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 Beskrivning av bild på omslaget:  
  

Användargränssnittet för 
systemet.  



 II 

Sammanfattning 

 
Förra hösten blev det möjligt att handla el efter timpriser. Detta betyder att din 
elräkning kommer variera beroende på hur energiförbrukningen är förskjuten över 
ett dygn. Ju lägre elförbrukning under en dyr timma desto lägre elräkning. 
 
Målet med det här projektet är att ta fram ett system som laddar ner timspotpriser 
för morgondagen och som därefter automatiskt tar kontroll över din 
energiförbrukning. Vidare ska systemet bestå av två noder som kan prata med 
varandra trådlöst. 
 
Resultatet uppfyller de mål som ställts och är ett beviv på att det är fullt möjligt att 
låta ett system ladda ner timspotpriser och avgöra om nuvarande timpris ska 
betraktas som ett för högt pris eller inte. Därför kan man se resultatet som en god 
grund att bygga vidare på för att ta fram ett färdigt system.  
  



 III 

Abstract  

Since last fall it has become possible to buy energy on an hourly basis. This means 
that the size of your electric bill is dependent on the offset of your daily power 
consumption. The less power consumption during an expensive hour the less you 
have to pay. 

The aim of this project is to develop a system that downloads elspot prices for 
tomorrow and automatically takes control over your power consumption. 
Furthermore, the system shall consist of two nodes that talk to each other 
wirelessly.  

The result of the thesis fulfills the goal and proofs that it is possible to let a system 
download elspot prices and decide if the current price is to be considered expensive 
or not. Therefore, the prototype is a good foundation to a complete system. 
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Förord 

Med tanke på mitt intresse inom datakommunikation och inbyggda system har 
Smart Grid varit ett väldigt spännande och givande projekt. Under projektets gång 
har jag lärt mig allt mer inom detta område och därmed utökat min kunskap. De 
kunskaper som jag fått under min skoltid har varit till stor nytta för projektet. 

Jag skulle vilja tacka projektets idégivare Hans-Erik Eldemark, universitetsadjunkt 
på Halmstad Högskola samt företaget MPQ Consultning AB i Halmstad för deras 
engamemang och vägledning under projektets gång. 

 

Halmstad, 2013-06-10                Anton Rylander 
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1 Inledning 

I dagens samhälle läggs det alltmer fokus på att sänka energiförbrukningen i 
hushåll. Nya elprodukter som tillverkas har höga krav på snål energiförbrukning, 
dels med tanke på miljön och dels för att sänka elkostnader. Priset för el är precis 
som priset för vilken vara som helst, det varierar med tiden beroende på efterfrågan 
och därför finns det utrymme för att spara pengar genom att förbruka energi vid 
rätt tillfälle. 

Hösten 2012 infördes möjligheten att köpa el efter timpriser vilket betyder att om 
man vill sänka sin elkostnad i hemmet kan man reglera sin energiförbrukning smart 
efter timpriset[1].  

Problemet med detta är att om man vill spara maximalt med pengar på att handla el 
efter timpriser måste man hela tiden hålla koll på dagens timpriser och reglera sin 
energiförbrukning manuellt. Det kan innebära att man sätter igång tvättmaskinen 
då timpriset är lågt. Att sätta på tvättmaskinen på kvällen istället för på 
eftermiddagen när man kommer hem från jobbet är en enkel och kostnadseffektiv 
lösning. Däremot att reglera värmepumpen i huset så kostnadseffektivt som möjligt 
efter timpriser kräver att man ständigt, manuellt, övervakar priser samt 
energiförbrukningen. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram ett system som utnyttjar det nya sättet att handla 
el efter timpriser och på såvis sänka elkostnaderna i ett hushåll. 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att ta fram en prototyp till ett systemet som ska kunna ladda 
hem och tolka timspotpriser. Systemet ska agera som en centralnod och ha 
möjligheten att kommunicera med sensorer och annan utrustning i ett lokalt 
trådlöst nätverk.   

Se figur 1. 
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Figur 1 Beskriver målet för systemet 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken hårdvara ska köpas in? 
 Vilket operativsystem ska användas? 
 Hur ska systemet ladda hem timpriser? 
 Vilket användargrännsnitt ska tas fram? 
 Hur ska reglering av värmepumpen gå till? 
 Hur ska ett lokalt sensornätverk designas och implementeras? 
 Säkerhet? 

1.4 Tidsplan 

Vid projektets planeringsfas togs en tidsplanering fram i form av ett Gantt schema. 
Se bilaga 1. Projektet har följt den här tidplanen från start till slut där en viss 
revidering har gjorts. Efter hand beslutades att mer tid skulle läggas på att få igång 
en trådlös kommunikation istället för en kommunikation med en värmepump. 
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1.5 Budget 

Budgeten sattes i början av projektet till 20 000kr. Den totalt kostnaden för 
projektet landade på ca 2500kr vilket var mycket lägre än beräknadd kostnad. Detta 
berodde på att inköp av hårdvaran blev billigare än beräknat. 

1.6 Idégivare och beställare 

Idégivare och kravställare till projektet var Hans-Erik Eldemark. Se bilaga 2. 

Beställare var MPQ Consulting AB, Halmstad 
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2 Bakgrund 

Under planeringsfasen lades mycket tid på inläsning om TCP/IP stacken och olika 
applikationsprotokoll ovanpå stacken samt ett lämpligt operativsystem. 
Implementering av TCP/IP stacken var nödvändig då systemet skulle ha 
anslutningen till Internet för att kunna hämta hem priser från en FTP server. 
Användning av ett operativsystem underlättar vid hantering av dels timer men även 
för att implementera olika trådar med prioritet. 

2.1 Systemet 

För att uppnå projektets mål, måste centralen vara uppkopplad mot Internet för att 
dels ladda hem timspotpriser och dels för att upprätthålla en väg in där användaren 
kan skicka och läsa av data. 

Vad som är gemensamt för samtliga enheter som är uppkopplade mot Internet är att 
de implementerar TCP/IP stacken och är därför ett krav för systemet. Läs mer om 
TCP/IP stacken under 2.2. 

Timspotpriserna finns tillgängliga på en ftp server vilket ställer krav på att systemet 
måste driva en ftp klient för att ladda hem priserna. Läs mer om FTP protokollet 
under 2.4. Ytterligare ett protokoll som måste implementeras i TCP/IP stackens 
applikationslager är HTTP protokollet. Anledningen till detta är att 
användargränssnittet ska utformas i form av en hemsida. 

Förutom kommunikation ut mot Internet så ska centralen även ”hosta” ett lokalt 
trådlöst nätverk mellan noder och dessutom fungera som en översättare mellan 
Internet och det trådlösa nätverket. Läs mer om trådlöst nätverk under 2.6. 
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Vad som är viktigt att ta med i beräkningarna när man öppnar upp en väg ut mot 
Internet är säkerheten. Om säkerheten är låg finns det risk att oönskade besökare 
tar sig in i ditt hem och kan ställa till med väldigt mycket skada, exempelvis stänga 
av värmen i huset. Läs mer om säkerhet under 2.6. 

Se figur 2. 

 

Figur 2 Visar en tillämpning av systemet 

2.2 TCP/IP 

TCP/IP modellen består av fyra eller fem lager till skillnad från den mer generella 
OSI modellen som består av sju lager. Dessa lager är applikationslagret, 
transportlagret, nätverkslagret, datalänklagret och det fysiska lagret. I fyra lagers 
modellen är datalänklagret och det fysiska lagret ihopsatt till ett och kallas då för 
länklagret[2]. 

TCP/IP är en modell där ett flertal olika protokoll kan användas i de olika lagren 
beroende på i vilket syfte den används. För att t.ex. driva en webbsida används 
prokollet HTTP i applikationslagret[2]. 
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Vad som är gemensamt för samtliga enheter som implementerar TCP/IP stacken är 
att de får en IP-adress så att paket kan skickas från en källa till en destination. 
Implementationen av stacken är högst nödvändig om enheten ska kunna 
kommunicera över Internet[2].  

2.3 Operativsystem 

Ett operativsystem används för att enkelt komma åt en processors funktionalitet 
och därmed tillhandahålla service till övriga program eller applikationer som ligger 
ovanpå operativsystemet. Fördelen med att använda ett operativsystem är att man 
kan enklare och snabbare utveckla sina applikationer[3]. 

Vad som utmärker ett ”Real Time Operating System”, RTOS är att man låter en 
mekanism schemalägga olika program , trådar eller tasks. De flesta operativsystem 
tillåter flera program att köra samtidigt, så kallat multitrådat operativsystem. I 
verkligheten kan en processor endast göra en sak vid en tidpunkt men genom att 
låta flera trådar dela på exekveringstiden upplevs detta som att de körs parallellt. 
Vilken task som ska köras vid en viss tidpunkt bestäms av schemaläggaren[3]. 

I inbyggda system har man ofta realtidskrav vilket betyder att man måste ha 
garanterade svarstider eller deadlines. För att garantera detta krävs en 
deterministisk schemaläggare[3].  

2.3.1 FreeRTOS 

FreeRTOS är en typ av ”Real Time Operating System” som är desginad för att köras 
på mikroprocessorer. Exempel på funktioner som tillhandahålls är: 

 Skapa trådar med olika prioritet 
 Skapa timers 
 Mailbox struktur för att skicka meddelanden mellan olika trådar 

Vad som är nämnvärt med FreeRTOS är att det är helt gratis och godkänt att 
distribuera[3]. 

2.3.2 Contiki OS 

Contiki OS är ett öppet operativsystemt för inbyggda system med multitrådning 
precis som FreeRTOS. Operativsystemet är designat för system med 
nätverksasnlutning och där systemet har mycket begränsade minnesresurser. 
Operativsystemet används särskilt ofta inom trådlösa sensornätverk så som ZigBee 
nätverk[4]. 
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2.4 FTP 

FTP eller ”File Transfer Protocol” är ett standard protokoll som används för att föra 
över filer på ett TCP baserat nätverk. FTP bygger på klient och server arkitektur där 
kommandon och data skickas på separerade anslutningar mellan klient och 
server[5]. 

En FTP anslutning kan skapas som antingen en passiv eller en aktiv. Vid en aktiv 
anslutning skickar klienten sin IP adress och port nummer till servern som därefter 
sätter upp en data anslutning med mottagen IP adress samt port. I dag är 
situationen ofta att klienten sitter bakom en brandvägg vilket förhindrar 
inkommande TCP paket över en port. I dessa fall kan man istället skapa en passiv 
anslutning där klienten skickar ett PASV kommando på en upprättad 
kommandoanslutning på port 21 och får ett svar från server om vilken IP adress och 
portnummer som en dataanslutning kan upprättas. Därefter är det upp till klienten 
att verkställa anslutningen. Kort sagt sköter klienten själv upprättandet av 
kommando och dataanslutningar i ett passivt läge[6]. 

Kommandon som skickas mellan klient och server är enkla strängar som ibland kan 
innehålla argument. Exempel på några kommandon är[7]: 

 ”USER username” – ange vilken användare man vill logga in som 
 ”PASS password” – ange lösenord för användaren 
 ”PASV” – skapa en passiv anslutning 
 ”RETR filnamn.format” – starta en filöverföring av filnamn 

Servern svarar på samtliga kommandon i form av ett siffervärde som talar om för 
klienten att begäran gick igenom eller inte[8].  

2.5 ZigBee 

ZigBee är är en specifikation för högnivå protokoll som kommunicerar på en 
lågeffektsradio och som bygger på standarden IEEE 802.15.4 för lokala nätverk. Ofta 
används ZigBee enheter i ett så kallat meshnätverk vilket innebär i stort att data kan 
skickas långa distanser. Det här är möjligt då data vidarebefodras till korrekt 
destination av övriga noder i nätverket. På så vis behövs ingen förstärkning av 
signaler vilket hade höjt den totala energiförbrukningen och hade haft en negativ 
inverkan på tanken med ett lågeffektsnätverk[9].  

ZigBee lämpar sig för nätverk med mindre krav på hastighet men höga krav på 
batteritid och säkerhet [9]. 
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2.6 Säkerhet 

Problemet som uppstår när man öppnar upp en väg ut mot Internet är att man kan 
få oönskade besökare. I det här fallet kan det innebära att någon annan kan ta sig in i 
hemmet och skicka kommandon till de lokala noderna i nätverket. Exempelvis 
stänga av värmepumpen. 
 
Ett sätt som helt utesluter risken för intrång är att användaren nöjer sig med att 
endast logga in på systemet via ett lokalt nätverk. Nackdelen med detta blir att man 
kan inte komma åt systemet om man befinner sig utom räckhåll till det lokala 
nätverket. 
 
Befintliga system som finns idag där säkerheten är viktig är t.ex. kärnkraftverk. I ett 
sådant system har man löst säkerheten genom att data kan endast gå från systemet 
och inte till systemet. Det här betyder att användargränssnittet endast visar data 
och tillåter inte användaren att skicka data. Lösningen är möjlig genom att 
inkommande data spärras helt och hållet[10]. 
 
Ovanstående lösning är tyvärr inget som kan tillämpas i det här projektet därför att 
användaren måste kunna skicka data till systemet. Åtgärder för att förbättra 
systemet kan vidtas men kan aldrig utesluta risken för intrång. 
 
En lösning är att man låter kommunikationen gå via en extern webserver, utanför 
hemmet, som med högre säkerhet kan blocka intrång och som därefter sköter en 
krypterad kommunikation med centralen. Detta istället för att direkt kommunicera 
med centralen via ett öppet protokoll. Se figur 3. 
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Figur 3 Förslag på en lösning till högre säkerhet 
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3 Metod 

Vid projektstart delades projektet upp i olika faser för att tydligt veta var projektet 
befann sig. Att dela upp eller bryta ner ett projekt i mindre delar leder framförallt 
till att man får tydliga delmål då man går över till en annan fas i projektet. 

Projektet följdes upp varje vecka i form av veckomöten med projektgruppen och 
handledare. Allt som hade gjorts under veckan utvärderades samt att kommande 
uppgifter diskuterades. 

Projektet delades upp enlig följande faser: 

 Planering 
o Instudering 
o Val av hårdvara 
o Val av mjukvara 
o Lösningsförslag på problem 

 Genomförande 
o Operativsystem 
o TCP/IP stacken 
o HTTP server 
o FTP klient 
o ZigBee 
o Applikation 

 Test 
o Test under utveckling 
o Sluttest 

3.1 Instudering 

Det fanns egentligen inget referensprojekt projektet kunde gå efter utan stor del av 
instuderingen bestod av att komma på en lösning och inlärning av de olika 
funktioner som systemet skulle implementera så som operativsystem och TCP/IP 
stacken.  

All information inhämtades online. 

3.2 Val av hårdvara 

En stor del av planeringsfasen bestod av att leta efter hårdvara som uppfyllde de 
behov som fanns. Kraven på hårdvaran var dels att den skulle vara öppen för ett 
flertal protokoll och dels att minnet skulle vara tillräckligt stort för att ladda hem 
filen med timpriser. De första alternativen av hårdvara var ett antal utvecklingskort 
som listades på Contikis hemsida som var kompatibla med Contiki OS[11].  
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Fördelar med hårdvaran från Contikis hemsida: 

 Designade för små effektsnåla nätverk 
 Enkelt att köra Contiki OS från dessa kort 

Nackdelar: 

 Hade inget interface mot internet 
 Uppfyllde inte riktigt alla krav som fanns på hårdvaran 
 Begränsat med exempel på Internet 

Ett annat alternativ till hårdvara var ett utvecklingskort med en PIC32 processor. 
Kortet heter CerebotMx7cK[12] och är bestyckat med sex portar, så kallade PMODS. 
Dessa portar pratar via SPI kommunikation mellan processor och port där man kan 
koppla på andra typer av hårdvara så som en GPS, Bluetooth och en RF Transeiver. 

Cerebot 

Fördelar: 

 Jag hade tidigare erfarenhet från PIC processorer 
 Tidigare erfarenhet från utvecklingsmiljön som krävs 
 Enkelt att bygga på med ytterligare hårdvara 
 Mycket exempelkod på internet 

Nackdelar: 

 Krävs ny design av hårdvara för en färdig produkt med lågt volympris 

3.3 Mjukvarudesign 

All programmering är gjord i c där mjukvaran består av ett antal olika block enligt: 

 OS 
 TCP/IP stack 
 HMI 
 FTP klient 
 Regulator 

En stor del av utmaningen var att först integrera TCP/IP stacken med 
operativsyetemt. Det här var något som krävdes innan fortsatt arbete med de andra 
blocken. För att underlättade detta söktes en hel del om hur det skulle göras och jag 
hittade en guide om hur man portar TCP/IP stacken till annan hårdvara[13]. 
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När den här delen var klar kunde projektet gå vidare med implementationen av 
övriga block.  

3.3.1 OS 

Vid projektstart lades mycket tid åt att inhämta information om ett lämpligt 
operativsystem. Min handledare tipsade mig om Contiki OS som är framtaget just för 
små sensornätverk som är uppkopplade mot internet. Ganska tidigt i projektet 
bildade jag mig en uppfattnig om Contiki att det kanske inte var helt lämpat till den 
här typen av system utan kanske mer passande för noder som systemet i framtiden 
ska kunna prata med. 

Istället för att nöja mig med Contiki OS valde jag att gå vidare med att inhämta 
information om andra operativsystem för mikroprocessorer och hittade istället 
FreeRTOS som finns att ladda ner gratis och enkelt från internet. 

Contiki OS 

Fördelar: 

 Designad för små sensornätverk 
 Följer med en del exempelkod 

Nackdelar: 

 Kändes inte riktigt som att det fanns utrymme för en större applikation 
 För mig, en svår utvecklingsmiljö med tanke på att det är linuxmiljö 

FreeRTOS 

Fördelar: 

 Mycket dokumentation på internet 
 Accepterat OS på marknaden 
 Kunde fortsätta utvecklingen som vanligt i MPLAB X IDE 

Nackdelar: 

 Ingen integrerad TCP/IP stack 

 

3.3.2 HMI 

Ett krav på systemet var att användaren skulle kunna läsa av samt sätta parametrar. 
För att lösa detta krävdes något typ av HMI, ”Human Machine Interface”. De 
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alternativ som fanns för ett HMI var att antingen ta fram en hemsida som drivs av 
systemet eller en applikation till någon typ av mobil enhet.  

Applikation 

Fördelar: 

 Bättre design 
 Mindre belastning på systemet 

Nackdelar: 

 Begränsad till en plattform 

Hemsida 

Fördelar: 

 Går att nyttja från vilken plattform som helst, även dator 
 Likadan design oberoende av plattform 

Nackdelar: 

 Större belastning på systemet vad gäller minne 
 Designen på hemsidan blir begränsad av minnet 

3.3.3 FTP klient 

Kravet på att systemet skulle kunna ladda hem timspotpriser från Internet, löstes 
genom att implementera en ftp klient. Detta föll sig naturligt då Nordpool håller en 
ftp server som frekvent uppdateras med morgondagens timspotpriser. 

För att implementera ftp klienten krävdes god förståelse om hur protokollet 
fungerar. Därför togs mesta delen av tiden upp av att studera vilka kommandon som 
skulle skickas när. 

Implementationen bygger på en redan befintlig tcp klient som medföljer TCP/IP 
stacken som finns att ladda ner[14]. 

Klienten är implementerad för att hålla olika tillstånd. Beroende på vad servern 
skickar tillbaka för svarskod sätts klienten i korrekt tillstånd. Det kan t.ex. vara att 
klienten initialt upprättar en anslutning till servern och om allt gick bra så skickar 
servern tillbaka ett ”OK” och sätter då klienten i ett nytt tillstånd för att skicka 
användarnamn osv.  
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FTP 

Fördelar: 

 Enkelt att implementera 

Nackdelar: 

 Data skickas i klartext 
 Ingen säkerhet 

För att testa ftp klienten användes programmet Wireshark för att exakt se vad som 
skickades över nätverket. Wireshark är ett program för att sniffa nätverkstrafik. 
Programmet hjälpte mig även att se hur de olika svarskoderna såg ut från 
serversidan vilket underlättade vid implementationen. 

3.3.4 Trådlös kommunikation 

Ett krav på systemet var att det skulle kunna kommunicera trådlöst med en annan 
nod i nätverket. Anledningen till kravet var för att systemet ska vara dynamiskt och 
det ska vara enkelt att koppla in en ny nod i nätverket med ny funktionalitet. 

Kravet sa inget om vilket protokoll som skullle användas utan alternativa protokoll 
dök upp under projektets gång. 

De två protokoll som diskuterades var ZigBee och 6LowPan 

ZigBee 

Fördelar: 

 Det finns en färdig ZigBee stack att köpa från Microchip 
 Stöder meshnätverk och därav behövs ingen signalförstärkare 
 Effektsnålt 

Nackdelar: 

 Ingen direktanslutning till Internet utan måste gå via en gateway 

6LowPan 

Fördelar: 

 Kan ansluta enheten direkt till Internet istället för att gå via en gateway 
 Effektsnålt 
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Nackdelar: 

 Samtliga noder är öppna mot Internet vilket höjer krav på säkerhet 

3.3.5 Tolkning av fil med timpriser 

För att plocka ut korrekt data ur den fil som laddades ner från FTP servern krävdes 
en god förståelse över hur datan representerades i filen. Genom att ladda hem filen 
lokalt på en dator var det enkelt att bilda en uppfattning om hur en ”parser” kunde 
implementeras på systemet. Vad som skiljer timpriserna åt för varje timma är ett 
semikolon och kunde därför utnyttjas för att orientera sig fram i textfilen. 

3.4 Test 

För att följa upp systemet mot de krav som ställdes har systemet gått igenom ett 
antal olika tester. Jag valde att dela upp tester enligt test under utveckling samt ett 
sluttest. 

3.4.1 Test under utveckling 

Vid implementation av varje block genomfördes ett antal enklare tester för att 
kontrollera funktionaliteten. Testerna utfördes manuellt genom att köra 
programmet och samtidigt logga trafik med Wireshark. På så vis såg jag precis vad 
för data som skickades samt att den skickades vid rätt tidpunkt. 

Utöver dessa tester så gjordes även en hel del tester på användargränssnittet. 

 FTP klient 
o Loggade trafik med Wireshark 
o Testade att den nedladdade datan stämmde överrens med datan på 

ftp servern 
o  Stresstest genom att ständigt ladda ner data 

 HMI 
o Manuellt test genom att klicka på samtliga länkar samt att funktioner 

på varje sida fungerade som de skulle. 
 Tolkning av data 

o Testades genom att från hemsidan välja olika elområden samt valuta 
och därefter se att korrekt data representerades. 

 Reglering 
o Systemet testades genom att jämföra nuvarande timpris med en gräns 

satt från hemsidan och beroende av resultat presenterades detta av en 
LED på plattformen. 

o Dessutom testades att systemet uppdaterades vid varje ny timma med 
korrekt timpris. Detta gjordes genom att skriva ut nuvarande timpris 
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på hemsidan och manuellt jämföra med samma fil som hade laddats 
ner på en dator. 

3.4.2 Sluttest 

När systemet var färdigt genomgick det ett sluttest för att försäkra att samtliga krav 
var uppfyllda. Testet gick ut på att köra systemet under en längre period för att 
upptäcka brister. Att köra ett sådant test är bra för att upptäcka fel som kanske inte 
yttrar sig den korta period man kör systemet under implementationsfasen. 

Testet kördes igång en fredag klockan 14:00 och stängdes av måndagen därpå 
klockan 17:00. Under den här tiden loggade ett flertal användare in och klickade 
runt på hemsidan för att upptäcka brister. 
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4 Resultat 

Detta kapitel handlar om hur projektet har utformats enligt de olika valmöjligheter 
som har beskrivits under kapitel 3 och även varför dessa beslut har tagits. 

4.1 Hårdvara 

Jag valde att utveckla systemet på ett utvecklingskort, CerebotMx7cK.  

 

Figur 4 Cerebot MX7cK med RF Transceiver sticka isatt 

En stor orsak var att utvecklingskortet hade goda möjligheter för tillägg av 
funktionalitet i form av PMODS stickor som nämns ovan. Dessutom hade kortet en 
Ethernet port vilket är väsentligt vid kommunikation över internet. 

Ytterligare en bidragande faktor till valet var att Microchips TCP/IP stack samt 
operativsystemet FreeRTOS var relativt enkelt att porta till processorn. 

Dessutom hade jag tidigare erfarenhet av PIC processorer samt av utvecklingsmiljön 
MPLAB X IDE. 
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För att lösa den trådlösa kommunikationen mellan noder användes en PMOD RF 
Transeiver[15] som bygger på radiostandarden IEEE 802.11.14. 

Tack vare de flertal portar som finns på kortet uppfyller dessutom hårdvaran de 
krav som fanns om att systemet skulle vara öppet för ett flertal olika protokoll. 

4.2 Mjukvarudesign 

Mycket av koden som bygger upp systemet är hämtad från Internet så som TCP/IP 
stacken, operativsystemet och en MiWi satck för den trådlösa kommunikationen. 
Det jag har implementerat själv är applikationen, FTP klienten, hemsidan, 
tolkningen av data samt regleringen.  

4.2.1 OS 

Trots att stor tid lades ner på att sätta mig in i Contiki OS och linuxbaserad 
utvecklingsmiljö så beslutade jag mig för att använda operativsystemet FreeRTOS. 

Anledningen till  mitt val var att jag ansåg att Contiki OS var begränsat till små 
sensornoder och därför inte tillräckligt för att driva större applikationer. 

En annan bidragande faktor var att Contiki OS är designat för att köras på sensorer 
som inte har tillgång till någon annan energikälla än batterier vilket inte är fallet 
med det här systemet. 

Fördelen med att använda FreeRTOS var även att det fanns mängder med 
exempelkod och guider på Internet vilket underlättade vid implementationen men 
framförallt vid inläsningsfasen. 

4.2.2 HMI 

Användargränssnittet valdes att byggas upp i form av en hemsida. Anledningen till 
detta var att det skulle passa alla typer av plattformar..  

Från hemsidan kan man klicka vidare på ett antal olika länkar för att konfigurera 
systemet samt läsa från systemet. 

Värt att nämna är att hemsidan drivs helt och hållet från systemet genom en HTTP 
server. 

Länkar: 

 Home 
o Startsidan 

 Configuration 
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o Här kan användaren sätta i vilket elområde som systemet befinner sig 
i samt vilken valuta som ska hanteras. Här sätter man även en gräns 
på hur högt timpris som tolereras. 

 Prices 
o Här kan användaren välja att se priser från samtliga elområden och i 

vilken valuta. Vad man knappar in här påverkar inte de värden som är 
satta från configuration. Med andra ord påverkas inte själva 
regleringen av dessa värden. 

 Overview 
o Här kan användaren följa systemet för att se nuvarande timpris och 

styrsignal.  

 

Figur 5 Utseendet på hemsidan, användargränssnittet 

Användargränsnittet uppfyller de krav som fanns på att användaren skulle kunna 
läsa av samt sätta parametrar i systemet. Se figur 5. 

4.2.3 FTP klient 

För att hämta hem timspotpriser implementerades som sagt en ftp klient. För att 
systemet skulle uppfylla målet så sattes stora krav på att ftp klienten fungerade som 
den skulle. Tack vare klienten så kan systemet ladda hem timspotpriserna. Detta 
görs var 24:e timma klockan 16:00 då morgondagens priser släpps. 

Resultatet av FTP klienten blev mycket bra och har utan problem gått igenom tester. 
Vad som är värt att nämna är att klienten känner av om den nya datan som laddas 
ner 16:00 verkligen är en uppdaterad fil som därmed skiljer sig från den gamla. Om 
dessa filer inte skiljs åt så forstätter klienten att ladda ner data tills en uppdaterd fil 
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har hämtats hem. På så vis vet centralen med säkerhet att de senaste priserna har 
laddats hem. 

4.2.4 Trådlös kommunikation 

För att lösa kravet om trådlös kommunikation mellan noder valde jag att ladda ner 
en förenklad version av en MiWi stack från Microchips hemsida[16]. Anledningen 
till att jag inte gick vidare med en ZigBee stack var för att tiden inte räckte till i 
slutet. En annan orsak var att jag fick en bättre förståelse om hur kommunikationen 
går till då det var mindre kod att gå igenom. 

Att jag uteslöt 6LowPan var att jag tyckte designen av det lokala nätverket blev 
bättre om samtliga noder kopplades upp mot Internet via den centrala noden istället 
för att varje nod för sig hade ett eget IP nummer och därmed ökat risken för intrång. 

Lösningen uppfyller de krav som ställts om att noder ska kunna kommunicera 
trådlöst i ett lokalt nätverk. 

4.2.5 Reglering 

Regulatorn som implementerades är en enkel ON/OFF regulator som jämför 
nuvarande timpris med priset som användaren sätter under ”Configuration”. Om 
nuvarande timpris är lägre än gränsen så går signalen hög, annars låg. 

Till en följd av omplanering under projektet lades inte så mycket tid på att få igång 
en fungerande reglering av en värmepump. Istället skickas styrsignalen trådlöst till 
en annan nod i nätverket och visualiseras av en LED. 

Därav uppfylls kravet för att skicka ut en styrsignal beroende på nuvarande timpris. 

4.2.6 Tolkning av fil med timpriser 

För att tolka filen implementerades en algoritm som itererade genom textfilen med 
priser och som samtidigt räknade antal semikolon och rader. Dessutom kollades 
vilket område samt valuta nuvarande rad med priser representerade. 

När användaren, från hemsidan, väljer att visa priser från t.ex. elområde fyra i 
Sverige(SE4) med valutan SEK börjar själva tolkningen av filen och letar då efter den 
rad som innehåller texten ”SE4” och ”SEK”. När raden är lokaliserad räknas antalet 
semikolon fram till första priset för att sedan stega vidare och spara undan den data 
som ligger mellan två semikolon till en variabel. Detta fortsätter tills raden är slut 
och då har samtliga 24 timpriser sparats i en egen variabel som sedan skrivs ut på 
hemsidan. Se figur 6. 
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Figur 6 Tolkning av fil med timpriser 

4.2.7 Applikation 

Vid uppstart av applikationen initieras hårdvara samt TCP/IP stacken samt att två 
trådar allokeras statiskt. 

TCP/IP tråd: 

Den här tråden tar hand om alla anrop till TCP/IP stacken och sköter därmed all 
kommunikation ut mot Internet. HTTP servern samt FTP klienten exekveras även 
härifrån. 

Tråd för att tolka data, Parse tråd: 

Den här tråden har högst prioritet därför att vi måste veta med säkerhet att data 
hinner tolkas innan HMI:t uppdateras samt innan systemet börjar reglera. Hade vi 
inte haft den här garantin så hade vi inte med säkerhet kunnat säga att korrekt data 
visas och heller inte att det är korrekt data som systemet reglerar efter. 

Se figur 7. 
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Figur 7 Flödesschema för applikationen 

 

  



 

23 

 

4.3 Test 

Samtliga tester som gjordes under utvecklingen samt sluttestet blev godkända och 
systemet uppfyller därmed de krav som ställdes. Se bilaga 2 för kravspecifikation. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultat 

Systemet som har utvecklats kan klart anses som en fungerande prototyp som visar 
på hur man kan lösa problemet med att låta ett överordnat system ta kontroll över 
energiförbrukningen i ett hem. Systemet kan både ladda hem priser samt göra 
tolkningar av datan enligt användarens önskemål.  

Slutsatsen är att jag har svarat på de frågeställningar som fanns vid projektstart 
samt att prototypen uppfyller målen. Värt att nämna är att under projektets gång 
ställdes jag för ett antal olika beslut vilket pekar på att det finns flera sätt att nå 
målen än just den vägen jag har valt. 

5.2 Vidareutveckling 

Prototypen som har tagits fram visar på att det är fullt möjligt att reglera efter 
timspotpriser och kan därför tillämpas som ett överordnat reglersystem för 
energiförbrukning. 

För att ta protoypen vidare till en färdig produkt krävs vidareutveckling av 
framförallt regleralgoritmen som ska skicka en styrsignal till en värmepump. 
Begränsningarna som finns i reglersystemet nu är att det finns ingen återkoppling 
av temperaturen vilket betyder att systemet vet egentligen inte om det är möjligt att 
stänga av värmepumpen utan att det blir för kallt i huset. För att optimera 
regleringen ytterligare så hade en lösning varit att systemet tar in fler parametrar så 
som väderprognoser för att ha ytterligare parametrar med i beräkningen. 

Idag sätter användaren ett fast värde på vilken gräns man kan tolerera för timpriset. 
Det här är något som behövs ändras och istället låta systemet avgöra när man ska 
förbruka el. Om systemet vet inne/ute temperaturen och dessutom kommande 
väder så kan han själv sätta toleransen för dagen och dessutom med säkerhet säga 
att temperaturen i huset inte påverkas nämnvärt.  

En annan viktig del som behövs vidareutvecklas är den trådlösa kommunikationen. 
För att konstruera ett större lokalt nätverk med olika typer av nätverksstrutur t.ex. 
meshnätverk så krävs en komplett stack som exempelvis ZigBee. 

Som tidigare nämnt är säkerheten en viktig faktor. I den färdiga prototypen krävs 
att användaren loggar in med ett giltligt användarnamn samt lösenord men någon 
högre säkerhet finns inte och behövs därför tas med i en vidareutveckling av 
systemet.  
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5.3 Erfarenheter 

När projektet startade märkte jag att det fanns många områden där jag saknade 
erfarenhet. Framförallt tänker jag på de olika protokoll som jag har använt mig av. 
Därför tror jag att den största erfarenheten som jag har fått av det här projektet är 
hur man använder sig av protokoll. Inte bara hur det fungerar utan även hur de på 
en applikationsnivå implementeras. 

En annan viktigt erfarnhet och lärdom jag har fått från projektet är hur man kan 
använda sig av ett operativsystem vid programmering av mikorprocessorer. Det här 
är absolut något jag kommer fortsätta använda mig av i framtiden då det blir så 
mycket enklare och snyggare kod att bygga sin applikation ovanpå ett 
operativsystem. 
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6 Diskussion 

För att ta steget vidare från en prototyp till en färdig produkt så krävs en del 
ändringar. Som jag har nämnt tidigare under vidareutveckling punkt 5.2 så behövs 
regleringen av en värmepump vidareutvecklas samt utöka den trådlösa 
kommunikationen. 

 Klocka 

I projektets slutfas lades mycket tid och prioritering på att få igång den trådlösa 
kommunikationen och därav löstes realtiden på ett sätt som i framtiden behöver 
ändras. Som det är nu ligger centralen och frågor hela tiden en tidsserver om vad 
klockan är vilket betyder att om internetansutingen bryts så vet inte centralen vad 
klockan är. Följden blir att centralen vet varken vad nuvarande timpris är eller när 
nya priser ska laddas hem. Istället så skulle jag vilja lösa detta genom att centralen 
har en egen klocka som synkas mot tidsservern endast ibland. Fördelen med 
hårdvaran är att den har en inbyggd klocka och för att använda denna krävs att man 
sätter dit en kristall på 32kHz. 

 HMI 

Under planeringsfasen insåg jag att tiden skulle inte räcka till för att implementera 
en applikation till någon mobil enhet för ett användargränssnitt mot systemet. 
Därför löste jag som tidigare nämnt en hemsida som sköts helt av centralen. Om jag 
hade vidareutvecklat systemet idag så hade lagt ner tid på att utveckla en 
applikation där det läggs lite mer krut på design och ett mer avnändarvänligt 
gränssnitt. 

 Kretskort 

Jag är nöjd med mitt val av hårdvara om man ser inom ramen som utveckling. För 
att ta fram en färdig produkt så hade jag valt att rita upp ett nytt kretsschema med 
processor och komponenter. Detta för att få ner kostnaderna avsevärt vid 
massproduktion. Se bilaga 3. 

 IPv6 

För att få systemet att hänga med i förändringstakten hade jag i framtiden lagt in 
stöd för Ipv6. Det innebär att varje nod i nätverket får sin Ipv6 adress vilket 
möjliggör att användaren kan via Internet direkt komma åt en nod i nätverket. Detta 
istället för att gå via en Ipv4 adress till en masternod och vidare ut till en nod i det 
trådlösa nätverket.  
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Prototypen visar som sagt att idén är fullt möjlig. Åtgärdar man de punkter som jag 
nämnt under vidareutveckling samt under diskussion så tror jag man är på god väg 
till en färdig produkt. 

 Tid och kostnader 

Projektet har följt tidsplaneringen väldigt bra. De ändringar som har gjorts har inte 
på något sätt påverkat deadline. Till en följd av omprioritering flyttades tid från 
kommunikation med värmepump till en fungerande trådlös kommunikation.  

Kostnaderna för projektet har varit mycket lägre än beräknat då hårdvaran var billig 
att köpa in. Inga övriga kostnader har tillkommit. Se bilaga 3 för en kostnadskalkyl 
av de komponenter som krävs för en färdig produkt. 
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Bilaga 1. Tidsplanering 

Gantt schema för projektets tidsplanering. 
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Bilaga 2. Kravspecifikation 

 Plattformen skall byggas runt en mikrokontroll som kan förutsättas ha lågt 
framtida volympris 

 Plattformen skall ha en egen hemsida eller förberedas för att kunna ha en 
 Systemet skall baseras på något operativ som kan antas vara framtidssäkert 

och vara öppet.  
 Plattformen skall ha kommunikation mot ett lokalt trådat eller trådlöst LAN. 

Kommunikationen kan gå via en router alternativt P2P. 
 Vidare bör plattformen ha möjlighet att kommunicera över andra trådlösa 

standarder som t.ex. Bluetooth, Zigbee, Nexa. Prioritering diskuteras under 
projektets gång. 

 Plattformen skall även stödja trådade kommunikationsvägar som baseras på 
seriekommunikation som t.ex. RS232, RS485, I2C, USB.  

 Plattformen har ingen egen display utan manövreras företrädesvis via 
koppling till en mobilterminalliknande enhet.   

 Kommunikationen skall användas för dels styrning av funktioner i 
plattformen dels att plattformen skall få indata att hantera och använda i sin 
funktion 

 Plattformen får drivspänning via mikro-USB alternativt via trådad Ethernet 
 Plattformen ska kunna ladda hem och tolka timspotpriser 
 Plattformen ska kunna skicka vidare en styrsignal beroende på nuvarande 

timpris 
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Bilaga 3. Kalkyl över färdig produkt 

Kalkylen är framtagen efter de huvudsakliga komponenterna som krävs vid 
framtagning av en färdig produkt. Beräkningen är gjord efter inköp av minst 100 
komponenter. 
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Bilaga 4. Kod, Mainstruktur 

int main(void) 

{ 

    InitializeBoard(); 

    RadioInit(); 

    RadioInitP2P(); 

    TickInit(); 

    MPFSInit(); 

    InitAppConfig(); 

    StackInit(); 

    CompareCurrentHour(); 

    // create the task to handle all TCPIP functions (namely HTTP Server) 

    xTaskCreate( taskTCPIP, (signed char*) "TCPIP", STACK_SIZE_TCPIP, 

            NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, &hTCPIPTask); 

 

    // create test task to handle the parse function 

    xTaskCreate( taskParse, ( signed char * ) "BLINK", STACK_SIZE_PARSE, 

            NULL, tskIDLE_PRIORITY + 2, &hParseTask); 

    xParse = xQueueCreate(1, sizeof(char)); 

    vTaskStartScheduler(); 

    return 1; 

} 
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Bilaga 5. Kod, FTP klient 

static BYTE ServerName[] = "ftp.nordpoolspot.com"; 

int CalculateServerDataPort(); 

static WORD ServerCommandPort = 21u; 

BYTE DataBuffer[13500] = {'\0'}; 

char TimeToGetNewData = 1; 

int countCMD = 0; 

int countDATA = 0; 

char Finished = 0; 

int oldVersion = 0; 

int currentVersion = 0; 

int countDATE = 0; 

BOOL TryAgain = FALSE; 

void FTPClient() 

{ 

    BYTE v; 

    BYTE CommandBuffer[100]; 

    static TCP_SOCKET CMDSocket = INVALID_SOCKET; 

    static TCP_SOCKET DATASocket = INVALID_SOCKET; 

    static DWORD Timer; 

    int Response; 

    unsigned char RXBytesExisted = 0; 

    WORD ServerDataPort = 0; 

    BOOL FirstLine = TRUE; 
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    BOOL GetVersion = FALSE; 

    BYTE DateVersion[50] = {'\0'}; 

    int SendForParse = 1; 

 

    static enum _FTPClientState 

    { 

        SM_HOME = 0, 

        SM_SOCKET_CMD_OBTAINED, 

        SM_PROCESS_CMD_RESPONSE, 

        SM_PROCESS_DATA_RESPONSE, 

        SM_SEND_USER, 

        SM_SEND_PASS, 

        SM_SEND_PATH, 

        SM_SEND_TYPE, 

        SM_SEND_PASV, 

        SM_SEND_RETR, 

        SM_SEND_QUIT, 

        SM_DISCONNECT, 

        SM_PARSEFILE, 

        SM_DONE 

    } FTPClientState = SM_HOME; 

 

    switch(FTPClientState) 

    { 
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        case SM_HOME: 

            // Connect a socket to the remote TCP server 

            LED3_IO = 0; 

            if(!TCPIsConnected(CMDSocket)) 

            { 

                CMDSocket = TCPOpen((DWORD)(PTR_BASE)&ServerName[0],              
TCP_OPEN_RAM_HOST, ServerCommandPort, TCP_PURPOSE_FTP_COMMAND); 

 

                if( (CMDSocket == INVALID_SOCKET) ) 

                    break; 

            } 

 

            FTPClientState++; 

            Timer = TickGet(); 

            break; 

 

        case SM_SOCKET_CMD_OBTAINED: 

            // Wait for the remote server to accept our connection request 

            if(!TCPIsConnected(CMDSocket)) 

            { 

                if(TickGet()-Timer > 5*TICK_SECOND) 

                { 

                    TCPDisconnect(CMDSocket); 

                    CMDSocket = INVALID_SOCKET; 

                    FTPClientState--; 
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                } 

                break; 

            } 

 

            Timer = TickGet(); 

 

            // Make certain the socket can be written to 

            if(TCPIsPutReady(CMDSocket) < 125u) 

                break; 

             

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_PROCESS_CMD_RESPONSE: 

            // Check to see if the remote node has disconnected from us or sent us any 
application data 

            // If application data is available, write it to the UART 

            if(!TCPIsConnected(CMDSocket)) 

            { 

                FTPClientState = SM_DISCONNECT; 

                // Do not break;  We might still have data in the TCP RX FIFO waiting for us 

            } 

 

            countCMD = 0; 

            // Get RX bytes 
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            if( TCPIsGetReady(CMDSocket) ) 

            { 

                RXBytesExisted = 1; 

                while( TCPGet(CMDSocket, &v) ) 

                { 

                    CommandBuffer[countCMD] = v; 

                    countCMD++; 

                } 

            } 

 

            if(RXBytesExisted) 

            { 

                Response = atoi(CommandBuffer); 

                if( (Response > 0) && (Response < 1000) ) 

                { 

                    switch(Response) 

                    { 

                        case 220: 

                            //Server ready for new user so send "USER name" 

                            FTPClientState = SM_SEND_USER; 

                            break; 

 

                        case 331: 

                            //User name okay so send "PASS password". 
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                            FTPClientState = SM_SEND_PASS; 

                            break; 

 

                        case 230: 

                            //Change folder 

                            FTPClientState = SM_SEND_PATH; 

                            break; 

 

                        case 250: 

                            //Change to Binary Mode 

                            FTPClientState = SM_SEND_TYPE; 

                            break; 

 

                        case 200: 

                            //Change to passive 

                            FTPClientState = SM_SEND_PASV; 

                            break; 

 

                        case 227: 

                            //Find the servers data port 

                            ServerDataPort = CalculateServerDataPort(CommandBuffer); 

                            if(!TCPIsConnected(DATASocket)) 

                            { 

                                DATASocket = TCPOpen((DWORD)(PTR_BASE)&ServerName[0], 
TCP_OPEN_RAM_HOST, ServerDataPort, TCP_PURPOSE_FTP_DATA); 
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                                if( (DATASocket == INVALID_SOCKET) ) 

                                    break; 

                            } 

                             

                            FTPClientState = SM_SEND_RETR; 

                            break; 

 

                        case 150: 

                            //Opening ASCII transfer so wait for transfer complete 

                            //and start listening on data port 

                            FTPClientState = SM_PROCESS_DATA_RESPONSE; 

                            break; 

 

                        case 226: 

                            //Transfer complete so quit connection 

                            FTPClientState = SM_SEND_QUIT; 

                            break; 

 

                        case 221: 

                            //Accepted quit 

                            //Disconnect sockets and finish 

                            TCPDisconnect(CMDSocket); 

                            TCPDisconnect(DATASocket); 

                            CMDSocket = INVALID_SOCKET; 
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                            DATASocket = INVALID_SOCKET; 

                            Finished = 0; 

                            FTPClientState = SM_PARSEFILE; 

                            break; 

 

                        default: 

                            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

                            break; 

                    } 

                } 

                //Not a valid response, try read response again 

                else 

                { 

                    FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

                    break; 

                } 

            } 

            //Nothing to read from RX buffer, try again 

            else 

            { 

                FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

                break; 

            } 

            break; 
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        case SM_PROCESS_DATA_RESPONSE: 

            //Read RX bytes from data channel and wait for 

            //"AL" to occur twice. Only then we now that 

            //all data has been received 

            if( TCPIsGetReady(DATASocket) ) 

            { 

                while( TCPGet(DATASocket, &v) ) 

                { 

                    if( (v == 'L') && (DataBuffer[countDATA-1] == 'A') ) 

                        Finished++; 

 

                    DataBuffer[countDATA] = v; 

 

                    //**********This is just a check that its a new file and not the same as 
before********************* 

                    if(FirstLine && GetVersion) 

                    { 

                        if(v != '.') 

                        { 

                            DateVersion[countDATE] = v; 

                            countDATE++; 

                        } 

                        if(v == '\n') 

                        { 
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                            currentVersion = atoi(DateVersion); 

                            if(currentVersion == 0) 

                            { 

                                LED2_IO ^= 1; 

                            } 

                            if(BUTTON1_IO == 1) 

                                currentVersion += 1; 

                            if(currentVersion == oldVersion) 

                                TryAgain = TRUE; 

                            else 

                            { 

                                oldVersion = currentVersion; 

                                TryAgain = FALSE; 

                            } 

                            countDATE = 0; 

                            memset(DateVersion, '\0', sizeof(DateVersion)); 

                            FirstLine = FALSE; 

                        } 

                    } 

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

 

                    if(v == ')') 

                        GetVersion = TRUE; 

 



 

45 

 

                    countDATA++; 

                } 

            } 

            if(Finished == 2) 

            { 

                //Data has been received so put the client in 

                //process command response state so that we 

                //can quit the connection 

                LED3_IO = 1; 

                countDATA = 0; 

                FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            } 

            else 

            { 

                //Continue to read RX bytes on data channel 

                FTPClientState = SM_PROCESS_DATA_RESPONSE; 

            } 

             

            break; 

 

        case SM_SEND_USER: 

            //Send username 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"USER electrotest\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 



 

46 

 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_SEND_PASS: 

            //Send username 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"PASS sjd117\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_SEND_PATH: 

            //Change path 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"CWD 
/Delayed_Elspot_prices/\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_SEND_TYPE: 

            //Change type to ASCII 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"TYPE A\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 
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        case SM_SEND_PASV: 

            //Send passive mode 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"PASV\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_SEND_RETR: 

            //Send retrive file 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"RETR spotprice.sdv\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_SEND_QUIT: 

            //File received so quit 

            TCPPutROMString(CMDSocket, (ROM BYTE*)"QUIT\r\n"); 

            TCPFlush(CMDSocket); 

            FTPClientState = SM_PROCESS_CMD_RESPONSE; 

            break; 

 

        case SM_DISCONNECT: 

            // Close the socket so it can be used by other modules 

            // For this application, we wish to stay connected, but this state will still get 
entered if the remote server decides to disconnect 
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            TCPDisconnect(CMDSocket); 

            CMDSocket = INVALID_SOCKET; 

            FTPClientState = SM_DONE; 

            break; 

 

        case SM_PARSEFILE: 

            //Parse file 

            //Parse = 1; 

            xQueueSend(xParse, &SendForParse, 0); 

            TimeToGetNewData = FALSE; 

            FTPClientState = SM_DONE; 

            break; 

 

        case SM_DONE: 

            // Do nothing unless the user pushes BUTTON1 and wants to restart the 
whole connection/download process 

            if(TimeToGetNewData || TryAgain) 

            { 

                FTPClientState = SM_HOME; 

            } 

            break; 

    } 

} 

 

//This function calculates the data port which the server uses for the data channel. 
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//Data port = FirstValue * 256 + SecondValue. 

int CalculateServerDataPort(BYTE *Buffer) 

{ 

    int k = 0; 

    int Commas = 0; 

    unsigned char FirstValue[3]; 

    unsigned char SecondValue[3]; 

 

    while(*Buffer != '\0') 

    { 

        if(*Buffer == ',') 

            Commas++; 

        if(Commas == 4) 

        { 

            Buffer++; 

            while(*Buffer != ',') 

            { 

                FirstValue[k] = *Buffer; 

                k++; 

                Buffer++; 

            } 

            Buffer++; 

            SecondValue[0] = *Buffer; 

            SecondValue[1] = *(Buffer + 1); 
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            SecondValue[2] = *(Buffer + 2); 

            break; 

        } 

        Buffer++; 

    } 

 

    return atoi(FirstValue)*256 + atoi(SecondValue);  
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