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Sammanfattning 

I dagens samhälle är det vanligt att en person har tillgång till en smartphone, 
surfplatta eller en dator i hemmet. Detta leder till ett ökat intresse för att styra och 
analysera olika system i bostäder automatiskt. I nya bostäder blir det allt mer 
vanligt att installation av automatik eller reglering görs, men den här typen av 
investering är ofta dyr. Möjligheten att själv kunna reglera energiförbrukning är 
eftertraktad och är i många fall något man vill ha kontroll över.  
 
Målet för detta examensarbete är att ge privatpersoner möjligheten att påverka sin 

energiförbrukning med hjälp av ett grenuttag som styrs över nätet.  

 
Några av de funktioner som är tillgängliga är att ge personen möjlighet att reglera 

sitt grenuttag genom en hemsida så att enskilda uttag är aktiva under specifika tider, 

att styra energikrävande system så att de utför sitt arbete under de perioder som 

energipriset är som lägst. Utöver detta ges användaren möjligheten att följa 

energiförbrukningen för apparaterna som är inkopplade till grenuttaget.  

 

 

  



 
IV 

Abstract  

It is rather common on today’s household that a person has access to a smartphone, 

tablet or a computer. This leads to a growing interest to control and analyze the 

household with a computer or through an automated system.  

It’s becoming increasingly common on newer homes to install an automated system 

or some kind of regulation system, but this kind of investment is rather expensive. 

Still the possibility to regulate the power consumption is coveted and in most cases 

is something a person wants to control.  

 

The purpose with this thesis is to give a person the ability to decrease his/hers 

energy consumption with the help of a socket that he/she controls through the web.  

 

One of the functions that will be available for the user is the possibility to regulate 

the outlets with an on/off operation. The user will be able to input an energy price 

on the homepage that he/she doesn’t want to overstep. If the energy price reaches 

this amount the outlet will then automatically shut down. Furthermore the user can 

check the energy consumption that the devices execute on the outlet.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

 

I slutet av 1990-talet har begrepp som intelligenta hus eller smarta hus dykt upp i 
debatten om vårt framtida boende. Intelligenta hus innebär en eftersträvan att 
automatisera husets elsystem på ett flexibelt sätt så att det förenklar vardagen. En 
viktig del av intelligenta hus är att spara energi och minska miljöbelastningen. 
Smarta hus ger möjligheten att minska energiförbrukning inom områden som 
belysning, klimat och värme. Denna teknik blir allt mer eftertraktad i svenska hem. 
Installation av intelligenta hus medför en hög investeringskostnad vilket blir ofta för 
dyrt att göra. 
För att kringgå den höga investeringskostnaden men fortfarande ha tillgång till en 
del av den teknik intelligenta hus erbjuder, har vår uppdragsgivare utvecklat idén 
“smarta grenuttag”. 
 

1.2 Problemformulering 

I dagens hushåll introduceras fler och fler apparater som förbrukar el. Detta medför 
en högre energiförbrukning. Vi anser att personer ser fördelen med att kunna 
granska sin energiförbrukning på nätet, samt möjligheten att reglera den.  

Vi vill ge konsumenten möjligheten att kontrollera och minimera elförbrukningen 
genom att få tillgång till ett smart grenuttag som ska utvecklas till ett lägre pris än 
befintliga produkter. 

 

1.3 Syfte  

 
Utifrån uppdragsgivarens idé om det ”smarta grenuttaget” har detta examensarbete 
formulerats. Examensarbetet ska utveckla en prototyp utifrån de 
kravspecifikationer som har tagits fram av uppdragsgivaren. Examensarbetet ska i 
första hand inriktas mot att färdigställa hårdvaran för prototypen. Sekundärt 
kommer en hemsida skapas där styrning av grenuttagets samtliga funktioner sker. 
Vid slutet av examensarbetet kommer prototypen lämnas över, för att kunna 
vidareutvecklas om så önskas av uppdragsgivaren.  
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1.4 Mål 

 

Målet med detta projekt är att ta fram ett grenuttag som är styrbart via en hemsida. 
Användaren ska enkelt kunna ändra de olika inställningarna från en webbläsare och 
då kommunicera med grenuttaget.  
Funktionerna som är tillgängliga för användaren: 
 

 Till/från av uttagen. 
 Timerfunktion där uttagen sätts till/från vid en förbestämd tid.  
 Sätta ett max elpris. Jämförelse med Nord Pool Spot görs och uttaget frånslås 

om Nord Pool Spots elpris överstiger användarens inmatade elpris. 
 Följa effektförbrukningen på hemsidan som utgörs på uttaget av tillkopplad 

last.  
 
Projektet ska kunna fortgå efter examensarbetets slut. Ett väldokummenterat arbete 
krävs för en möjlig vidareutveckling av prototypen. Prototypen ska tillverkas enligt 
vissa krav på utseende och funktioner vilket förklaras under kravspecifikationen.  

 

1.5 Kravspecifikation  

 
Kravspecifikationer har satts upp av uppdragsgivaren. En del av kraven som ska 
uppfyllas är: 
 

 Utveckla ett grenuttag anpassat efter svensk standard för eluttag och 
stickkontakt.  

 Minst två eluttag skall finnas med individuell effektmätning, timerfunktion, 
på- och avfunktion samt klara av en belastning på minst 1000 W.  

 Grenuttaget ska vara tillverkat så att all elektronik som krävs får plats i 
höljet. 

 Uttaget ska kommunicera med en WIFI-router.  
 
För fullständig kravspecifikation, se bilaga 1.  
 

1.6 Avgränsningar  

 
Avgränsningar som görs för detta examensarbete är följande: 

 
 Grenuttaget är utformat för enbart enfasiga laster. 
 Användaren ska inneha en router som grenuttaget kopplas till.  
 Grenuttaget är dimensionerat för endast hushållsanvändning.   
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1.7 Uppdragsgivare  
 

 

Uppdragsgivaren består av två utvecklingsingenjörer från Halmstad högskola. För 
deras examensarbete har de tagit fram en produkt-idé som innebär en smart och 
billig lösning för att minimera elförbrukningen. 
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2 Förstudier 
 

Det inledande arbetet i projektet bestod av en inlärningsprocess i syfte att skapa  
en bredare och djupare kunskap inom ämnet. 

Detta krävs för att få en tillräcklig inblick, för att ta reda på vad som utförts inom 
området och vilka de viktigaste frågeställningarna är. Faktainsamling utfördes 
genom litteraturstudier så som sökning i tryckt material t.ex. böcker, artiklar, 
rapporter, uppsatser och tidsskrifter.  

 

2.1 Smarta hus  

 

Syftet med Smarta hus är att användaren ska kunna styra och kontrollera hemmets 
funktioner och på så sätt bidra till en effektivare energianvändning [1]. 
 
Intelligenta hus utvecklades i USA på slutet av 1970-talet. Första gången begreppet 
”Intelligent House” användes var år 1984 av företaget ”United Technologies Building 
System Company” som startades för en ny marknad - husautomation. Detta var 
början på husautomationen där fastighetsskötaren hade kontrollen över styrningen. 
På senare tid har detta ändrats till att man överlåter styrningen till de boende i 
huset. Uttrycket Smarta hem/hus används i Sverige istället för ursprungsbegreppet 
Intelligent hem/hus.  
 

2.1.1 Uppbyggnad av energieffektivare hus  

 

Två enkäter har utförts av ”Australia Greenhouse Office” (AGO) där fokus låg kring 
den extra kostnaden vid uppbyggnad av ett hus som byggs på ett energieffektivare 
sätt[2]. Man har låtit byggare och planläggare besvara dessa enkäter och det visar 
sig att mer än 90% tror att kostnaden kommer att bli mycket högre. Vidare så delar 
byggare och planläggare på uppfattningen att den extra kostnaden kommer inte 
accepteras av kunden. Enkäten kan ses i bilaga 2. 
 
Efter enkäten så tog AGO på sig att förbättra ett hus som låg på ett 

klassificeringsvärde 1.5. Deras mål var att förbättra huset med energieffektivare 

metoder så att husets klassificeringsvärde skulle öka till 3.5. Det visade sig att 

förbättringen kostade i genomsnitt 3015 dollar, en ökning på bara 2% för ett hus 

som kostar kring 150 000 dollar. Detta är mycket lägre än vad majoriteten av 

byggare och planläggare hade trott var möjligt. Resultat kan ses i bilaga 3 & 4. 
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2.1.2 Nord Pool Spot 

 

Nord Pool Spot är en ledande energimarknad i Europa som erbjuder sina kunder 
elförsäljning både som dygnsförsäljning samt timförsäljning. Genom elspot handlas 
el 24 timmar före leverans medan elbas erbjuder en timhandel av el. 
Nästan all elhandel inom Norden går genom Nord Pool Spot. Sverige säljer ungefär 
90% av sin årliga elproduktion direkt till Nord Pool Spot[3]. 
Ungefär 370 företag från 20 olika länder bedriver sin handel på marknaden. Under 
2012 uppgick Nord Pools Spots omsättning till 432 TWh. 
Nord Pool Spot AB ägs av systemoperatörerna Satnett SF, Svenska Kraftnät, Fingrid 
Oyj, Energinet.dk och de Baltiska systemoperatörerna Elering samt Litgrid[4].  
 

 

2.2 Energi  

 

2.2.1 Energi och framtid 

 

En energideklaration trädde i kraft den första januari 2009. Deklarationen säger att 
alla nybyggda småhus måste energideklareras inom två år efter bruktagande. Där 
ska uppgifter framgå om husets energibehov för normalt bruk under ett år 
(energiprestanda)[5]. En oberoende expert genomför deklarationen och upprättas 
enligt lag: 
 

 Vid nybyggnation. 
 Vid försäljning av en byggnad och om en deklaration saknas, eller då 

deklarationen är 10 år gammal. 
 För byggnader i form av hyres- eller bostadsrätt med nyttjanderätt. Ansvaret 

ligger hos ägaren att en energideklaration finns som inte är äldre än 10 år. 
  För specialbyggnader där golvytan är större än 1000   . Lokalerna måste 

vara offentliga verksamheter, t ex. bad-, sport- och idrottsanläggningar, 
vårdbyggnader m fl. Ansvaret ligger hos ägaren att en energideklaration 
finns som inte är äldre än 10 år. 

 
Grunden för energideklarationen är att sänka energianvändningen för byggnaden 
samt att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är på uppdrag av EU:s nya 
direktiv. Vidare säger direktivet att efter år 2020 ska alla nya hus som uppförs vara 
nära ”nollenergibyggnader” [5]. Med nollenergibyggnad menas att byggnaden inte 
får förbruka mer energi än vad den producerar. 
 
Sverige har satt upp nya miljömål för hela fastighetssektorn där 
energianvändningen ska minskas med 20% till år 2020 samt med 50% till år 2050.  
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I Sverige står byggnader för 40% av den totala energianvändningen. För att uppnå 
miljömålet måste befintliga bostäder energieffektiviseras samt en fortsatt utveckling 
måste ske. 
 

2.2.2 Energi och beteende  

 

Energiåtgång kan bero både på teknik samt beteende hos användaren. Detta kan 
definieras som en bygg- och installationsteknisk del samt en verksamhetsanknuten 
del[6]. På grund av detta finns det en viss osäkerhet då en övergripande bild tas 
fram över förbrukningen. 
En del forskning har gjorts för att avgöra hur en människas beteende kan påverka 
energianvändningen. Resultatet visar att det finns en energibesparingspotential 
genom att förändra vanor hos brukaren. På senare tid har intelligenta hus blivit 
återigen relevanta tack vare utvecklingen på mät- och visualiseringsfunktionerna, 
dvs. boende kan på ett smidigt sätt följa upp sin energianvändning. Hushåll i småhus 
har större nytta av funktionerna då värme och varmvatten exkluderas från 
månadshyran, till skillnad från boende i flerbostadshus. Motivationen för 
lägenhetsboende att ändra sitt beteende kring energianvändning är avsevärt 
lägre[7]. 
 
Olika generationer har annorlunda syn på energianvändning. Den äldre 
generationen har en lägre elförbrukning för belysning trots att de vistas i hemmet 
under en längre tid. Skälet till detta är troligtvis bristen i antal elektronikapparater, 
rutinen att släcka i rum och stänga av apparater med strömbrytaren[7]. 
Förutsättningen till ett energisnålt beteende ligger störst hos personer med 
teknikintresse, praktisk kunskap och en öppen attityd till energibesparningar[8]. 
 

2.2.3 Energisparande  

 

Energisparande har varit en viktig del vid byggande av bostäder i Sverige efter 
oljekrisen under sjuttiotalet. Mycket har varit misslyckat eller direkt negativt, ett 
exempel på ett misslyckande var när fönstren gjordes mindre för att behålla värmen 
samt förbättra isoleringen. Minskad fönsterstorlek bidrog till andra kostnader som 
blev dyrare och personernas välmående blev till följd sämre. Detta har lett till att 
energiförbrukningen för belysning har ökat.  
 
De mest krävande hushållsapparater är bl.a. kylskåp, tvättmaskin och diskmaskin. 
Ett sätt att sänka energiförbrukningen är att undvika att sätta på diskmaskinen samt 
tvättmaskinen då de är halvfulla. Istället bör man kavla upp ärmarna och diska för 
hand. 
Man bör dock ha i åtanke att de nya apparaterna är upp till tre gånger så energisnåla 
som de äldre. Investering i nya apparater lönar sig i längden. 
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En stark motivation för enskilda hushåll till att spara energi är förmågan att följa 
energiförbrukning som apparaterna utgör på internet. Om kunden ser sin 
energiförbrukning kan det i viss mån leda till en sparsam attityd kring energi 
konsumtion. Kunder brukar släcka ner lampor som förbrukar lite energi i hopp att 
minska energiförbrukningen, men samtidigt körs en halvfull tvättmaskin som 
konsumerar väsentligt mer energi[9]. 
 

2.2.4 Fortum Hemkontroll 

 

Fortum erbjuder ett “kit” som heter Hemkontroll där man automatiserar sitt hem. 
Detta ger möjligheten att styra belysning, värme och apparater från din mobil vart 
du än befinner dig. Med Hemkontroll kan kunden även följa och analysera hemmets 
totala energianvändning och därmed använda energin på ett smartare sätt. 
 
Detta kit kostar 3 299 kr sen tillkommer en abonnemangskostnad på 49 
kr/månaden [10].  
 
 

2.3 Effekt 

 

För mätning av växelströmseffekt måste man ta hänsyn till spänningen U, strömmen 

I och fasförskjutningen  [11]. Beroende på om man mäter effekten på ett 

trefassystem eller ett enfasigt system ser beräkningsformeln olika ut. Effekten 

förändras beroende på en linjär last eller en icke-linjär last som är inkopplad. Låter 

man en sinusformad spänning ligga över en last och strömmen skiljer sig ifrån den 

sinusformade signalen indikerar det på en icke-linjär last.   

Effekt består av aktiv- reaktiv- samt skenbar effekt. Effekt-triangeln visar 

förhållandet mellan storheterna aktiv effekt (P), reaktiv effekt (Q), skenbar effekt (S) 

samt fasvinkeln φ. 

 

Figur 1: Effekt-triangeln 
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Utifrån effekt-triangeln får man fram effektfaktor:    
  

   
 [12].  

 

Det är den aktiva effekten konsumenten betalar för, den reaktiva effekten är den 

effekt som finns i nätet mellan kraftkällan och effektförbrukaren. Skenbar effekt är 

sammansatt av aktiv- samt reaktiv effekt. Se figur 1.  

Grenuttaget är utformat så enbart enfasiga laster kan kopplas på och beräknas 

m.h.a. följande ekvationer:  

Aktiv effekt [W]:                    

Ue – spänningens effektivvärde som ligger över lasten, Ie – strömmens effektivvärde 

som går genom lasten, φ – fasförskjutningen mellan spänning och ström[13].  

Den effekt som krävs för att driva den last som är inkopplad. Lasten kräver en aktiv 

ström som omvandlas till aktiv effekt. Aktiv effekt mäts i enheten watt [W] och är 

medelvärdet av effekten som lasten förbrukar. 

Aktiva effekten är den effekt som nyttgigörs genom omvandling till andra 

energiformer (värme, ljus, mekaniskt arbete etc). 

Reaktiv effekt [VAr]:                   

Den effekt som motsvarar det energiutbyte som sker mellan strömkällan och lasten 

som inte omvandlas till aktiv effekt. Reaktiv effekt mäts i enheten voltamperreaktiv 

[VAr] och är ett mått på den effekt som pendlar mellan strömkälla och lasten. 

Reaktiv effekt är ett mått på den pendlande effekten. 

Skenbar effekt [VA]:                        

Den effekt som är sammasatt av aktiv och reaktiv effekt och mäts i enheten 

voltamper [VA].  
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2.3.1 Effektfaktor 

 

Effektfaktorn är kvoten mellan den aktiva effekt som används i en krets och den 
skenbara effekt som levereras av strömkällan. Skenbar effekt beräknas genom att 
multiplicera ström med spänning. Lasten man kopplar in på nätet kan vara kapacitiv 
eller induktiv. Kapacitiva laster leder till att strömmen ligger före spänningen i fas, 
meda induktiva laster leder till att strömmen hamnar efter spänningen i fas. 
 
Effektfaktorn DPF (Distortion Power Factor) är detsamma som cos φ. Cos φ tar 

enbart hänsyn till grundfrekvensen 50 Hz. För att ta hänsyn till samtliga övertoner i 

systemet måste PF (Power Factor) beräknas fram [13]. 

I ett värmeelement är den skenbara effekten som levereras från strömkällan direkt 
omvandlad till värme. Lasten är i detta fall fullständigt resistiv, vilket betyder att 
skenbar och aktiv effekt är lika stora. Effektfaktorn är i detta fall 1. 
 
 
För en dator är den aktiva effekten summan av flera komponenter. Lasten är inte 
fullständigt resistiv vilket betyder att den skenbara effekten är högre än den aktiva 
effekten. Effektfaktorn är i detta fall mindre än 1 [14]. 
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3 Metod  

3.1 Hårdvara  

 

3.1.1 Funktion 

 

Grenuttagets samtliga funktioner regleras och styrs av användaren från en hemsida. 
En mikrokontroller med internetkommunikation behövs för att utföra beräkningar 
som krävs för effektmätningen. Användarens inmatning på hemsidan sparas i 
databasen. Mikrokontrollern tolkar informationen som hämtas från 
serverhanteraren för att sedan utföra funktionen. Switchningen utförs med ett relä 
och effektmätningen utförs av en logik krets. En helhetsbild på projektet ses i figur 
2.  
 

 

Figur 2: Översikt av produkten och dess funktioner. 
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3.1.2 Effektmätarkrets/Beräkningar 

 

CS5463 är en CMOS krets som mäter spänning och ström[15]. Med hjälp av den 
uppmätta spänningen och strömmen kan beräkning utföras för att få fram aktiv- 
samt skenbar effekt. Kretsen består av en förstärkare, två analog-till-digital-
omvandlare (ADC), system kalibrering samt en beräkningsenhet. Bland annat kan 
kretsen beräkna fram momentan effekt,     ,     , skenbar effekt, reaktiv effekt, 
aktiv effekt och effektfaktor.  
 
För att kommunicera med en mikrokontroller använder kretsen sig av interfacet 

SPI[16]. Kretsen använder tre utgångar E1, E2 och E3 för energimätning. Dessa tre 

pinnar är konstruerade att kunna interagera med en mikrokontroll[15]. 

 

Spänningen i de Svenska eluttagen ligger på 230V men varierar mellan 207-244V. 
Fasspänning som mäts är den spänningen som förekommer mellan neutral- och 
fasledaren i uttaget. 
 

Spänningen erhålls genom att seriekoppla två resistorer mellan neutralen och 

fasledaren, så en spänningsdelning uppstår med en ny potential mellan motstånden. 

CS5463 avläser spänningspotentialen för att sedan beräkna fasspänningen m.h.a. 

formeln för spänningsdelning. Då alla värden är kända utom                      

kan den sedan beräknas fram enligt: 

 

     
  

     
         

            

  
       

 

Strömmen som går genom lasten som kopplas in kan beräknas m.h.a. ett 

shuntmotstånd. Shuntmotståndet är en resistor med ett lågt värde som kopplas i 

serie med fasledaren. Spänningen både före motståndet och efter avläses av kretsen 

så att spänningsfallet blir känt. När resistorvärdet och spänningsfallet är känt 

beräknas strömmen fram m.h.a. Ohms lag: 
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3.1.3 Switch  

 

För att åstadkomma switchfunktionen används ett relä. Reläts uppgift är att bryta 
spänningen 230V vilket är standard i det Svenska uttaget. För att styra relät m.h.a. 
mikrokontrollern används komponenter så som transistor, resistor och diod enligt 
figur 3. 
 
Relät switchar mellan två lägen av/på. Kravet på 1000 W betyder att relät ska kunna 
bryta strömmen 
 

   
 

 
  

     

    
        (Ohms lag)  

 
och även klara av att bryta minst 230VAC.  
 
För att kunna leverara den ström relät är dimensionerad efter används en transistor 
som drivkrets. Mikrokontrollerns digitala utgång kopplas till transistorns basingång 
så strömmen som kommer ut från kollektorn är förstärkt och klarar av att driva 
relät. 

Dioden fungerar som ett skydd för transistorn då relät slår till och från. När relät är 
avstängt kan de resterande induktansströmmar som återstår försvinna via dioden. 
Istället för att strömmen går tillbaka till transistorn, kortsluter dioden spolen så 
ström försvinner utan att störa elektronik. 
 
Resistorn krävs för att begränsa strömmen som går in på transistorns bas, så den 
inte överskrider dess kapacitet. 

 
 

 
 

Figur 3: Uppkoppling av switch. 
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Switchfunktionen fungerar så att mikrokontrollerns utgång sätts till hög (5V) så att 
en ström går genom motståndet in till basen på transistorn och sen till jord via 
emittern. Transistorn befinner sig då i saturerat tillstånd och ström leds från relät 
ner till jord. Relät slår till så att 230V finns tillgänglig ända tills portutgången sätts 
låg så att strömmen försvinner och transistorn återgår till strypt tillstånd. 
 

3.1.4 Optokopplare  

 

Optokopplare används då en signal kopplas mellan två system utan att systemen har 
galvanisk kontakt med varandra. Detta medför att jordströmmar undviks. 
Överföring av både digitala och analoga signaler är möjliga med optokopplaren[17]. 
 
Optokopplarens fördelar är: 
 

 Kort till- och frånslagstid. 
 Ingen kontaktstuds. 
 Stor frekvensområde. 
 Liten i storlek. 
 Kompatibel med integrerade kretsar. 

 

 
Figur 4: Galvaniskt åtskilt m.h.a. optokopplare. 

 

Mikrokontrollen ska vara galvaniskt åtskiljd från CS5463. Energikretsen CS5463 

utsätts för 230 V, detta är skadligt för mikrokontrollen. Komponenterna behöver 

därför frånskiljas. 
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3.1.5 SPI kommunikation 

 

”Serial Peripheral Interface” SPI är ett data protokol som används av 
mikrokontroller för att kommunicera med en eller flera moduler snabbt över korta 
sträckor. Det används även för att upprätta kommunikation mellan två 
mikrokontroller. Vid en SPI anslutning finns det alltid en ”master” modul som 
kontrollerar en ”slave” modul. Mikrokontrollen brukar vanligtvis användas som en 
”master”. 
 
Det finns tre ledningar i protokollet: 
 

 MISO (Master In Slave Out) – Här skickas data från ”slave” till ”master”. 
 MOSI (Master Out Slave In) – Här skickas data från ”master” till ”slave”. 
 SCK (Serial Clock) – Klockpulsen som synkroniserar dataöverföringen som 

generats av ”master”. 
 
En ledning som är specifik för varje modul: 
 

  SS (Slave Select) – Används för att aktivera en specifik modul, vilket 
information hämtas eller skickas ifrån. 

 
När en moduls slave select sätts till låg öppnas kommunikationen till ”master”. När 

den ändras till hög kommer all kommunikation till ”master” stängas ner. Detta ger 

möjlighet till att använda flera SPI moduler, eftersom de delar på MISO, MOSI och 

CLK ledningar[16]. 
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3.2 Mjukvara 

 

3.2.1 Val av plattform 

 

För att utföra funktionerna som uppdragsgivaren har satt fram används en 
mikrokontroller. Vi har valt att använda Arduino Ethernet. Arudino är en “open-
source” mikrokontroller som använder programmeringsspråket “Wire”. Wire är en 
undergrupp till programmeringsspråket C. Arduinon köptes monterat på ett 
utvecklingskort.  
Mikrokontrollern måste etablera en stabil internetkoppling till serverhanteraren. 
Arduino Ethernet används specifikt för att koppla upp sig till en server eller sätts 
som en server så att clienter kopplar upp sig till den.  
Genom att göra kopplingspunkterna enkelt tillgängliga kan diverse standardiserade 
moduler kopplas in. Dessa moduler kallas för “shields”. 
Arduino Ethernet mikrokontrollern har nio digitala I/O, fyra analoga ingångar med 
PWM och körs med frekvensen 15 MHz. Genom att koppla en modifierad partvinnad 
kabel till routern kan strömförsörjning uppnås. Vi har ett krav på sex digitala I/O för 
effektmätningen av tre grenuttag.  
 

3.2.2 Effektmätarkrets/Beräkningar 

 

Den momentana effekten fås fram genom att multiplicera den momentana 
strömmen och spänningen. Strömmen och spänningen mäts av effektkretsen. 
Produkten är sedan medelvärdet över N omvandlingar för att beräkna aktiv effekt 
och används för att driva energipulsutgång E1. 

Skenbara effekten beräknas fram: 

 

            

 

Effektfaktorn beräknas fram genom att dividera den aktiva effekten med den 
skenbara effekten[15]: 
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När differensspänningen kommit in till VIN+- skickas det vidare till en 10 gångers 
förstärkare. Vidare beräknas RMS spänningen enligt formeln nedan[15]: 
 

      

  
       

 

När CS5463 kretsen utfört beräkningen kan den momentana strömmen hämtas ut 
från registret.      beräknas enligt formeln nedan: 

 

       
   

    
   

 
    där    = ström samplar, N = antal följd [15]. 

 

3.2.3 SPI initiering 

 

Innan koden skrivs ska viss initiering utföras. 
 

 Skiftas data in genom ”Most Significant Bit” (MSB) eller ”Least Significant Bit” 

(LSB)? 

 SPI har fyra olika ”Modes”. Dessa varierar beroende på hur klockpulsens 

polaritet är samt om samplingen utförs vid den stigande eller fallande 

flanken. 

 Hastigheten som klockpulsen för SPI körs på måste kontrolleras. Klockpulsen 

får inte köras i högre hastighet än vad modulen som skickar eller tar emot 

information klarar av. 

När information om ovanstående frågor insamlats, ställs initiering in med hjälp av 

funktioner från SPI biblioteket[16].  

 

Arudino har ett SPI bibliotek som initieras i början av koden. Detta bibliotek har 

tillgång till diverse funktioner som ska underlätta programmeringen. Bland annat 

går det att ställa in hastigheten på klockpulsen som informationen skickas med samt 

vilken typ av “mode” som används. Den viktigast funktionen är “SPI.transfer”. Den 

används för att kunna läsa eller skriva till CS5463 [16]. Initieringen som gjordes för 

vår mikrokontroller kan ses i bilaga 5. 
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3.2.4 Unix Time 

 

Unix time är ett behändigt system som används av datorer för att mäta den gångna 
tiden. Unix time mäter antalet sekunder sedan midnatt ”koordinerad universal tid” 
(UTC) från 1 januari 1970, exklusive skottsekunder[18]. Den uppmätta tiden 
konverteras till ett hexadecimalt värde.  
Den 19 januari 2038 uppnår Unix time ett värde på 2147483648 eller    . 
Datorsystem som använder sig av 32 bitars representation av heltal för att hantera 
tiden kommer stöta på problem. Dessa datorer klara inte av att representera större 
heltal vilket medför att senare tidpunkter kommer uppfattas som negativa. 
Konsekvenserna som detta kommer inverka på är svåra att förutsäga[19]. 

 

3.3 Design av grenuttag 

 

Ett av kraven som ställdes av uppdragsgivarna var att grenuttaget skall vara 

utformad enligt Svensk standard. För att uppnå kravet har en del efterforskning 

gjorts kring nuvaranade grenuttag som innehar en del av den teknik som vi ska 

införa. Valet hamnade i slutändan på att kretskortet ska ligga under uttagen, vilket 

medför att grenuttaget kommer vara lite högre än standard grenuttag. 
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4 Resultat  
 

Arduinon har ständig kontakt med nätet genom sin EthernetModul. En 
kommunikation inleds mellan databasen och arduinon. Den aktiva- samt skenbara 
effekten skickas till en unik port som genereras fram av serverhanteraren. 
Serverhanteraren kopplas upp till Nord Pool Spot och tar en ”kopia” av det befintliga 
elpriset. Lagringen av elpriset sker på databashanteraren MySQL. Hemsidan för 
grenuttaget har kontakt med databashanteraren där elpriset hämtas ifrån. Databas- 
samt serverhanteraren skapades av företaget Force Fiction.  
 
Funktionerna som användaren anropar från hemsidan sänds till databashanteraren. 

Serverhanteraren ser anropet på databashanteraren och skickar kommandot vidare 

till arduinon som sedan utför funktionen. Hemsidan skapades av företaget Nano 

Web. 

 

 

Figur 5: Kedjan på hur all kommunikation sker. 
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4.1 Effektmätarkrets  

4.1.1 Spänningsmatning av krets  

 

Effektkretsen kräver en DC spänningsmattning mellan 4.75 och 6V[15]. 

Spänningsmatningen tas från det fasta nätet 230V. Simulering i Cadence Capture 

visar att nedtransformeringen från 230V hamnar i slutändan på 5.4V.  

 

4.1.2 Spänningsmätning/Strömmätning  

 

För att effektkretsen ska beräkna fram den aktiva- samt skenbara effekten behövs 

värde på      samt     . Krets för mätning av spänning och ström ses i bilaga 6 

respektive i bilaga 7.  

 

4.1.3 Läsning/skrivning av register  

 

Alla kommandon är åtta bitar långa. Kommandon som skrivs till ett register måste 
följas upp av 3 byte data. När en läsning utförs, så laddas adressregistret till en 
output buffer och klockas sedan av SCK.  Figur 6 visar klockningen SCK när ett 
kommando anropas[15].  
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Figur 6: Klockpulsen klockas 8 gånger. 

 
 
Funktionen SPI.transfer är begränsad, den kan enbart skriva/läsa åtta bitar åt 
gången. För att nå registren på CS5463 måste 32 bitar skickas. Två funktioner 
skrevs för att läsa samt att skriva till registren. Se bilaga 8 och 9 för funktionskoden. 
 

4.1.4 Läsning av aktiv- samt skenbar effekt  

 

Effektkretsen CS5463 har tre pinnar E1, E2 och E3 som redovisar effekt: 
 

 E1 redovisar den aktiva effekten.   
 E2 redovisar den skenbara effekten. 
 E3 kan ställas in i “Operational Mode Register” så att den redovisar antingen 

skenbar effekt eller reaktiv effekt.  
 
Arduinon har begränsat antal ingångar, därför används inte ovanstående effekt 
utgångar. Istället utförs läsning av den aktiva- samt skenbara effekternas register 
m.h.a. SPI kommunikation .  
Se bilaga 10 för de olika registren över aktiv- samt skenbar effekt. 

Tester utfördes på effektkretsen för att se så att SPI kommunikation till arduinon 

var aktiv innan läsning av effekter utfördes. Energikretsen är utrustad med en 

inbyggd temperatursensor. Kommandot för att läsa temperatur registret är i 

hexadecimal form 0x26. Enligt figur 7 ses kommandoanropet på MOSI-ledningen. 
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Figur 7: MOSI-signalen på SPI-bussen, 0x26 (binärt = 0x00100110). 

 

SlaveSelect sätts till låg av arduinon för att starta kommunikationen till 

effektkretsen. Nu kan kommando anropet skickas via SPI-bussen. När anropet har 

utförts sätts SlaveSelect återigen till högt. Detta ses i figur 8. 
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Figur 8: Slaveselect sätts till lågt för åtkomst till effektkretsen, sedan hög igen. 

 

4.1.5 Plot av effektförbrukningen  

 

Då effektkretsen beräknat      samt      utför den beräkningen som generar den 

aktiva- samt reaktiva effekten. Effekterna sparas i respektive variabel efter att 

läsning utförts från deras register. Vidare hämtas Unix tidstämpel från 

serverhanteraren. Två funktioner har skapats för den aktiva- och skenbara effekten. 

Funktionen tar variabeln där effektvärdet är undansparad samt tidstämpeln och 

skickar det vidare till serverhanteraren. Med hjälp av värdena från det aktiva- samt 

skenbara effekten skapas en graf som redovisar effektförbrukningen. Från hemsidan 

är det möjligt att se förbrukningen som sker. 

 

 

 

 

 

4.2 Switch 

 

4.2.1 Timerfunktion  

 

Hemsidan erbjuder ett antal diverse tidsfunktioner för respektive uttag: 
 

 Sätta en start- och stopptid. 
 Slå på uttaget tills vidare.  
 Stänga av uttaget tills vidare.  

 
Databasen genererar en Unix tidstämpel kontinuerligt. Då användaren knappar in 
en start- och stopptid från hemsidan skickas dessa värden till databasen. Arduinon 
är uppkopplad till nätet via ethernet modulen och har ständig kontakt med 
serverhanteraren. Tidsvärdena som användaren knappat in sparas som ett 
hexadecimalt värde. Arduinon läser informationen som finns via serverhanteraren 
m.h.a. funktionen client.read() från “client” biblioteket. Informationen sparas i en 
“char” variabel. För att komma åt tidsvärdena används funktionen getString() som 
sparas i respektive variabler.  
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Vidare skapas en funktion där Unix tidstämpeln jämförs med starttiden. Om 
starttiden har ett lägre värde än tidstämpeln aktiveras uttaget. Om starttiden är 
högre än nutid så inväntar arduinon tills värdet på starttiden blir lägre än 
tidstämpeln, då aktiveras uttaget. Värdet på stopptiden hanteras på liknande sätt, 
med den lilla ändringen att uttaget stängs av då stopptiden har ett lägre värde än 
tidstämpeln.  
 
Då användaren vill ha igång uttaget utan någon stopptid skickas det högsta möjliga 
värdet till arduinon, vilket i det här fallet är i hexadecimal form 0xFFFFFFFF. Unix 
tidstämpeln överstiger inte detta värde förrän år 2038.  
Om användaren vill stänga av uttaget tillsvidare skickas värdet 0x00000000 i 

hexadecimal form till arduinon. Unix tidstämpel är alltid större än detta värdet. 

 

4.2.2 Energipris  

 

Kunden ställer in ett max pris för elpriset på hemsidan. Detta maxpris skickas sedan 

till databasen som arduinon läser via serverhanteraren. Arduinon jämför Nord Pool 

Spots elpris med användarens inmatade elpris. Överstiger det inmatade elpris Nord 

Pool Spots elpris avaktiveras uttaget automatiskt. Funktionen som uträttar detta 

kan ses i bilaga 11. 

 

4.3 Design av kretskort 

 

Kretskortets storlek blev större än planerat då maskinen som använts enbart klarar 

av att tillverka dubbelsidiga kort. Om maskinen istället klarat av att tillverka 

kretskort med 6-8 lager hade storleken minskat avsevärt. Komponentvalen har även 

en inverkan på kretskortets storlek.  

 

Kretskortets komponenter består av reläer, effektmätarkrets, arduino, 

ethernetmodul, säkringar m.m. vilket behövs för att styra uttaget.  

 

Kretskortet ritades upp i programmet Designspark, ett schema skapades och 

samtliga komponenter placerades ut där ledningar sammankopplades. Se bilaga 12, 

schema för kretskort.  

 

Därefter skapas PCB-symboler för samtliga komponenter där dem placeras ut på 

kretskortet samt sammankopplas, resultatet ses i figur 9. 
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Figur 9: PCB schema av effektmätarkretsen och dess komponenter, röd och blå färg beroende på vilket lager 

ledningarna drogs på. 

 

Figur 10: 3D bild från ritningarna av kretskortet. 

4.3.1 Tillverkning  

 

Kretskortet frästes ut utifrån PCB-schemat, kortet tvättades, komponenterna löddes 

på, lackades samt byggdes in i en skyddsanordning. Skyddsanordningen används 

som skydd mot 230V se figur 11.  
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Figur 11: Slutgiltiga kretskortet. 

 

4.4 Funktionstest 

 

4.4.1 Timerfunktion 

Hemsidan som användaren matar in sin start- och stopptid kom inte upp i tid. Unix 
tidstämpel fanns tillgänglig för oss, varav en provisorisk test utfördes. 

En ledlampa kopplades på arduinon för att simulera ett uttag. Vidare så togs Unix 
tiden från serverhandlern och sparades i en variabel. Med hjälp av en konverterare 
som hittades på nätet kunde vi sätta på en starttid fem minuter fram i tiden och en 
stopptid fem minuter efter starttiden. Dessa värden som utges i sekunder sparas 
sedan i vardera variabler. 

När Unix tiden var detsamma som starttiden tändes ledlampan. Fem minuter senare 
så når Unix tiden stopptiden och då släcktes ledlampan. 
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4.4.2 Energipris 

Funktionstestet för energipriset var tvungen att testat på ett liknande sätt som 
timerfunktionen. Ett ”test” pris var tillgänglig för oss via serverhandlern. Återigen 
kopplades en ledlampa till arduinon som ersättning för uttaget. Priset hämtades 
hem från databasen och sparades i en variabel. När priset sparas i variabeln så är 
det i typen string. För att göra om priset till en integer värde där jämförelsen kan 
ske så konverteras stringen till ett ascii värde. Vidare så sparar vi två pris värden i 
vardera variabler, där ett är över ”test” priset och det andra ligger under. 

Testet visade att ledlampan släcktes när jämförelsen gjordes av ”test” priset och det 
lägre prisvärdet som i det här fallet simulerade användarens max priset. När 
jämförelsen gjordes med det lägre priset så släcktes inte ledlampan, detta 
simulerade att Nord Pool Spots elpris är lägre än användarens max elpris. 

 

4.4.3 Effektkretsen 
 

En funktionstest utfördes på effektkretsen kopplad till arduinon via optokopplare.  

En last kopplades vidare in till effektkretsen. Den aktiva- samt skenbara effekten 

avlästes från effektkretsens register m.h.a arduinon. Utskriften för den aktiva- samt 

skenbara effekten ses i bilaga 13. 

 

För att verifiera att den aktiva- samt skenbara effekten som lasten utger är korrekt 

användes en enkel effektmätare som lånats från Halmstad Högskola. Den aktiva 

effekt som lasten utger ses i bilaga 14. 

 

Den aktiva- samt skenbara effekten som effektkretsen ger ut överensstämmer inte 

med effektmätaren. För att få ut ett precist värde från effektkretsen behövdes en 

kalibrering utföras. Om kalibrering hade gjorts hade felet för den aktiva- samt 

skenbara effekten legat på ± 0.1%. Skillnaden utan kalibrering är likväl acceptabel. 

Felmarginalen utan kalibrering ligger på ca 6.67%. 
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4.5 Samhällsvinster 

 

Produkten smart grenuttag ska främja ett förändrat beteende kring elkonsumtion 

vilket medför till en lägre miljöpåverkan. Kunder som har inhandlat produkten ur 

ett ekonomiskt intresse kommer indirekt bidra till en minskad miljöpåverkan.  

Grenuttaget erbjuder möjligheten från distans att se om nära och kära använder 

någon apparat, vilket kan ge någon slags trygghetskänsla. 
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5 Slutsatser  
 

5.1 Resultat  

 

Systemet för grenuttaget som konstruerats har en ständig uppkoppling till 

serverhanteraren. Funktioner som ställts av uppdragsgivaren såsom 

timmerfunktion, till/från funktion och elpriskoll har uppnåtts. 

Uppdragsgivaren krävde att minst två uttag skulle finnas tillgängliga på prototypen. 

På grund av tidsbrist sänktes detta krav till enbart ett uttag.  Detta då kretskortet 

skapades på Halmstad högskola och blev begränsat till 2 lager.   

En del oförutsägbara problem uppstod vid konstruktion av spänningsmatningen till 

effektkretsen. Detta medförde en försening på tidsplaneringen. Effektmättningen 

från lasten uppnåddes på breadboard men pga. förseningen realiserades aldrig 

effektmättningen på ett kretskort.  

För att få ett obetydligt fel från effektkretsen vid uppmätning av den aktiva- samt 

skenbara effekten måste en kalibrering utföras. Vid kalibrering av effektkretsen 

ligger felmarginalen på ± 0.1%.  

 

5.2 Vidareutveckling  

 

Vidarutveckling som kan utföras på grenuttaget är följande: 

 

 Kretskortet kan tillverkas med 6-8 lager, vilket kommer minska storleken på 

grenuttaget.  

 Mikrokontrollern arduino ethernet finns att köpa i mindre exemplar. Detta 

kommer även minska storleken på kretskortet. 

 Indikationslampor kan sättas på grenuttaget som kan blinka i olika färger 

beroende på priset Nord Pool Spot sätter.  
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5.3 Erfarenheter  

 

Kunskaper tillämpades till skapandet av kretskortet som vi har fått under 

utbildningens gång. Eftersom vi båda läser elektroingenjörsprogrammet hade vi lite 

kunskapsbrister vid specifika delar, bland annat programmeringen. De erfarenheter 

vi har fått ut från detta examensarbete som vi inte hade tidigare är följande: 

 

 Programmering i språket ”wire”, som är en gren av C programmering. 

 Hur en server/client fungerar. 

 Uppkoppling till en serverhanterare med hjälp av arduinon. 

 Skapande av kretskort och där med programmet DesignSpark. 
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6 Diskussion  
 

Vid tillverkning av prototypen var priset den skulle kosta en viktig faktor. Det finns 
redan befintliga grenuttag som erbjuder en liknande produkt fast till ett relativt högt 
pris. Grenuttagets kostnad är det som ska konkurrera med befintliga produkter. Vid 
köp av komponenter till prototypen har priset funnits i åtanke och därmed påverkat 
valet av komponenterna.  

Vårt grenuttag är utrustat med en Arduino som mikrokontroller. Vi märkte snabbt 
av dess begränsningar, specifikt de digitala ingångar som den besitter. Två ingångar 
på arduinon används som SlaveSelect, ena för effektkretsen och den andra för 
EthernetModulen. Kvar blev endast ett fåtal analoga ingångar som stod till vårt 
förfogande. Detta begränsade oss kraftigt över vilken typ av system som skulle 
användas för att mäta den aktiva samt reaktiva effekten. Villket fick till följd att SPI-
kommunikation användes istället för E1, E2 och E3. 

Ett annat problem som vi stötte på var SPI-biblioteket som används av 
mikrokontrollern. SPI-biblioteket brister ligger i att den är alldeles för enkel. Det 
finns endast ett fåtal metoder som är tillgängliga för användaren. Vill man utföra 
något mer avancerad får man konstruera metoderna själv. 

Effektkretsen CS5463 som använts är på en mer komplicerad nivå. Dessa brister 
visade sig tydligt när information från effektregistren hämtades.  

För att undvika åtkomst till grenuttaget för oönskade personer har Nano Web 

lösenordsskyddat hemsidan. Detta innebär att varje användare måste ange sitt 

användarnamn samt sitt lösenord för åtkomst till grenuttagets funktioner.  

 

Kretsen för nedtransformeringen av spänningen till effektkretsen ställde till en hel 

del problem. Simuleringen av nedtransformeringen visade bra resultat. Kretsen 

kopplades upp sedan på en kopplingsplatta och matades med 230 volt. Återigen fick 

vi bra resultat. Spänningen som nertransformerats låg kring 5.4 volt.  

Problemet syntes först när optokopplarna samt arduinon kopplades till 

effektkretsen. Den nertransformerade spänningen sänktes till 3.4 volt. Detta 

medförde att SPI kommunikationen mellan arduinon och effektkretsen inte 

upprättades. Klockpulsen klarade inte av att klocka dataöverföringen på SPI-bussen.  

Lösningen blev att vi införde en spänningstransformator som klarade av att 

spänningsmata hela kretsen utan att få ett spänningsfall.  
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Bilaga 1. Kravspecifikation 

 



 

 

 

Bilaga 2. Skillnad i kostnad 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Enkät om förbättring av klassificeringsskala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Enkät om kostnad för förbättring av klassificeringsskala 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 5. Initeringskod 

 

#define MISO 12 // SDO 

#define SCK 13 // Klock Puls 

#define SS 10 // Slave Select 

#define RESET 7 

void setup() { 

pinMode(SS, OUTPUT); 

pinMode(MOSI, OUTPUT); 

pinMode(MISO, INPUT); 

pinMode(SCK, OUTPUT); 

SPI.begin(); // starta upp SPI bussen. 

SPI.setBitOrder(MSBFIRST); 

SPI.setDataMode(SPI_MODE0); 

SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); 

} 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6. Kretsschema för mätning av spänning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7. Kretsschema för mätning av ström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8. Programmeringskod för läsning av register 

 

 
long read_register(char command) 

 {  

    unsigned char i; 

    long value = 0; 

    byte spi_byte; 

    digitalWrite(SS, LOW); 

    SPI.transfer(command); 

     

    for(i = 0; i < 3; i++) 

    { 

        spi_byte = SPI.transfer(0xFF); 

        value += (((long)spi_byte) << ((2-i) * 8)); 

    } 

    digitalWrite(SS, HIGH); 

    return value; 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 9. Programmeringskod för skrivning till register 

 

 
  void write_register(char command, char high, char mid, char low) 

  { 

    digitalWrite(SS, LOW); 

    SPI.transfer(command); 

    SPI.transfer(high); 

    SPI.transfer(mid); 

    SPI.transfer(low); 

     

    digitalWrite(SS, HIGH); 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 10. Kommandoanrop för effektkretsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 11. Kod för kommunikation med hemsidan 
 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <TextFinder.h> 

  

byte mac[] = {  0x5C, 0xAC, 0x4C, 0x93, 0xA3, 0xC2}; 

IPAddress ip(194,47,22,13); 

IPAddress server(194,9,95,186); 

  

EthernetClient client; 

TextFinder finder (client); 

 

int led = 7; 

 

char id[30]; 

char time[30]; 

char price[30]; 

char outlet1[30]; 

char outlet2[30]; 

char start[30]; 

char stopp[30]; 

char location[30]; 

char outletPrice[30]; 

  

void connect(){ 

 if (client.connect(server, 80)) { 

     Serial.print("Make a HTTP request ... "); 

  

     client.println("GET /cgi-bin/server_outlet.py?serial=00000003 

HTTP/1.1"); 

     client.println("HOST: www.assistingsystems.se"); 

     client.println(); 

  

     Serial.println("ok"); 

            delay(1000); 

  

   }  

   else { 

     // Om uppkopppling till server inte nås: 



 

 

     Serial.println("connection failed"); 

            delay(1000); 

            connect(); 

 } 

    pinMode(led, OUTPUT); 

 } 

  

void setup() { 

 Serial.begin(9600);   

  

 Serial.print("Setup LAN ... "); 

 delay(1000); 

 Ethernet.begin(mac, ip); 

 Serial.println("ok"); 

 delay(1000); 

   

 connect(); 

        delay(1000); 

} 

  

void loop(){  

 

  read_server (true); 

 

  if (!client.connected()) { 

    Serial.println(); 

    Serial.println("disconnecting."); 

    client.stop(); 

  

    delay(3000); 

  

    connect();       

  }  

} 

 

long convert_string(char convert[]){  

  char string[10] ; 

  strcpy (string, convert); 

  char buffer[4*sizeof(string)];  

  char* buffPtr = buffer; 



 

 

   

  for(byte i = 0; i < sizeof(string) - 1; i++){ 

    itoa((int)string[i],buffPtr,10); 

    buffPtr += strlen(buffPtr);  

    *buffPtr = ' ';  

    buffPtr++;  

  } 

  buffPtr--;  

  *buffPtr = '\0';  

  Serial.println(buffer); 

  delay(1000);} 

   

  void read_server(boolean uppkoppling){ 

 

  //long none = convert_none("None"); 

  //Serial.println(none); 

    //--------LÄSNING---------------- 

     

    finder.getString("UNITID:","", id,3); //---------UNITID  

        //Serial.println(id); 

                                             //-------------- 

  

  

    finder.getString("UNIXTIME:","", time,10);  //----------UNIXTIDEN  

        //Serial.println(time); 

    long unixtime = convert_string(time);       //--------------- 

                                              

                                              

                                              

    finder.getString("PRICE:","", price,10);  //---------PRICE 

       //Serial.println(price); 

    long pris = convert_string(price);        //--------------- 

 

 

    finder.getString("LOCATION:","", location, 4);  //---------LOCATION 

        //Serial.println(location); 

    //long region = convert_string(location);    //--------------- 

 

 

    finder.getString("OUTLET: 6, START,","", start,10);  //------OUTLET6_START 



 

 

        //Serial.println(start); 

    long outlet6Start = convert_string(start);      //--------------- 

 

 

    finder.getString("OUTLET: 6, STOP,","", stopp,10);  //------OUTLET6_STOP 

        //Serial.println(stop); 

    long outlet6Stop = convert_string(stopp);      //--------------- 

     

     

    finder.getString("OUTLET: 3, PRICE,","", outletPrice,10);  //------OUTLETPRICE 

        //Serial.println(outletPrice); 

    long outletPris = convert_string(outletPrice);    //--------------- 

 

 

    //--------FUNKTIONER--------- 

   

    if( unixtime > outlet6Start){      //----Starta uttaget vid angiven tid----- 

      digitalWrite(led, HIGH);} 

    else{ 

      digitalWrite(led,LOW);}   

   

   

    if( unixtime > outlet6Stop){      //---Slå av uttaget vid stopptid------ 

      digitalWrite(led,LOW);} 

    else{ 

        digitalWrite(led,HIGH);} 

         

         

     if( pris > outletPris){        //----Slå av uttaget om Nord Pool Spots elpris 

       digitalWrite(led, LOW);}     //----överstiger användarens max elpris---- 

     else{ 

       digitalWrite(led, HIGH);}   

   

  delay(1000); 

} 

  long convert_none(char none[]){ 

   

    char string[5] ; 

  strcpy (string, none); 



 

 

  char buffer[4*sizeof(string)]; //sized for the worst case scenario of each being in 

the hundreds plus a space between each and a null 

  char* buffPtr = buffer; 

   

  for(byte i = 0; i < sizeof(string) - 1; i++){ 

    itoa((int)string[i],buffPtr,10); //convert the next character to a string and store it 

in the buffer 

    buffPtr += strlen(buffPtr); //move on to the position of the null character 

    *buffPtr = ' '; //replace with a space 

    buffPtr++; //move on ready for next 

  } 

  buffPtr--; //move back a character to where the final space (' ') is 

  *buffPtr = '\0'; //replace it with a null to terminate the string 

  //Serial.println(buffer); 

  delay(1000);} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 12. Schema för kretskort 

 

 

 



 

 

Bilaga 13. Aktiv- samt skenbar effekt från effektkretsen 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 14. Aktiv effekt från effektmätaren 
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