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Abstract 

 

This project includes a report that is meant to provide a Bachelor of Science in electronics. 

The client, Jonny Hylander, wants to display information coming from the newly installed 

weather station as it currently does not have any receivers. The station is placed on one of the 

houses at Halmstad University. The information will be displayed on the School's own 

website. 

 

The project has resulted in that you now can take part of weather information such as 

temperature, wind speed and global UV radiation through hh.se. You can also see the Trade 

Center via a webcam image. 

 

This report describes the weather station, work methods, programming choices and final 

results of the project.



 

 

 

Sammanfattning 

 

Detta projekt är ett examensarbete som är menat att ge en högskoleingenjörsexamen 

inom elektronik. Beställaren, Jonny Hylander, vill visa den information som kommer 

från den nyinstallerade väderstationen då den idag inte har någon mottagare. Själva 

stationen är belägen på ett av husen på Högskolan i Halmstad. Informationen skall visas 

på Högskolans egen hemsida. 

Projektet har resulterat i att man nu kan ta del av väderinformationen som till exempel 

temperatur, vindhastighet och global solstrålning via hh.se. Dessutom kan man se Trade 

Center via en webcam bild. 

Denna rapport beskriver väderstationen, tillvägagångssätt, programmeringsval och 

slutresultat för projektet.
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1 Inledning 

Intresset för vädret har funnits i alla tider och i var mans hem finns det temperaturgivare 

och/eller regnmätare och/eller så utnyttjar man solen via solceller för att t.ex. värma upp 

vatten eller få energi. I dagsläget är det väldigt enkelt att se hur vädret är. Det finns en 

uppsjö med sajter på internet som visar just det man vill veta t.ex. smhi.se, temperatur.nu, 

klart.se o.s.v. 
 

Intresset är stort även bland privatpersoner. Bland annat har barometern funnits i många 

hem under årens lopp. Nu i teknikens tidevarv köper de hem diverse olika givare för att få 

en mer exakt prognos över vädret. Som exempel finns väderstationen Sjövalla Klint1 i 

Mölndal. Han som gjort sidan skulle från början köpa en termometer men det blev ett inköp 

av en hel väderstation. Stationen visar temperatur, luftfuktighet, vind och regn. 

 

Även på Högskolan i Halmstad har intresset för att visa lokalt väder varit stort. Så uppe på 

O-husets tak vid observatoriet finns en mätstation för vind- och soldata. Det som stationen 

tar emot är vindhastighet, vindriktning, temperatur, lufttryck, global solstrålning och soltid. 

Det finns även några kvadratmeter solceller. Data som tas emot, skickas till en lokal dator 

som står i anslutning till väderstationen. Det är bara där som informationen visas. 

 

Därför skall man utveckla ett sätt att förmedla denna information till alla som är intresserad 

av vädret runt om Högskolan i Halmstad. Syftet är att ha en länk via högskolans hemsida, 

där man kan ta del av mätstationens data samt en webbild av höghuset och högskolan för att 

se vädret. Detta är bra PR för högskolan och uppskattas av allmänheten.  

1.1 Syfte 

Ta emot mätdatan från väderstationen och överföra till den lokala datorn, som står i 

anslutning till väderstationen, och tar sedan in i programmet LabVIEW som skickar 

informationen vidare till högskolans hemsida.  

 

Solcellerna skall även kopplas in och visa effektmätning från dem. 
 

                                                 
1
 http://www.sjovallaklint.se/ 2010-04-29 



Dokumentets skapare – Creator of the document 
Ellinor Brynning 

Kurs – Course 
Examensarbete, Högskolan i Halmstad 

Handledare – Supervisior 
Johan Malm, HH 

Beställare – Orderer 
Jonny Hylander, HH 

  

Dokument:  examensrapport_eb 
Sparad: 2010-06-04 

Högskolan i Halmstad Sida 7 av 20 

 

2 Bakgrund 

Under detta avsnitt tas väderstationen upp, alla olika delar till väderstationen, hur de 

olika delarna mäts och hur seriell kommunikation fungerar. 

2.1 Väderstation 

Väderstationen är tillverkad av ett tyskt företag, meteoclima [5]. Birgitte Saber 

anställdes av SET för att ta fram en lösning på stationen och solcellsanläggningen. 

Installationen av väderstationen genomfördes av Jonny Hylander och Göran Sidén 

hösten 2009.  

 

Väderstationen är uppbyggd med ett antal olika sensorer som tas upp i kommande 

stycken 2.1.1 – 2.1.6. 

 

 
 

 

figur 1- väderstationen 

nr1 – vindhastighet 

nr2 – vindriktning 

nr3 – UV-strålning 

nr4 – solskenstid 

nr5 – temp. och luftfuktighet 
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2.1.1 Vindhastighet 

Sensorn (se figur 1, nr1) för vindhastighet fungerar för överföring av elektriskt 

uppmätta värden. Konstruktionen är damm- och vattenavvisande, vilket gör att den 

klarar hög värme och fungerar även under svåra klimatförhållanden. 

 

I sensorn finns ett reflekterande hjul, tillverkad av en speciell pläterad aluminium, som 

är försedd med 15 svarta segment. Under rotation passerar segmenten fotoceller och 

skapar en sekvens av pulser, i en frekvens som är proportionell till vindhastigheten. Då 

justeringen är noggrann av ”kopparnas” radie finns det ett exakt samband mellan varvtal 

och windrun
2
.  

 

Den motsvarande windrunen till en rotation är 1.5 m. Då det är 15 segment blir 

upplösningen på 1.5/15 = 0.1 m och frekvenserna ger ett mätområde 0-70 m/s som ger 

en digital signal motsvarande 0-700 Hz. 

2.1.2 Vindriktning 

Vindriktningssensorn (se figur 1, nr2) är konstruerad att ta emot vindriktningsdata via 

elektronisk överföring.  

 

När vindflöjeln flyttas är ratten i vinkelgivaren vänd så att det skickas en motsvarande 

digital signal, beroende på vindriktingen. Efterföljande elektronik omvandlar signalen 

till 8-bitars graykod [8]. Graykoden ger olika vinklar. Själva graykod är en typ av binär 

kodning, ”reflekterad binärkod”. 

2.1.3 Pyranometer 

Mäter global solstrålning [7], som är den sammanlagda direkta och diffusa 

solstrålningen. Solstrålningens intensitet beror bland annat på solstålarnas vinkel mot 

jordytan, molnighet och vid den aktuella tiden. Se figur 1, nr3. 

2.1.4 Solsken 

CSD 3 mäter solsken (se figur 1, nr4). När den direkta solstrålningen överstiger värdet 

120 W/m
2
 börjar en klocka räkna och den tiden det blir visas i minuter. 

 

Typiska värden under sommarhalvåret är 12-16h soltid vilket motsvarar 500-1000 

W/m
2
. Vinterhalvåret, 6-12h soltid som motsvarar 300-900 W/m

2
. 

2.1.5 Temperatur och luftfuktighet 

En kapacitiv sensor för att mäta luftfuktighet och en PT 100, platinum resistor, som 

mäter temperatur är i en och samma givare. Den har en elektronisk signalförstärkare 

som gör att den faktiska luftfuktigheten och temperaturen omvandlas till en 

proportionell standardiserad elektrisk uteffekt.  

 

                                                 
2
 windrun – mätning av mängden vind som passerar stationen under en given tidsperiod 
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Det vattentäta höljet på sensorn skyddar det elektriska mot påverkan av väder, den har 

även skydd gentemot damm.  

 

Sensorerna (se figur 1, nr5) i sig skyddas av en strålskärm. Som används för att skydda 

mot direkt och diffus strålning som kan orsaka okända och okontrollerade fel. Skärmen 

praktiskt taget eliminerar fel som orsakas av sol- eller marksänd strålning. 

2.1.6 Lufttryck 

Precis som tidigare sensorer så omvandlas lufttryck till en elektrisk signal. Sensorn 

består av en piezoresistiv tryckgivare. Fungerar som en trådtöjningsgivare, beroende på 

belastningen blir de olika tryck. Den är damm- och vattentät och skyddas mot yttre 

påverkan. Sensorn sitter inomhus då det är samma tryck inne som ute. 

2.1.7 Solceller 

Vid väderstationen finns även några kvadratmeter solceller (figur 2) som är inkopplade 

direkt på högskolans elnät. De är inte sammankopplade med väderstationen. 

 

 

2.2 Mätning av storheter 

 Mätområde Noggrannhet 

Vindhastighet 0 - 70 m/s ± 0,2 m/s 

Vindriktning 0° - 360°  

UV-strålning 305 - 2800 nm 9-15 µV per W/m² 

Solskenstid 400 - 1100 nm När den direkta UV-strålningen överstiger 

120 W/m
2
 börjar tiden att räknas. 

Temperatur -30°C - 70°C ± 0,3 K 

Luftfuktighet 0 - 100% ± 2% 

Lufttryck 200-1060 hPa ± 1,0 hPa vid 20°C  

(arbetstemp. -25°C- 40°C) 

Solceller   

figur 2- solceller 
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2.3 Installation 

Alla sensorerna utom solcellerna är kopplade till en PLC, Combilog LT 1021 (figur 3), 

och själva informationen från stationen visas genom ett program som heter 

Comgraph32
3
. PLC:n är kopplad till en dator via serieporten, RS-232 [9].  

 

 

 

2.4 Seriell kommunikation 

Seriell kommunikation [2] överför data mellan en dator och en extern enhet, som t.ex. i 

det här fallet mellan PLC och en dator. Denna typ av kommunikation skickar en databit 

i taget efter varandra (se figur 4), används vid låg dataöverföring eller när man måste 

skicka data över långa avstånd. 

 

 Start

bit 
   Data

bitar 
    Paritet Stop

pbit 
 

             

             

             

 Bit-
tid 

           

 
 

Denna typ av standard är en ANSI-standard, kallas RS-232, används oftast i seriella 

portar. Själva standarden definierar bl.a. spänningsnivåer, kortslutningsbeteende, 

signalhastighet med mera. Spänningarna +3 till +12 V definierar RS-232 som en logisk 

0:a och -3 till -12 V som en logisk 1:a.  

 

                                                 
3
 data retrieval and analysis for combilog 

figur 3- Combilog LT 1021 

figur 4 – seriell kommunikation 
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Man måste ange fyra parametrar för seriell kommunikation: överföringshastighet, antal 

databitar, paritetsbit och stoppbit. Dessa parametrar ingår inte i RS-232 standarden. 

 

Paketet med databitar sänds inverterad och med minst signifikanta biten (LSB) först och 

mest signifikanta biten (MSB) sist. Vilket blir att man får tolka det som så att läsa från 

höger till vänster och att en logisk 1:a för negativ spänning och logiska 0:a för positiv. 

 

Datorer har en hankontakt för seriell kommunikation men figur 5 visar honkontakt då 

denna pluggas in för att kunna avlyssna PLC:n. Vanligtvis använder man 3, 5, 8 eller 9 

ledare vid kommunikation. Tre stycken ledare används för att ta emot data (RxD), 

skicka data (TxD) och för gemensam signaljord (Com). Ytterligare två ledare används 

för att signalera att data skall överföras, RTS och CTS. De sista fyra ledarna används för 

att visa att det är klart för kommunikation med det som är inkopplat. Att det har 

etablerats kontakt. De ledare som är väsentliga för det här arbetet är 2 och 5. 

 

 

Funktion Signal Pin 9-pin DTE 

Data TxD 3 Output – Transmitt 

 RxD 2 Input – Receive 

Handskakning RTS 

CTS 

DSR 

DCD 

DTR 

7 

8 

6 

1 

4 

Output – Request to send 

Input – Clear to send 

Input – Data set ready 

Input – Data carrier detect 

Output – Data terminal ready 

Common Com 5 -- 

Other RI 9 Output – Ring indicator 

 

 

 

3 Problemlösning 

3.1.1 Lösa med C 

Första idén att lösa datakommunikationen från PLC:n till datorn var att koda ett eget 

program i C, men den idén lades ned innan den skred till verket då det skulle bli för 

avancerat och komplicerat. 

3.1.2 Lösa med LabVIEW 

LabVIEW är ett grafiskt programmeringsspråk med inbyggda mät och analysfunktioner. 

Det finns gott om användbara exempel i LabVIEW som man med fördel kan använda 

för att bygga sina program. 

figur 5 – 9-pin D-SUB 
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4 Metod 

4.1 Upprättelse kommunikation 

Genom att studera manualen för PLC:n [6] kunde man hitta under ”Instruction Set in 

the ASCII-Protocol” vad för kodrad man skulle skicka till PLC:n för att få ut data från 

den. I LabVIEW finns det enkla exempel att hämta så man kan testa seriell 

kommunikation. ”Basic Serial Write and Read” (se figur 6) användes för att testa den 

seriella kommunikationen. I fältet ”string to write” skriver man in kodraden, i vänstra 

fältet ställer man in de värden den seriella kommunikationen arbetar emot och i ”read 

string” visas det man efterfrågar. 

 

 

 
 

Det räckte dock inte att studera manualen då kontakt mellan PLC:n och datorn inte 

upprättades. Ett kontaktdon (se figur 5) pluggades in och utnyttjade bara pin 2 (RxD-

receive) och pin 5 (COM, jord). Man fick sitta och lyssna på PLC:n först via 

hyperterminal [4] och senare via docklight [3].  

 

Genom att koppla in en tråd i PLC:ns RxD gick det att se vad datorn skickade in för 

kodrader, genom att man kopplade tråden vidare till kontaktdonets RxD.  

 

Första omgången användes hyperterminal (se figur 7). Det gav inte all information som 

behövdes för att lösa problemet. Det som är markerat med rött på bilden är en del av 

kodraden som skickades in och som var intressant för att lösa problemet. 

 

figur 6- basic serial read and write 
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Docklight är ett liknande program som hyperterminal men här kunde man se vad som 

skickas in i ASCII-kod, hexkod, decimalkod (se figur 8) och binärkod. Här upptäcktes 

vad som inte gick att se från hyperterminal och som var väsentligt för att upprätta 

kommunikationen med PLC:n via LabVIEW.  

 

Det avgörande tecknet är markerat med grönt och står för ”carriage return” och i 

LabVIEW måste man skriva \r för att kodraden man skickar in skall tolkas på rätt sätt. 

 

 

 
 

Nedan visas kodtabellen (figur 9) som används för att få information från PLC:n. De 

som inte används är SunYN och HeatingCSD1, då de inte ger ifrån sig några värden av 

intresse. 

Kod  Storhet  Förklaring kodrad 

$01R00\r Temperature °C  $ without check sum 

$01R01\r Humidity %  01 destination address 

$01R02\r Global W/m
2
  R read data from one channel 

$01R03\r Direct W/m
2
  01..0B channel number 

$01R04\r Diffuse W/m
2
  \r carriage return 

$01R05\r SunYN YN    

$01R06\r Duration min    

$01R07\r Airpressure hPa    

$01R08\r Winddirection °    

$01R09\r Windspeed m/s    

$01R0A\r MaxWS m/s    

$01R0B\r HeatingCSD1 -    

 

figur 8 - docklight 

figur 7 - hyperterminal 

figur 9 - kodlista 
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4.2 Programmets uppbyggnad i LabVIEW 

LabVIEW är som tidigare beskrivet grafisk programmering. Man jobbar i två olika 

fönster, front panel och block diagram. Frontpanel är användarinfacet, blockdiagram är 

den grafiska programmeringen, här ställer man in det mesta som skall ske om man inte 

valt att kunna göra det i frontpanel. 

 

Programmet är uppbyggt på fyra delar. Första delen är för seriell kommunikation där 

man ställer in alla inställningar. Som tidigare förklarat i stycke 2.2 behövs vissa 

parametrar. I det här fallet överföringshastighet (baudrate) 19 200, 8 databitar, ingen 

paritetsbit och en stoppbit som går att se tydligare i bilaga 1. 

 

Andra delen är en metod att stega igenom kodlistan. Då man vill få in alla datavärden på 

samma gång men stegvis fick man lösa detta genom att göra en loop som stegar igenom 

en lista med alla koder (se figur 9 och ”Val utav värde”, bilaga 1). 

 

Tredje delen består av att hämta en bild från webcamen (se bilaga 2 nedre del av 

blockdiagrammet). Själva funktionen är i en loop som körs var 10:e minut. Funktionen 

initierar kameran, tar en bild, skickar bilden vidare och stänger kameran. 

 

Sista delen är vart man skickar värdena man fått från loopen och bilden som tagits av 

webcamen. Den informationen läggs på den lokala datorn som fungerar som en 

webbserver. Som i sin tur skickar allt vidare till en sida på hh.se. För att informationen 

skall kunna användas på hh.se omvandlas den till en xml-fil [1]. 



Dokumentets skapare – Creator of the document 
Ellinor Brynning 

Kurs – Course 
Examensarbete, Högskolan i Halmstad 

Handledare – Supervisior 
Johan Malm, HH 

Beställare – Orderer 
Jonny Hylander, HH 

  

Dokument:  examensrapport_eb 
Sparad: 2010-06-04 

Högskolan i Halmstad Sida 15 av 20 

 

5 Resultat 

5.1 Avlyssning 

Genom att koppla in sig på PLC:ns receive och in på annan dator än den lokala kunde 

kodradsproblemet lösas. Vilket gjorde att LabVIEW fick kontakt med PLC:n och 

väderdata kunde inhämtas.  

5.2 Loopning 

Loopning genom lista med kodrader genomfördes för att få in all data på en gång. 

5.3 .xml 

Omvandlade datavärdena till en xml-fil, då webbansvariga krävde detta för att kunna 

visa på hh.se 

5.4 Webcam 

Webcam installeras och kodas in i LabVIEW där den tar en bild var 10:e minut. 

5.5 Hemsidedel 

Kodat en enkel html sida för visning på hh.se. Se bilaga 3. Sidan kunde föras ut på nätet 

med hjälp av att det installerades en webbserverfunktion på den lokala datorn så alla 

filer som behövdes hämtades från en lokal mapp. 
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6 Slutsats, diskussion och framtid 

6.1 Slutsats och diskussion 

Det hela tog mycket längre tid än planerat. Hade ingen handledare tillgänglig förrän en 

vecka in i februari så det var svårt att komma igång med projektet. När handledare 

äntligen var på plats diskuterade vi igenom vad för programmering som skulle vara bäst 

för projektet. Mitt förslag med att lösa problemet med C blev snabbt nedröstat då det 

skulle bli för komplicerat och svårt att arbeta med. Därför påbörjades aldrig någon 

testning med C, istället valdes LabVIEW för att lösa problemet. 

 

Mycket tid gick åt att installera delar till LabVIEW. Programmet i sig är bra men består 

av väldigt många skilda delar som gör att det lätt blir tidskrävande när man behöver 

hitta vad som saknas. Sedan att förstå varför man inte fick kontakt med PLC:n drog 

även ut på tiden.  

 

Webcam delen var jobbigare än anat, då National Instruments som producerat 

LabVIEW inte har förinställda delar till webcam utan man måste installera IMAQdx. 

Det var mängder med små och stora installationer som behövdes göra för att kunna få 

fram en bild över huvudtaget. 

 

De mål som sattes upp för projektet blev inte alla genomförda. P.g.a. att tiden drog iväg 

fortare än anat blev aldrig solcellsdelen upprättad. Däremot blev alla andra delar klara, 

väderstationens data visas tillfredställande på högskolans hemsida. 

 

I stora drag var detta ett roligt examensarbete då det kombinerade både teknik och 

media vilket idag är intressant på marknaden. Man ska inte bara vara teknisk kunnig 

utan även förstå sig på hur saker och ting uppfattas i media. Dessutom vem är inte 

intresserad av vädret? 

6.2 Framtid 

Effektmätningen för solcellerna är något som får läggas till. En lösning vore att använda 

en digital wattmeter för att registrera antalet kilowattimmar. 

 

Något som hade varit roligt att lägga till på väderstationen är en regnmätare som visar 

hur mycket nederbörd det varit under ett dygn. 

 

Något som verkligen behövs till väderstationen är en ny dator. Tror att mycket tid har 

gått till att vänta på att datorn skall arbeta klart. Även en större skärm hade behövts då 

upplösningen inte var tillfredställande för LabVIEW:s behov. 

 



Dokumentets skapare – Creator of the document 
Ellinor Brynning 

Kurs – Course 
Examensarbete, Högskolan i Halmstad 

Handledare – Supervisior 
Johan Malm, HH 

Beställare – Orderer 
Jonny Hylander, HH 

  

Dokument:  examensrapport_eb 
Sparad: 2010-06-04 

Högskolan i Halmstad Sida 17 av 20 

 

7 Referenser 

[1] Converting Data to and from XML (http://zone.ni.com/reference/en-

XX/help/371361B-01/lvconcepts/converting_data_to_and_from_xml/).  

Hämtad 2010-04-16. 

[2] Serial Port Communication (http://cnx.org/content/m12293/latest/).  

Hämtad 2010-04-23. 

[3] Docklight (http://www.docklight.de/). Hämtad 2010-04-09. 

[4] Microsoft Hyper Terminal (http://www.computerhope.com/software/terminal.htm).  

Hämtad 2010-04-23. 

[5] Meteoclima (http://www.meteoclima.de). Hämtad 2010-04-30. 

[6] Combilog LT 1021, hardware manual version 1.03
4
 

[7] Väder – Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Väder#Str.C3.A5lning).  

Hämtad 2010-05-15. 

[8] Graykod – Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Graykod). Hämtad 2010-06-01. 

[9] RS-232 – Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232). Hämtad 2010-06-01. 

[10] RS-232 Tutorial on Data Interface and cables 

(http://www.arcelect.com/rs232.htm). Hämtad 2010-06-01. 

                                                 
4
 går att ladda ned från meteoclima.de 



Dokumentets skapare – Creator of the document 
Ellinor Brynning 

Kurs – Course 
Examensarbete, Högskolan i Halmstad 

Handledare – Supervisior 
Johan Malm, HH 

Beställare – Orderer 
Jonny Hylander, HH 

  

Dokument:  examensrapport_eb 
Sparad: 2010-06-04 

Högskolan i Halmstad Sida 18 av 20 

 

8 Bilaga 1 
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10 Bilaga 3 

 


