbördsalgoritm som
avgör hur lång pumptid som skall skickas till pumpen.
4.4.2.2 Nederbördsalgoritm
Denna analys utförs för att se till att plantan som skall bevattnas, hela tiden håller en bra fuktighet.
Det betyder att mängden nederbörd påverkar hur mycket vatten pumpen skickar ut. Är annalkande
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nederbördsmängd större än den efterfrågade bevattningsmängden behövs det inte pumpas alls.
Medan i motsatt fall kanske endast en kort pumptid tillsammans med nederbörden ger önskad
mängd vatten till plantan.
Användaren har vid konfigurering angett hur stort område som skall bevattnas samt pumpkapacitet.
Dessa faktorer tillsammans med aktuell fuktnivå, nederbördsmängd samt önskad fuktighetsnivå
används i analysen.
Analysen går till så att nederbördsmängden räknas om till ett värde som anger nederbördsmängd
över bevattningsområdet. Den efterfrågade vattenmängden räknas ut även för aktuellt område och
sedan jämförs de två värdena. Om nederbördsmängden över området är mindre än önskad
vattenmängd räknas en pumptid ut genom att dra skillnaden mellan värdena. Den nya önskade
vattenmängden divideras med pumpens kapacitet och resulterar i en pumptid i sekunder som
sedermera skickas till pumpsensornoden för bevattning.
Nederbördsalgoritmen i formelform som beskriver hur pumptiden räknas ut:

4.5 Databas
Databasen som används i arbetet är MySQL på grund av dess enkel- och smidighet för den mindre
mängd data som hanteras av systemet. Även dess lättfattlighet tillsammans med det inbyggda stödet
i PHP gjorde MySQL till den bäst lämpade databasen.
Databasen består av fem tabeller med olika data.
 users - Tabell med användarprofiler.
o ID - Unikt ID till varje profil.
o username - Unikt användarnamn för profilen.
o password - Lösenord till profilen.


motes - Tabell med sensornoder.
o user_id - Relationen som kopplar ihop sensornoder med användare.
o MAC - MAC adressen för sensornoden för att koppla ihop sensornod med data.
o IP - IP adressen till sensornoden.
o mote_type - Vilken typ av sensornod det handlar om. Datafälten skiljer sig åt.
o irrigation_area - Hur stor area som skall bevattnas.
o postal_code - Postnummer där sensornätet befinner sig.
o plant_id - Relationen med plant-tabellen.
o update_freq - Hur ofta fuktsensornoden skall skicka nya mätningar.
o pump_id - Relationen mellan sensornodstyperna.
o pump_capacity - Hur många liter vatten pumpen klarar av att pumpa per minut.
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start_time - Starttid då pumpsensornoden inte får vattna.
end_time - Sluttid då pumpsensornoden inte får vattna.
datetime - Tidsstämpel när senaste uppdatering gjordes.
current_moisture - Nuvarande fuktighet som senast avlästes från fuktsensornoden.
battery_level - Nuvarande batterinivå hos fuktsensornoden.



graph_data - Tabell med grafdata.
o MAC - Relation till rätt sensornod.
o battery_level - Batterinivå vid tidsstämpeln.
o current_moisture - Fuktighet vid tidsstämpeln.
o datetime - Tidsstämpel för när mätningen gjordes.



sweden - Tabell med geografisk data.
o postal_code - Relationen med tabellen ‘motes’.
o latitude - Latitudkoordinater till postnumret.
o longitude - Longitudkoordinater till postnumret.



plant_database_demo - Tabell med plantor.
o ID - ID för relation till rätt planta.
o name - Namnet på plantan.
o moisture_level - Minsta tillåtna fuktighet i procent.

Denna databas utgör kärnan i systemet då dess data ligger till grund för flera funktioner i systemet.
Till exempel tabellen “sweden” med geografisk data som gör att väderdata över rätt plats analyseras.
Det tillsammans med dess smarta funktioner som återställande efter krascher/strömavbrott samt
möjliggörandet av samtidig åtkomst av data gör databasen till en viktig kugge i systemet (63).

4.6 Webbsida
Skriptspråket PHP valdes på grund av dess enkla implementation på webbsidan samt bra
dokumentation som finns tillgänglig på internet. Pythons ramverk var mer komplicerat och då ingen
tidigare kunskap besatts inom Python föll valet sig naturligt.
HTML och CSS används för utseendet och designen på webbsidan.
4.6.1 Användare
För att användaren skall hantera och administrera dess sensornät krävs det registrering och
inloggning på webbsidan. Detta för att få en personlig profil där endast användaren kan ändra eller
komma åt sin information. Varje profil som skapas får en unik identifikation som binds till rätt
sensornät. Väl inloggad kan användarens sensornät övervakas och konfigureras.
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4.6.2 Sensornodshantering
En inloggad användare kan lägga till, redigera och ta bort
sensornoder i dess sensornät. Varje sensornät binds ihop
av en pumpsensornod som en eller flera fuktsensornoder
kan kopplas till. En användare kan då skapa flera
sensornät med olika parametrar som skiljer dem åt. Då
någon av de olika sensornodstyperna läggs till skall ett
formulär anpassat för typen som valts fyllas i, se Figur 3
och Figur 4.

Figur 3. Formuläret för fuktsensornoden.

När formuläret är korrekt ifyllt och sparat läggs det till i
databasen så att systemet skall kunna hantera
informationen om sensornoden.
Då en sensornod skall redigeras öppnas samma formulär
fast ifyllt med tidigare värden för att förenkla processen.
Figur 4. Formuläret för pumpsensornoden.
De ändringar som utförs sker i direkt koppling till
databasen. Uppdaterad information skickas till sensornoden vid nästa uppdateringstillfälle. Detta kan
påskyndas genom manuell knapptryckning på fuktsensornoden. Då sensornoder tas bort från
webbsidan raderas de genast i systemet och hanteras då inte längre av servern.
4.6.3 Information
Informationen som visas för användaren är en graf över vald fuktsensornod enligt Figur 5. Grafen
visar hur fuktnivån i jorden sett ut över ett bestämt antal dagar. I grafen kan även batterinivån för
bestämd sensornod läggas till och visas. Den aktuella batterinivån i vald fuktsensornod visas även
den på sidan. I övrigt finns även en överblick av användarens sensornät där aktuella inställningar för
varje sensornod visas, se Figur 6.
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Figur 5. Grafvisning på webbsidan över fuktighet samt batterinivå. Y-axeln visas i procent och X-axeln visar antar timmar
bakåt i tiden.

Figur 6. En överblick av användarens sensornät. ’User data’ beskriver sensornätens inställningar. ’Pump motes’ visar
information för pumpsensornoderna och ’soil moisture motes’ visar information för fuktsensornoderna.

4.7 Fuktsensorn
Den fuktsensor som valdes var en resistiv från DF-Robot (64),
se Figur 7. Dess funktionalitet är väldigt enkel vilket bidrog till
att priset var väldigt lågt i förhållande till andra fuktsensorer.
Nackdelen med elektrolys hos resistiva fuktsensorer
prioriterades bort eftersom dess funktionsduglighet ansågs
vara tillräcklig för ändamålet. Vid valet vägdes dessa faktorer
mot varandra och priset fällde avgörandet.
Fuktsensorn mäter spänningen mellan två ENIG-elektroder
(Electroless Nickel Immersion Gold) som förts ner i jorden.
Elektroderna består av ett tunt lager guldimmersion vilket
fördröjer tiden tills det att nickelelektroderna börjar oxidera
(65). Fuktsensorn har 3 portar, en för fas, en för jord samt en
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Figur 7. Fuktsensorn från DF-Robot.

analog utgång för avläsning av fuktigheten. Den matas med spänning från sensornodens digitala
utgång.
Sensornoden läser av spänningen som anger aktuell fuktighet från fuktsensorn. För att avgöra vad
dessa spänningar motsvarar i fuktighet behövde sensorn kalibreras. Detta utfördes genom att först
väga en kruka med torr jord och fuktsensor i. Fuktsensorns värde lästes av och återspeglade 0 %
fuktighet. Krukan med den torra jorden fylldes på med vatten tills dess att jordens fuktighet
återspeglade 100 % fuktighet. Detta gav ett maxvärde från fuktsensorn. Då vattnet avdunstade från
jorden förändrades inte värdet från fuktsensorn utan visade fortfarande maxvärde. Sensorvärdena
lästes av med jämna mellanrum och då en avvikelse från maxvärdet inträffade ansågs max vara det
senaste avlästa maxvärdet. För varje avläsning vägdes krukan och vattenmängden i jorden räknades
ut. Nya sensorvärden togs återigen med jämna intervall tillsammans med avvägning av krukan. Det
gav ett resultat där fuktsensorns värden avspeglade fukten i jorden i procent. Resultatet visas i Tabell
4 och Tabell 5.

Tabell 4. Första kalibreringen av fuktsensorn.

Tabell 5. Andra kalibreringen av fuktsensorn.

Genomförandet av kalibreringen utfördes ett flertal gånger vilket säkerhetsställde att
kalibreringsvärdena var korrekta. Denna metod valdes på grund av att fuktigheten skulle anges i
procent. Metoden ger en precis återgivning av mängden vatten i jorden som enkelt kan omvandlas
till procent. Resultatet i Tabell 5 gav väldigt stor variation i förhållande till Tabell 4. Det realiserades
när värdena sattes in i programmet Graph (66), som användes för att ta fram formler utifrån
mätdata. Värderna i Tabell 4 avspelgade en delvis exponentiell kurva (Figur 8. Graf över
kalibreringsvärdena.), där formeln för kurvan blev obrukbar på grund av en väldigt låg exponent.
Modifikation av värdena var nödvändig för återgivning av en formel som var applicerbar på
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fuktsensornoderna utan att påverka kurvans utseende. Denna formel kan användas för x-värden
större än 70 vilket medförde att en formel för x-värden mindre än 70 togs fram. Dessa formler
användes sedan i fuktsensornoden vid avläsning av sensorvärdena för att få ut rätt fuktighet.
Formler:

Figur 8. Graf över kalibreringsvärdena. Gröna prickar återspeglar tabell 4. Röda prickar återspelgar tabell 5. Värderna är
modifierade för att återge en applicerbar formel till fuktsensornoderna utan att ändra kurvans utseende.

4.8 Vattenpump
Den vattenpump som används i arbetet är en av typen dränkbar pentrypump (67). Valet föll på den
då den ansågs enklare att hantera i demonstrationssyfte eftersom den kan sänkas ned i vattnet. Att
det dessutom i 3.9 fastslogs att den typen var mer effektiv än inline-pumpen fällde avgörandet.
Pumpkapaciteten är 7,5 l/min och drar 2 A vid drift. Pumpen behöver en spänning på 12 volt och
matas då från en extern spänningskälla. Eftersom en sensornod skulle styra pumpen tillverkades en
styrkrets. Första versionen av styrkresten bestod utav en MOSFET av typen BSP318S vars funktion är
att öppna och sluta strömmen till pumpen (68). Detta beroende på om den logiska signalen till basen
på transistorn är hög eller låg. Sensornodens logiska signal är på 3 volt och får endast dra några få
milliampere. Kopplingen visas i Figur 9.
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Figur 9. Första versionen av kopplingsschemat för styrningen av vattenpumpen.

Eftersom sensornoderna har ett reset-tillstånd blir utgången flytande. För att förhindra att pumpen
sätts igång så används ett pull-down motstånd från gaten på transistorn. Då är transistorn alltid i
öppet läge när det inte ligger en logisk signal på gaten. Transistorn löddes fast på ett litet kretskort
tillsammans med kontaktpinnar, se Figur 10.

Figur 10. Kretskortet med ytmonterad transistor.
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Vid körning med vattenpumpen inkopplad så försvann sensornoden från nätverket. Den blev därmed
osynlig för andra enheter och inte möjlig att kommunicera med. Flera försök till att använda samma
koppling med olika modifikationer utfördes. Bland annat en avkopplingskondensator över motorn
testades utan resultat. Det konstaterades att sensornodens spänningsnät behövde skilja sig från
pumpens spänningsnät. Det möjliggjordes genom en optokopplare. Med en optokopplare var
sensornätet fritt från störningar från pumpen och sensornoden förblev därmed synlig i sensornätet.
Kopplingen av den andra versionen visas i Figur 11 och realiseras i Figur 12.

Figur 11. Andra versionen av kopplingsschemat för styrningen av vattenpumpen.

Figur 12. Styrkretsarna med transistor och optokopplare.

4.9 Konstruktion
Bevattningssystemet är till för utomhusbruk vilket bidrog till att elektroniken behövde vara skyddad
från väta. Det utfördes genom att placera elektroniken i två stycken IP65-lådor (69). På ena lådan
monterades uttag för antenn, spänningsförsörjning och vattenpumpen. I den placerades
pumpsensornoden med tillhörande styrning som kopplades till uttagen. Den andra lådan fick uttag
för antennen och fuktsensorn. Det medförde att kabeln till fuktsensorn blev förlängd samt fick nya
kontakter. I lådan placerades fuktsensornoden som även den kopplades till uttagen. Den färdiga
konstruktionen av lådorna visas i Figur 13.
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Figur 13. IP65-klassade lådorna tillsammans med den modifierade fuktsensorn.

4.10 Sluttest
Sluttestet av systemet i sin helhet utfördes med avseende på slutproduktens funktionalitet och
pålitlighet. Testet inleddes med att systemet kopplades upp i utomhusmiljö enligt
användarmanualen, se A.2. På webbsidan skapades en profil med inställningar över en specifik plats,
plantsort, bevattningsområde samt vattenpumpkapacitet. Det som bevattnades var en kruka
myntaodling med diametern 15 cm vilket gav arean 0,0176 m2 över bevattningsområdet.
Fuktsensorn stoppades ner i jorden i mitten på plantan och dess sensornod placerades utomhus.
Den dränkbara vattenpumpen lades i en hink utomhus, medan dess sensornod med tillhörande
styrning sattes inomhus tillsammans med kommunikationspunkten. Från pumpen drogs en
vattenslang till krukan. Med systemet uppkopplat aktiverades pumpsensornoden och
fuktsensornoden och systemet var igång.
Redan vid de första avläsningarna från fuktsensorn var det en stor variation mellan värdena. Det
konstaterades då att fuktsensorn ej var pålitlig nog att använda i en implementation av
bevattningssystemet. Testet avbröts och en simulering av bevattningssystemet utfördes.
Simuleringen utfördes genom manuell inmatning av indata över aktuell fuktighet och annalkande
nederbörd. Det var ej annalkande nederbörd när simuleringen utfördes vilket medförde att även den
matades in manuellt.
Simuleringen delades upp i två scenarion där de olika funktionerna i systemet testades. Scenariona
består av att en rabatt med rosor skall övervakas och bevattnas med hjälp av bevattningssystemet.
Sensornätet fick följande inställningar.
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Scenario 1
Första scenariot använder tidsintervallet mellan 11:00 och 21:00 där ingen bevattning får ske. Inget
regn är annalkande och rosorna håller en fuktighet på 0 % vid senaste avläsning.
Systemet räknar ut en pumptid fast skickar den inte till pumpsensornoden eftersom aktuell tid är
inom intervallet där bevattning ej får ske. Tiden tills när intervallet är slut beräknas och skickas till
fuktsensornoden som antal timmar till nästa uppdateringstillfälle. Detta realiseras i Figur 14.

Figur 14. Ett mottaget paket hos servern innehållandes MAC : fuktighetsnivå : batterinivå, se röd markering. Tiden till
nästa uppdatering skickas tillbaka till fuktsensornoden. En pumptid beräknas utifrån indata samt nederbörd, se grön
markering. Då aktuell tid är inom intervallet returneras tiden i timmar tills nästa uppdateringstillfälle till
fuktsensornoden, se gul markering. Detta istället för att skicka pumptiden till pumpsensornoden.

Scenario 2
I andra scenariot får bevattning ske hela dygnet. Annalkande regnmängd är 18 mm under en period
på 24 h(18+6). Senaste avläsningen av rosorna visar att dem håller en fuktighet på 39 %. Systemet
räknar ut en pumptid i sekunder som skickas till pumpsensornoden för bevattning av rosorna. Detta
realiseras i Figur 15.

Figur 15. Ett mottaget paket hos servern innehållandes MAC : fuktighetsnivå : batterinivå, se röd markering. Tiden till
nästa uppdatering skickas tillbaka till fuktsensornoden, se grön markering. En pumptid beräknas utifrån indata samt
nederbörd och skickas sedan till pumpsensornoden, se gul markering.
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5 Resultat och diskussion
I detta kapitel så följer en helhetsbeskrivning av systemet samt de olika delarnas relation med
varandra. En analys beskriver de olika delarna i arbetet och problem som uppstått förklaras och
utreds.

5.1 Helhetsbeskrivning
Systemet är uppbyggt kring följande delar: sensornoder kopplade till fuktsensor och vattenpump, en
server, en databas, väderdata samt en webbsida (Figur 16).

Figur 16. Överblick över bevattningssystemet.

En användare skapar en profil genom att registrera sig på webbsidan. Registreringen lägger till
profilen i databasen och medför att användaren måste logga in på sin profil. Väl inloggad kan
användaren lägga till sensornoder och bilda egna sensornät. Ett sensornät består av en
pumpsensornod som kopplas ihop med en eller flera fuktsensornoder. Det medför att användaren
gör inställningar per sensornät istället för på varje enskild sensornod. Dessa inställningar görs när en
användare lägger till en ny pumpsensornod till systemet, vars inställningar då sparas i databasen. Det
är inställningar som postnummer till sensornätet, pumpens flödeskapacitet, arean för
bevattningsytan, hur ofta mätningar ska ske, tidsintervall då pumpen inte skall pumpa samt vilken
planttyp bevattningen berör.
Då en fuktsensornod läggs till kopplar användaren den till en pumpsensornod och får inställningarna
för sensornätet. Det går även att ändra inställningar för ett sensornät samt ta bort sensornoder i
systemet. Sensornoderna i systemet identifieras med hjälp av dess MAC-adress som är unik för varje
sensornod.
I bevattningssystemet används sensornoderna för olika funktioner, en fuktsensornod, en
pumpsensornod samt en kommunikationspunkt. Fuktsensornoden är kopplad till en resistiv
fuktsensor som mäter fukten i jorden och skickar det till servern. Användaren väljer hur ofta värdena
ska läsas av med intervall på sex timmar. Pumpsensornoden styr vattenpumpen som drivs via en
extern spänningskälla. Genom att ta emot en pumptid från servern avgörs tiden vattenpumpen skall
vara aktiverad. Kommunikationen mellan sensornoderna och kommunikationspunkten sker trådlöst
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och mellan kommunikationspunkten och servern via ethernet. Kommunikationspunkten har ingen
ethernetanslutning vilket gör att den tillsammans med en dator, agerar nätverksbrygga mellan det
trådlösa sensornätet och internet. Det medför att sensornoderna kan kommunicera med servern
som finns på annan geografisk plats. Transportprotokollet UDP används till att skicka data i systemet.
Då användaren lagt till ett sensornät på sin profil startas sensornätet genom att användaren aktiverar
sensornoderna. Först skall pumpsensornoden aktiveras genom att användaren trycker på
tryckknappen på sensornoden. Servern sparar IP-adressen till pumpsensornoden och visar på
webbsidan att den blivit aktiverad. Fuktsensornoden aktiveras sedan likadant och inleder med att
skicka aktuellt sensorvärde till servern.
Servern lyssnar konstant efter inkommande paket från sensornoderna och analyserar dess
mätvärden. Då servern mottagit ett paket från fuktsensornoden skickas aktuell
uppdateringsfrekvens, det vill säga hur ofta fuktsensornoden skall mäta fukten i jorden, tillbaka till
sensornoden. Den aktuella fuktigheten i jorden jämförs mot önskad fuktighet hos den valda
plantsorten. Skulle plantan behöva vatten, hämtas och analyseras väderdata för en tidsperiod framåt
i tiden. Utifrån annalkande nederbördsmängd samt de inställningar angående bevattningsområde
och plantsort som gjorts, beräknas en pumptid. Om pumptiden är längre än noll sekunder, dvs. att
det inte väntas tillräckligt med nederbörd, skickas pumptiden till pumpsensornoden. Den i sin tur
aktiverar vattenpumpen och pumpar tills plantan fått en ordentlig rotblöta.
Då systemet är igång kan användaren på sin profil se en graf över fuktigheten i jorden samt
batterinivån hos en viss sensornod har förändrats över en tidsperiod. Tidsperioden kan sträcka sig 7
dagar bakåt i tiden från det senast avlästa värdet.
Användardata och sensornoder med inställningar ligger i en databas som servern och webbsidan
läser ifrån och modifierar. I databasen finns även en plant-tabell med plantors önskade fuktighet, en
graftabell med data från sensornoder för att kunna visa i grafen samt en tabell över Sveriges
postnummer med tillhörande geografiska koordinater för att hämta rätt väderprognos.

5.2 Analys
Systemet är uppbyggt på flera delar vilka analyseras var för sig. Analysen tar upp delarnas
funktionaliteter och väger dem mot andra lösningsmetoder.
5.2.1 Sensornod
Sensornoden uppfyllde de önskvärda kraven som var att läsa av sensorer, styra en vattenpump,
skicka och ta emot data med IPv6 och samt att vara energisnål. Den inbyggda antennen har en
väldigt kort räckvidd, så användning av den externa var ett måste vid implementation av systemet.
Alternativet att använda T-Mote Sky istället för Zolertia Z1 bör fungera den med eftersom båda är
likvärdiga. En skillnad är att en batterisensor behöver kopplas in externt eftersom T-mote Sky saknar
denna sensor.
5.2.2 Operativsystem
Simuleringsverktyget Cooja var främsta anledning till att välja Contiki som operativsystem till
sensornoderna. Verktyget i sig är kraftfullt, användbart och fungerar väldigt bra. Contiki däremot
innehåller en del buggar vilket kan undvikas vid användning av TinyOS, som är ett mognare
operativsystem än Contiki. Till TinyOS finns mycket dokumentation och material att ta del av. Det har
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dessutom funnits längre vilket bidrar till att det är mer utvecklat. Användarmässigt har TinyOS
samma stöd och förutsättningar som Contiki vilket betyder att bägge operativsystemen kan användas
i arbetet.
5.2.3 Webbsida
Utseendet av webbsidan kan utvecklas för att ge ett mer visuellt tillfredsställande för användaren. Till
den aktuella designen används HTML/CSS. Det kan bytas ut mot till exempel twitter-bootstrap, för
ett mer professionellt utseende. Funktionaliteten på webbsidan står skriptspråket PHP för vilket
fungerar väldigt bra eftersom det är lättfattligt samt ett kompetent programmeringsspråk.
5.2.4 Server
Servern hanterade på ett tillfredsställande sätt de uppgifter den var avsedd att utföra. PHP i
standardutförande gav upphov till ett problem. Det klarade inte av att lyssna på inkommande data
från sensornäten samtidigt som det utför beräkningar för bevattningsprocessen. Detta på grund av
att inget stöd för trådhantering finns som standard i PHP. Lösningen blev att installera ett plugin som
tillåter användning av trådar så att två eller flera operationer kan utföras parallellt. Ett alternativ är
att använda Java som har stöd för både trådhantering, kommunikation, XML-hantering samt
databashantering.
5.2.5 Batterisensorn
Inbyggda batterisensorn visade enligt systemtestet att fungera tillfredsställande. Den håller en stabil
mätning av batteripacket.
5.2.6 Fuktsensorn
Den valda fuktsensorn fungerar alldeles för dåligt för att användas vid full implementation av
systemet. Testerna som gjorts av fuktsensorn visar att den i grunden endast kan användas för att ta
reda på att det är fuktigt eller ej. Den klarar inte av att mäta hur fuktigt det är i den mån som behövs
då systemet behöver noggrannare mätningar.
5.2.7 Vattenpump
Vattenpumpen som användes i arbetet fungerar väl i demonstrationssyfte av systemet. Med den
dränkbara pentrypumpen måste kärlet där pumpen ligger i, fyllas på med jämna mellanrum för att
undvika torrsugning. I en full implementation av systemet behöver den bytas mot en vattenpump
som har anslutning med direkt vattentillförsel. Först då kan bevattningsprocessen bli helautomatiskt.
Styrningen till vattenpumpen behövde modifieras på grund av störningar som påverkade att
sensornoden försvann från nätverket. Med den andra versionen av styrkrets blev sensornoden
störningsfri och styrningen fungerade som det var tänkt från början.

5.3 Problem
Under arbetets gång uppstod en del problem som löstes på olika sätt. Nedan följer en beskrivning av
problemen samt lösningen på dessa.
5.3.1 Trasig radio på en sensornod
Då sensornoderna skulle kommunicera med varandra upptäcktes det att paket som skickades mellan
enheterna endast kom fram med ojämna intervall. Det vill säga att flera paket skickades men endast
ett fåtal togs emot av mottagaren. Då nya sensornoder prövades uppstod inte samma problem och
det konstaterades att radion var trasig på en av sensornoderna.
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5.3.2 Tjuvströmmar vid fuktavläsning
Till en början var fuktsensorn inkopplad helt på de analoga portarna, med fas, jord och analoga
signalen. Problemet med det var att varje gång fuktsensorn avlästes så sjönk batterinivån rejält.
Genom tester upptäcktes det att fuktsensorn ständigt låg och skickade spänning mellan
elektroderna, trots att portarna på sensornoden var inaktiverade. Detta löstes genom att flytta fasen
till en digital port som endast aktiverades inför fuktavläsningen.
5.3.3 Styra GPIO
Programmering av de digitala portarna krävde en del letande i sensornodens datablad för att se till
att rätt port användes. Det fanns heller ingen information om hur detta utfördes konkret på varken
Contikis hemsida eller forum. Efter att ha kontaktat supporten på Zolertia löstes problemet och de
digitala portarna kunde användas. Nedan följer ett exempel på hur port P2.1 (nr 49) programmeras,
se Figur 2:
Nedan definitioner beskriver och namnger vilken port som kommer att användas.
#define P2SEL *((byte *)0x2E)
#define P2OUT *((byte *)0x29)
#define P2DIR *((byte *)0x2A)
#define PUMP_PIN
1
// P2.1
För att bestämma att porten skall vara en output används följande kommandon.
P2SEL &= ~(1 << PUMP_PIN);
P2DIR |= 1 << PUMP_PIN;
P2OUT &= ~(1 << PUMP_PIN);
Nedan kommando sätter en etta på utgången.
P2OUT |= 1 << PUMP_PIN;
Nedan kommando sätter en nolla på utgången.
P2OUT &= ~(1 << PUMP_PIN);

5.3.4 Störning av radiosignaler
När den första versionen av pumpstyrningen användes blev det störningar på sensornoden.
Störningarna orsakade att sensornoden varken kunde skicka eller ta emot paket efter att den
aktiverat pumpen en gång. Det krävdes att sensornoden startades om efter varje körning för att
kunna ta emot paket igen. Lösningen på problemet blev att modifiera om styrkretsen till pumpen så
att sensornoden var helt skild ifrån pumpens spänningsnät. Med den nya kopplingen försvann
störningarna helt och pumpsensornoden fungerade.

32

6 Slutsats
Målet att konstruera en prototyp för ett energismart bevattningssystem för utomhusbruk har
uppfyllts. Trådlösa sensornoder med tillkopplade fuktsensorer används för att vid en specifik plats
mäta av fuktnivån i jorden. Sensornoderna används även till att styra en vattenpump för bevattning
vid den specifika platsen.
Via en kommunikationspunkt skickas datatrafik trådlöst till sensornäten och via ethernet till en
server. Den i sin tur är kärnan i systemet och knyter samman användare med sensornät samt sköter
om systemets funktionalitet. Servern tar emot information från sensornäten och bestämmer
bevattningsmängden utifrån fuktnivån samt aktuell väderdata.
Via en webbsida skapas användarprofiler där sensornäten kan konstrueras och konfigureras. På
profilerna visas även information angående sensornäten och dess status.
Systemets önskvärda egenskaper bekräftades i och med sluttestet av systemet. För nogrannare
fuktmätningar behöver fuktsensorn ersättas.
En användarmanual samt en installationsguide har utvecklats för bevattningssystemet.
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7 Rekommendationer
I detta kapitel presenteras de rekommendationer för fortsatt arbete vid vidareutveckling av
systemet.

7.1 Fuktsensor
Fuktsensor som används i projektet bör bytas ut mot en bättre som ger en jämnare linjär avläsning av
spänningen. Fuktsensorn WATERMARK 200SS är en resistansmätande sensor som är framtagen för
att mäta fukt i jord. Tillsammans med WATERMARK:s spänningsadapter så påstås fuktsensorn att ge
en linjär spänning mellan 0-2.8 Volt (70). Alternativet är att välja en sensortyp som mäter
kapacitansen istället. Detta för att minska den korrosion som sker på elektroder när likström används
samt för att få en stabilare mätning.

7.2 Kommunikationsprotokoll
UDP användes som kommunikationsprotokoll mellan sensornoderna och servern. UDP har ingen
tillförlitlighet som återskickar försvunna paket. Om de paket som skickats försvinner på vägen vet
varken mottagaren eller sändaren om det. En TCP uppkoppling löser det problemet eftersom det
återskickar data som försvunnit på vägen till mottagaren.
En annan lösning är att implementera hantering av försvunna paket för UDP i applikationen.

7.3 Identifikationsnummer för sensornoderna
Sensornoderna har en unik MAC-adress på fyra tecken som används i projektet för att identifiera
varje sensornod. När en användare registrerar en ny sensornod till sin profil så finns möjligheten att
lägga till sensornoder som användaren inte äger och på så sätt blockar andra för att kunna registrera
dessa. Lösningen på problemet är att använda sig av serienummer. I databasen kopplas varje MACadress till ett längre och säkrare serienummer. Användare använder sig istället av serienumret för att
registrera sina sensornoder till sin profil. Det ger ett säkrare pålitligare system för användarna.

7.4 Spara energi för sensornoder
Sensornoderna behöver dra så lite ström som möjligt för att behålla en lång underhållsfri period utan
att kompromissa med funktionaliteten. Därför behövs energioptimeringar utföras. En stor energibov
är framförallt radion. De optimeringar som gjorts är att radion stängs av under tiden den inte skickar
och tar emot data, alltså under tiden den väntar på nästa uppdateringstillfälle. Stänger även av
avläsningen av fuktsensorn samt batterisensorn. I Contiki finns inbyggd funktion för att mäta
energiåtgång över en tid och denna är användbar när det behöver energioptimeras. Genom att titta
på de moment som sensornoden utför så kan fler optimeringar göras.
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Appendix
A.1 Flödesschema

Figur 17. Flödesschema över funktionaliteten för bevattningsservern.

A.2 Användarmanual

Energismart
Bevattningssystem

Användarmanual

1

Information
Användarmanualen beskriver hur användaren skapar en profil samt egna sensornät på webbsidan.
Vidare beskrivs hur installationen av hårdvara går till samt hur sensornoder aktiveras.
I manualen finns även ett kapitel som tar upp hur felsökning kan genomföras vid eventuella fel.
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1 Webbsida
1. Surfa in på ADRESS och registrera en profil.
2. Logga in på profilen med användarnamn och lösenord.
3. Inställningar, här visas information angående sensornäten.

4. Klicka på ADD PUMP MOTE för att lägga till en ny pumpsensornod till systemet.
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5. Formuläret för pumpsensornoden visas.

6. Fyll i formuläret med rätt inställningar för pumpsensornoden. Bekräfta genom att klicka på SAVE.
7. Inställningssidan visas igen.
8. Klicka på ADD SENSOR MOTE för att lägga till en ny fuktsensornod till systemet.
9. Formuläret för fuktsensornoden visas.
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10. Fyll i formuläret och koppla den till en pumpsensornod för att skapa ett sensornät. Bekräfta
genom att klicka på SAVE.
11. Inställningarna på webbsidan är klara och systemet är färdigt att installeras.
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2 Installation av hårdvara
1. Anslut vattenpumpen till pumpsensornoden.
2. Placera ut en eller flera fuktsensornoder på bevattningsytan genom att stoppa ner den externa
fuktsensorn i jorden.

3. Placera kommunikationspunktenn inom behörigt avstånd (max 100 m) från sensornätet.
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3 Starta systemet
1. Förse sensornoderna med batterier. De är aktiva då den röda dioden lyser på dem.
2. Starta kommunikationspunktenn.
3. Tryck på USER (grön pil) på pumpsensornoden. På webbsidan visas om den blivit aktiverad.
4. Tryck på USER (grön pil) på alla fuktsensornoder i sensornätet.
5. Systemet är nu aktiverat.
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4 Felsökning
4.1 Inga uppdateringar från fuktsensornoden sker på webbsidan





4.2

Kontrollera att sensornoderna är inom ett behörigt avstånd från varandra samt
kommunikationspunkten så att kommunikation är möjlig.
Skicka ett paket manuellt genom att trycka på USER (grön pil).
Kontrollera på webbsidan om uppdatering skett.
Kontrollera batterierna.
o Tryck på USER (grön pil) om batterierna bytts ut för att starta om sensornoden.

Vattenpumpen startar inte

1. Den gröna dioden på sensornoden lyser men inget vatten kommer.
 Kontrollera att kabeln är korrekt inkopplad mellan vatten pumpsensornoden.
2. Pumpen skall vattna men ingen diod lyser.
 Avaktivera pumpsensornoden på webbsidan.
 Skicka ett paket manuellt genom att trycka på USER (grön pil).
 Kontrollera att pumpsensornoden är aktiv på webbsidan.
 Kontrollera att sensornoderna är inom ett behörigt avstånd från varandra samt
kommunikationspunkten så att kommunikation är möjlig.

4.3 Diodförklaring
Röd – Fast sken, väntar på att startas. Snabb blinkning, paket mottages.
Grön – Fast sken, vattenpumpen är aktiv.
Blå – Fast sken, förbereder samt skickar paket.
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A.3 Installationsguide
Finns bifogad som bilaga vid filnamn: manual_smart_bevattningssystem.docx
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1 Dokumentinformation
Syfte
Dokumentet beskriver hur systemet installeras. Delar som behandlas är:


Bevattnings-server



Webbserver



Sensornoder



Nätverksbrygga



MySQL

Versions historik
Version

Datum

Författare

Ändringar

PA1

2012-04-24

Daniel Söderholm

Första version

Referenser
Ref

Filväg/URL

Dokument id

Sektion

1

\200501_iot_ipv6_gateway\manuals

manual_001_200501

2.2.5

2

\200501_iot_ipv6_gateway\manuals

manual_001_200501

2.2.6

Definitioner
Uttryck

Förklaring

3

Version

2 Nätverksbrygga
Information
Nätverksbryggan ansluter sensornodernas trådlösa nätverk mot internet. Det behövs en
sensornod som agerar som en border router och en dator som är länken till internet. Border
router ansluts med USB till datorn.

Installation av nätverksbrygga
Denna sektion förklarar hur man installerar en nätverksbrygga för systemet.

Hårdvara


Zolertia Z1 sensornod.



Dator.



VMWare virtuell maskin körandes Ubuntu versionen ”InsantContiki2.6”

Mjukvara
(http://www.contiki-os.org/start.html).

Filer och mappar för Contiki
Det finns två olika mappar som innehåller Contiki källkod. Mapparna är contiki och contiki-2.6.
Referenser till mappar utgår ifrån /home/user/contiki-2.6.

Brygga nätverkskort till virtuell maskin
Öppna inställningar för VMware.
Klicka på fliken Network Adapter och markera Bridged och spara.

Ladda upp kod till Sensornod.
Anslut sensornoden till datorn med USB.
Kompilera och ladda upp ”RPL border router” till sensornoden:
examples/ipv6/rpl-border-router$make TARGET=z1 border-router.upload

Aktivera TUNSLIP6
Z1:s border router behöver anslutas till nätverket. Det görs genom att köra tunslip6 som finns
i mappen tools/.
Kompilera genom att köra kommandot:
make tunslip6
För felsökning se referens 1.

Ställa in rätt routes
Ip forwarding
För att aktivera det övriga nätverket att nå sensornätet behöver IP forwarding aktiveras. Vi
behöver aktivera IP forwarding och tvinga datorn att acceptera routing upplysningar.
Kör följande kommandon:
sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding=1
sysctl net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
eth0 skall ersättas med namnet på interfacet som används.
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För att göra inställningen permanent, lägg till följande rader i mappen /etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
Lägg till ipv6 i slutet på filen modules i /etc/modules. Utan de kommer sysctl.conf ladda före
IPv6 kernelmodulen och IPv6 inställningar finns då ej. När filen är ändrad, kör följande
kommando:
update-initramfs –u

Radvd
Installera radvd (Router advertisment Daemon) på datorn (apt-get install radvd).
Konfigurera sedan /etc/radvd.conf till följande:
interface eth0
{
AdvSendAdvert on;
AdvDefaultLifetime 0; # Never use me as default router
MaxRtrAdvInterval 30;
prefix 37::/64
{
#AdvValidLifetime 60;
#AdvPreferredLifetime 30;
};
route aaaa::/64
{
#AdvRouteLifetime 60; # OBS Inte för kort relativt MaxRtrAdvInterval
};
};
När filen är konfigurerad starta radvd med kommandot:
service radvd start
Ev.
service radvd restart
När detta är installerat startar radvd automatiskt vid uppstart (så länge IP forwarding är
aktivt).

Ansluta till border router
För att ansluta till sensornoden:
examples/z1/ipv6/z1-websense$ make TARGET=z1 connect-router
Kommandot startar tunslip6 och border routern kan nu nås genom att använda IPv6 adressen
som skrivs ut. Exempel:
Server IPv6 addresses:
aaaa::c30c:0:0:4c38
fe80::c30c:0:0:4c38
Skrivs inte detta ut, starta om sensornoden och kör kommandot igen. Då skall IPv6 adressen
skrivas ut.
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3 Webbserver
Information
Webbservern används för att användare skall kunna administera bland sina sensornoder.

Installation av webbserver
Denna sektion förklarar hur man sätter upp webbserver för systemet. Följande exempel
använder XAMPP.

Mjukvara


Apache webbserver med PHP och MySQL stöd (ex. XAMPP).

Tillvägagångssätt
Installera XAMPP och aktivera modulerna Apache och MySQL.
Mappen start innehåller koden för webbservern. Flytta mappen till C:\xampp\htdocs\. Filvägen
kan variera efter vart XAMPP är installerat.
För att testa webbsidan är adressen aningen http://localhost/start eller
http://[intern ip]/start.

Lägg till sensornoder i databas
Sensornoderna måste existera i databasen för att systemet skall känna igen dom. Logga in
med din användare på webbsidan. Lägg sedan till en pumpsensornod och fyll i formuläret
korrekt. Därefter lägg till en fuktsensornod och välj vilken pumpsensornod du vill koppla ihop
den med. Nu existerar det sensornätet i systemet.
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4 Sensornoder
Information
Sensornoderna används till att kunna mäta fuktigheten i jorden samt kunna styra en
vattenpump.

Installation av sensornoder
Denna sektion förklarar hur man laddar upp kod till sensornoder i systemet.

Mjukvara


VMWare virtuell maskin körandes Ubuntu versionen ”InsantContiki2.6”
(http://www.contiki-os.org/start.html).

Filer och mappar för Contiki
Det finns två olika mappar som innehåller Contiki källkod. Mapparna är contiki och contiki-2.6.
Referenser till mappar utgår ifrån /home/user/contiki-2.6.

ladda upp kod till sensornod
Anslut sensornoden till datorn med USB.
Kopiera över mappen IOT till examples/.
Kompilera och ladda upp ”moisture_sensor_mote” eller ”pump_mote” till sensornoden:
examples/IOT/motes/$ make TARGET=z1 moisture_sensor_mote.upload
eller
examples/IOT/motes/$ make TARGET=z1 pump_mote.upload
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5 Bevattnings-server
Information
Bevattnings-servern kommunicerar med alla användares sensornoder. Den uppdaterar, lägger
till och tar bort data från databasen samt bestämmer om det behövs vattnas beroende av vad
vädret ser ut längre fram i tiden.

Installation av bevattnings-server
Denna sektion förklarar hur man startar bevattnings-servern.

Installera php
Bevattnings-servern kräver att PHP är installerat på datorn. Har XAMPP installerats som
webbserver är det redan installerat. Annars måste PHP installeras separat.
I mappen irrigation_server/add-ons/ finns filerna php_pthreads.dll och pthreadVC2.dll.
Php_pthreads.dll skall flyttas till C:\xampp\php\ext\.
PthreadVC2.dll skal flyttas till C:\xampp\php\.
Skulle PHP vara installerat på annan filväg än angivet ovan så använd denna.
Dessa två filer behövs för att trådar i servern skall fungera.

Starta bevattnings-server
Öppna filen irrigation_server.bat som ligger i mappen irritation_server. Ändra raden
@echo C:\xampp\php\php.exe -f "C:\irrigation_server\bin\udp_handler.php "
Till:
@echo [file path to]\php.exe –f “[file path to]\irrigation_server\bin\udp_handler.php
För att starta bevattnings-servern räcker det med att starta filen irrigation_server.bat som
ligger i mappen irrigation_server.
I filen parse_weather_data.php, rad 99-100, kan behöva tas bort ifall ingen proxy används.
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6 MySQL
Information
I databasen finns all data om systemet. Det är data som information om användare och dess
sensornoder.

Installering av databas
Denna sektion förklarar hur man lägger till en databas för MySQL.

Lägga till databas.
I XAMPP, klicka på Admin för MySQL. Det tar dig till phpMyAdmin där du grafiskt kan
administrera bland databaser och tabeller. Första gången behöver du logga in och
användarnamnet är ’root’ utan lösenord. Tryck sedan på importera och välj filen
smart_bevattning.sql. Tryck på kör och nu skall den nya databasen finnas där med dess
tabeller.
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