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Förord 
 

Detta projekt har passat oss bra eftersom det innehåller alla moment som vi har 
studerat under vår tid på Elektroingenjörsprogrammet. Vi har dels ägnat oss mycket åt 
elektronikkonstruktion och experiment, dels programmering i både C, HTML/CSS och 
PHP. Vi har lärt oss mycket under projektets gång och det har varit väldigt givande att 
sätta teoretiska kunskaper på prov i ett praktiskt projekt med många olika delar. 
  
Vi skulle vilja tacka projektets idégivare Hans-Erik Eldermark, universitetsadjunkt på 
Halmstad Högskola, samt vår handledare Stefan Karlsson för deras engagemang och 
hjälp under projektets gång. 
 
Vi vill även tacka Thomas Lithén som varit till mycket stor hjälp och tillhandahållit och 
tipsat oss om olika komponenter och kommit med bra idéer.  

 

Halmstad 2013-12-03 
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Sammanfattning 
 
Nya möjligheter att påverka och styra kostnader förknippade med energikonsumtion 
skapar behov för teknik för att underlätta och automatisera elinköp till dygnets billigare 
timmar. 

Detta projekt strävar efter att ta fram en fungerande prototyp för att precist mäta 
energiförbrukning och presentera den trådlöst i en smart terminal, som till exempel 
Smartphone eller surfplatta. Enheten ska även kunna användas som ett trådlöst 
mätinstrument i service- och felsökningssyfte. 

Resultaten uppfyller alla övergripande mål och utgör en bra grund för vidareutveckling. 
Med detta anser vi det alltså bevisat att energimätningar och trådlös överföring av dessa 
med denna prototyp är fullt möjlig. 
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Abstract 
 
With the new possibilities to influence and control the expenses associated with power 
consumption comes the need for technology to facilitate and automate the process of 
purchasing energy and doing so on the cheapest hours of the day. 

This project strives to develop a working prototype to accurately measure power 
consumption and present the data wirelessly on a Smartphone/Tablet/Personal 
Computer. The device is thought also to be used as a wireless measuring instrument in 
service and troubleshooting purposes. 

The results conform to all major goals set and provides a good basis for further 
development. With this we believe it is thus proved that energy measurements and 
wireless transmission of these with this prototype is entirely possible. 
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Enhetsreferens 
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1. Inledning 
Multimetern är en viktig och vanligt förekommande mätutrustning som används inom 
många branscher i dagens samhälle. Det finns många varianter för mer specifika 
användningsområden som till exempel ultraexakta mätinstrument för 
elektronikkonstruktion och speciella instrument för datanätverk. Ett problem med 
dagens multimetrar och mätinstrument är att värdesavläsning på display och själva 
mätningen måste göras på ett avstånd som avgörs helt av längden på medföljande 
mätkablar. Större avstånd kan kräva inspelningsmöjligheter eller att det finns 
ytterligare individer tillgängliga för att göra en mätning på avstånd vid till exempel en 
uppstart av en motor eller driftsättning av nya anläggningar. Detta leder till högre 
kostnader för slutkonsumenten. 
 
Detta kan avhjälpas med en trådlös överföring mellan mätprober och display. Värden 
skulle även kunna avläsas på en befintlig smartphone eller surfplatta. Med hjälp av 
trådlös överföring kan vi förhoppningsvis samla mer information på samma plats. I ett 
senare skede skulle en översiktbild av tillexempel en byggnad med olika spänningar och 
strömmar kunna integreras. Detta för att snabbare kunna identifiera och avhjälpa 
störningar i elnätet. Denna teknik kommer att underlätta mätningar i trånga, farliga och 
otillgängliga miljöer. Den kommer även att vara ett nyttigt hjälpmedel till 
servicetekniker som kan göra ändringar i elsystemet och samtidigt se vad som sker på 
andra platser i samma ögonblick.  
 
År 2012 infördes möjligheten att kunna köpa el per timpris och därmed att välja när 
man vill köpa energi och till vilken kostnad. Eftersom man ogärna själv vill sitta och 
jämföra elpriser timme efter timme så utvecklas allt mer automatiska system, så kallade 
"Smart grids" [1], smarta elnät. Med denna teknik vill man göra det möjligt att 
automatiskt styra sitt energiförbrukande till de timmar när priset är som lägst. Till 
exempel reglera sin värmepanna att värma som mest under natten när elen är billig eller 
styra om sin klimatanläggning att kyla mest om dagen via sina egna solpaneler. Detta 
innebär även att omständigheterna för att privatperson ska kunna tillverka och sälja 
överskottet av sin egen egenproducerade el blir betydligt bättre. Möjligheterna med 
smarta elnät är många och gynnar alla. För mer information om smart grids, se: [2] och 
[3]. 
 
För att implementera detta krävs trådlösa energiövervakare och diagnostiska verktyg 
vilka hela tiden kommunicerar med en dator som avgör när elen ska köpas. Det är här 
vårt examensarbete kommer in i bilden. 
 
Med hjälp av en energiövervakningsenhet med aktivitetsanalys skapas ett intelligent 
hem med möjlighet att bevaka och ta beslut om hushållets energiinköp och förbrukning. 
Det ska även vara möjligt att integrera enheten i ett så kallat "Ambient Assisted Living"-
hem [4]. Med detta menas ett hem som gör intelligenta avgöranden för att förenkla 
tillvaron för äldre och fysiskt nedsatta människor, som till exempel att stänga av ugnen 
om den glömts på, utföra skyddsåtgärder vid inbrott, reglera temperatur och styra 
belysning. 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet är att ta fram en multimeter som kan placeras vid mätpunkten och sedan trådlöst 
övervaka mätvärden på ett bekvämt avstånd på en smart terminal. [Se figur 1]. 

 
Figur 1: Principskiss för en trådlös multimeter 

 
Målet är att konstruera en prototyp av en multimeter utan display som exporterar data 
trådlöst till en smart terminal. Enheten är en så kallad "enabling technology"-prototyp 
som i ett senare skede kan användas inom smarta elsystem, aktivitetsanalys och som ett 
diagnostiskt verktyg. Den är tänkt att kunna samarbeta med flera andra likadana 
enheter och ett automatiskt energiinköpssystem för att kunna skapa ett helt system för 
alla hemmets olika förbrukare[Se figur 2]. Multimetern skall klara av att mäta de olika 
storheterna ström, spänning och resistans. 

 
Figur 2: En översiktsbild över ett smart elnät 



3 
 

1.2 Krav och önskemål 

 
Krav 
I början av projektet satte vi upp de specifika mål som vi önskade uppfylla. Detta fick vi 
hjälp med av vår ursprungliga kravställare Hans-Erik Eldermark på Science-Park i 
Halmstad.  
 

• Mätenheten skall kunna mäta spänning upp till 48(V) DC och AC True RMS. 
• Mätenheten skall kunna hantera mätning av ström upp till 1(A). 
• Mätenheten skall kunna mäta resistans upp till 20(MΩ). 
• Noggrannhet bättre än 1% för spänningsdelen. 
• Automatisk mätområdesomkoppling upp till angivna gränser. 
• Egen strömförsörjning via inbyggt batteri. 
• Mätenheten skall inte ha några fysiska anslutningar utöver anslutningar som 

krävs för mätning av spänning, ström och resistans. 
• Trådlös överföring av mätvärden till smart terminal via Bluetooth alternativt Wi-

Fi. 
• Applikation i den smarta terminalen som kontrollerar mätenheten och visar 

mätvärden från mätenheten. 
• Automatiskt av- och påslag via yttre signal från App. 
• Appen skall kunna hantera flera anslutna mätenheter. Mätresultat från två 

enheter skall kunna visas samtidigt. 
 
 

Önskemål 

För att förenkla vidareutveckling av produkten fanns även vissa önskemål avseende 
utformning av denna prototyp.  
 

• Vid val av teknik bör komponenter väljas så att prisläget vid eventuell 
serieproduktion kan hållas låg. Onödigt dyra komponenter skall alltså undvikas. 

• Eventuell kapsling skall klara klass IP54. 
• Mätenhet kan med fördel ha en hemsida d.v.s. den kan ha en ip-address med 

webserver. 
• Mätenheten bör förberedas för möjlighet att programmeras för självständig 

loggningsfunktion. 
 

1.3 Tidsplan och budget 
Vid projekts inledningsfas togs ett Gantt-schema fram [Se bilaga 5]. Projektet har följt 
tidsplanen så långt som möjligt men eftersom den största delen av arbetet har tvingats 
skett parallellt har en viss revidering gjorts. Vi har varit tvungna att dra ner på 
testningsdelen på grund av att prototyparbetet tagit längre tid än beräknat.  
Vårt projekt har blivit finansierat av ALMI som bidrog med 15000 Kronor. 
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2. Bakgrund 
Under planeringsfasen lades mycket tid på studier av nödvändiga hårdvarudelar, vilka 
signaler en mikroprocessor kan hantera och framförallt om olika typer av trådlös 
kommunikation. Den trådlösa överföringen var en grundläggande del i att få igång 
projektet på allvar. Vi jämförde olika tekniker och protokoll och lade stor vikt vid att 
förstå hur de fungerar. Val av hårdvara som till exempel processor, mättekniska kretsar 
och batteriladdningskretsar ägnades stor uppmärksamhet under de inledande delarna 
av projektet. Multimetersystemet är tänkt att bestå av en kombinerad mätdel/sändare 
med egen strömförsörjning och trådlös kommunikationsenhet som sedan kan läsas av 
trådlöst i en smart terminal på en annan plats. Mätdelen är tänkt att bestå av olika 
kretsar som kan mäta spänning, ström och resistans. Dessa data samplas och omvandlas 
sedan till digitala värden med hjälp av en AD-omvandlare [5]. Mätdelen kräver en 
processor, och en strömkälla för att drivas.  
 

2.1 Trådlös kommunikation 
För att uppfylla projektets mål måste mätenheten kontinuerligt skicka information till 
den enhet som ska presentera all data. Detta ska ske via trådlös kommunikation. De tre 
alternativen som undersöktes var Bluetooth, Wi-Fi och ZigBee. 
 

Bluetooth 
Bluetooth [6] är en teknologi som används för att trådlöst överföra data över korta 
avstånd och används ofta i till exempel mobiler, datorer och bilar. Genom Bluetooth går 
det att skicka många olika sorters data så som filer, ljud och bilder. För att kunna skapa 
en överföring krävs att två enheter "paras" [7] där en enhet blir “master” med upp till 7 
slavenheter. Masterenheten står för skapandet och anslutningen till slavarna. 
Fördelarna med Bluetooth är att det är relativt lättimplementerat, stabilt över korta 
avstånd och har låg effektförbrukning. Till nackdelar hör ostabil överföring när det finns 
många hinder närvarande, som till exempel väggar. Bluetooth har också relativt kort 
räckvidd. 
 

 

Wi-Fi 

Wi-Fi [8][Figur 3] är idag en vanligt förekommande teknik för trådlösa nätverk baserade 
på IEEE-802.11-standarden [9]. Wi-Fi används vanligen i sammanhang som kräver en 
stabilare överföring över längre avstånd och för att ansluta enheter till Internet. Det är 
idag den ledande tekniken för att trådlöst överföra data och återfinns i de flesta hem. 
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Figur 3: En översiktsbild över en router med Wi-Fi-nätverk.  

Bild hämtad från webbplats[5] 
 

Wi-Fi använder sig i huvudsak av två olika protokoll: TCP och UDP. TCP [10] står för 
Transmission Control Protocol och är generellt mer stabilt. All information som skickas 
bekräftas när det har nått fram. Detta protokoll har även en inbyggd felavkännare som 
garanterar att alla data är korrekt när den kommer fram. Det är ganska långsamt i själva 
dataöverföringen. UDP [11] står för User Datagram Protocol och är betydligt snabbare 
än TCP men man kan inte vara säker på att informationen kommer fram eller i vilken 
ordning den kommer fram. 
 

ZigBee 

ZigBee [12] är ett högnivåprotokoll som överför via lågeffektsradio. Det bygger på 
standarden IEEE 802.15.4 [13] för lokala nätverk och kan liksom Wi-Fi skicka data över 
längre avstånd och koppla upp sig mot Internet. Till skillnad mot Wi-Fi är ZigBee 
energisnålt men långt ifrån lika snabbt i överföringen. De snabbaste 802.11 nätverken 
skickar med 54(Mbps) mot ZigBees 250(Kbps). 
 

2.2 Processor 
I valet av mikroprocessor var det främsta kravet att den skulle vara lätt att förstå och 
programmera plus att den skulle vara väl beprövad. Den skulle även ha tillräckligt 
mycket minne och funktioner för att uppfylla våra krav. 
 
Det alternativ som i första hand undersöktes var en ATMega 328p processor med 
tillhörande utvecklingsplattform. En så kallad “Arduinoplattform” [14]. Denna 8-bitars 
processor har 32(Kb) minne vilket bör vara tillräckligt för att kunna skapa en 
fungerande prototyp. Allt prototyparbete kan ske på ett enkelt sätt med hjälp av den 
färdiga plattformen. Det finns även en stor mängd färdiga bibliotek att tillgå och 
intressanta open-sourceprojekt att studera. Den har även en låg effektförbrukning som 
är av betydelse för att få ut så mycket batteritid som möjligt. Nackdelarna är att den 
endast har en 10-bitars AD-omvandlare och att processorn för eller senare sätter stopp 
för vidare utveckling på grund av minnesbrist/bristande hårdvara. 
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2.3 AD-Omvandlare 
En AD-omvandlare är en typ av krets som översätter analoga elektriska signaler till 
digitala data för behandlingsändamål. När en analog signal skickas till AD-omvandlaren 
(oftast Volt) tags samplingar från den analoga signalen med korta mellanrum. Varje 
sampling blir sedan översatt till en siffra. Ju fler samplingar som kan göras vid en 
mätning, desto närmare kommer man originalvärdet. Vid sampling av en frekvens på 10 
(KHz) sker 10000 samplingar varje sekund. För att komma närmare originalvärdet 
behöver frekvensen ökas, men med ökad frekvens krävs större lagringsutrymme. För att 
hitta en bra balans mellan hastighet och lagring används Nyquists teorem[Formel 1]. 
Teoremet säger att samplingshastigheten måste vara minst den dubbla frekvensen som 
ska spelas in eller uppfattas. Upplösningen hos AD-omvandlaren beror på hur många 
bitar den hanterar. En 10-bitars AD-omvandlare kan hantera 210 tecken (1024 värden). 
Om bitstorleken är för liten och en sampling sker med för näraliggande värde kommer 
de få samma värde i det digitala skedet. För att få mer noggranna värden bör en AD-
omvandlare med större bithantering användas men även det kräver ett större 
lagringsutrymme.  
 

Nyquists theorem:  𝑓𝑠 > 2𝐵   (1) 

 

𝑓𝑠 = samplingsfrekvensen,  B = Högsta frekvensen i signalen 
 

2.4 Elektrisk spänning 
I ett elektriskt fält med en positiv laddning q som skall flyttas från punkt A till punkt B 
uträttas ett arbete WAB[Se formel 2]. Detta resulterar i att laddningens potentiella energi 
ändras med ett motsvarande belopp. Sker förflyttningen mot fältets riktning ökar den 
potentiella energin och förflyttas den i samma riktning minskar den potentiella energin 
men utför samma arbete. Kraften hos laddningen q och arbetet WAB är båda 
proportionella mot laddningen. UAB som är proportionalitetsfaktorn är den elektriska 
spänningen mellan punkterna A och B. 
 

WAB = UAB × 𝑞    (2) 
 

Den elektriska enheten skrivs som   1𝐽
1𝐶

= 1𝑉 

Spänning mellan två punkter i ett homogent fält är produkten av fältstyrkan och 
avståndet mellan punkterna. Detta kan betecknas som WAB = 𝐹 × 𝑠 där F och s är 
vektorenheter och WAB är en skalärprodukt av dem. F kan även skrivas som 𝑞 × 𝐸 där E 
är det elektriska fältet. Uttrycket 𝑞 × UAB = 𝑞 × 𝐸 × 𝑠 kan skrivas som UAB = 𝐸 × 𝑠. 
 
Om fältet inte skulle vara homogent kan man dela upp laddningens förflyttningar i 
mycket små delar och varje del kan då ses som homogent. Spänningen mellan punkterna 
beräknas då med en summering av bidragen dU. Där dU = 𝐸 × 𝑑𝑠 och ds är varje 
element. Spänningen kan tecknas som UAB = ∫ 𝐸 × 𝑑𝑠𝐵

𝐴  då elementen ds går mot noll 
[15]. 
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2.5 Elektrisk ström 
En metalls yttersta atomer sitter så löst bundna att de kan lämna atomen och bli 
fristående ledningselektroner, negativa laddningsbärare. Kärnan och övriga elektroner 
bildar en positiv jon i metallgittret som är orörlig. Om en spänning ansluts mellan två 
punkter på en ledare kommer alla partiklar i fältet att bli utsatta för krafter. Kraften 
verkar i fältriktning på de positiva jonerna, men de kan inte röra sig då de fortfarande 
sitter fast i metallgittret. Mot fältriktningen rörs sig ett moln av fria ledningselektroner. 
 
En elektrisk ström innebär att elektriska laddningar rör sig i en bestämd riktning inom 
ett område. Olika ämnen delas in i tre grupper, ledare, isolator eller halvledare beroende 
på deras förmåga att leda elektrisk ström. Isolatorn leder inget alls eller mycket dåligt, 
ledaren leder mycket bra och halvledaren leder varken bra eller dåligt. Förmågan att 
leda elektrisk ström i ett ämne bestäms av hur många fritt rörliga laddningsbärare som 
finns och hur lättrörliga de är. 
På följande vis kan strömmens storlek definieras: ”Strömmen genom ett tvärsnitt av en 
ledare är kvoten av den totala laddning som passerar genom tvärsnittet och tiden för 
laddningspassagen”[15,s313]. Vid konstans ström (DC) gäller [Formel 3]: 
 

 𝐼 = 𝑞
𝑡
     (3) 

 
q = laddningen som passerar genom ett tvärsnitt. t = tidsenhet 

 
Den elektriska enheten för ström skrivs som 1 ampere(A). Enheten för laddning kan 
skriva som 1𝐴 × 1𝑠 = 1𝐴𝑠 = 1𝐶, enligt sambandet 𝑞 =  𝐼 × 𝑡 
 

2.6 Resistans 
Strömflödet genom ett material stöter på en motkraft som kan liknas vid mekanisk 
friktion. Motkraften kallas för resistans [17] hos ett material, den mäts i Ohm och 
representeras av den grekiska symbolen Omega(Ω). I några delar av en elektrisk krets så 
finns resistansen där med avsikt som en komponent och bär namnet resistor. Resistorn 
finns i många former men alla tillhör någon av två grupper, fixerad eller variabel. Den 
fixerade resistorn är den mest vanligt förekomna vid låg effekt. En fixerad resistor är 
kolgjutet sammansatt och det resistiva materialet är gjort av en sammansättning av kol 
och lera, ledarna (benen) är gjorda av förtennad koppar. Resistorer av denna typ är 
lättillgängliga med värden från 200(µΩ) till ca 22(MΩ) och har en tolerans på 5-20%. 
Storleken hos resistorn ändras beroende på effekten den skall klara av. Storleken ökar 
vid större effekthantering för att klara av större strömmar.  
En annan variant av kolsammansatt resistor är den metalliserade typen. Den fås genom 
att placera en homogen film av rent kol eller annan metall över ett glas, keramik eller 
annan isolerande kärna. På detta sätt kan ett ungefärligt värde nås, önskade värden nås 
genom att tunna ut filmens tjocklek eller skära spår i den. Under denna del behöver 
resistansen övervakas tills den önskade resistansen är uppnådd. Lock placeras i varsin 
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ända och ett ledande material gjort av förtennad koppar svetsas fast i locken. Denna typ 
av resistor kallas ibland för precisionsresistor då noggrannheten hos den ligger på ±1%.  
 

2.7 Strömförsörjning 
Att strömförsörja en mikroprocessor och tillhörande utrustning sker i regel antingen via 
batteridrift eller med direkt anslutning mot elnätet via en transformator som 
transformerar ner spänningen till angiven matningsspänning. 
 

Strömförsörjning via elnätet 

Om man ska driva en apparat från nätets 230V och samtidigt mäta en annan spänning 
har man att ta hänsyn till en mängd certifieringar och liknande(se elsäkerhetsverkets 
föreskrifter[18]). 
 
Man behöver dessutom en bra transformator, likriktare och en spänningsregulator för 
att få fram den önskade spänningen. Ett annat problem är stora spänningsspikar som 
ibland förekommer i elnätet och som kan bränna processorn. Att driva en multimeter via 
elnätet är också direkt olämpligt eftersom man ofta vill mäta och kontrollera att 
spänningen är avstängd vilket blir svårare att utföra om mätinstrumentet kräver en 
extern spänningsmatning för att fungera. Fördelen med att driva apparaten via elnätet 
är att man inte behöver byta eller ladda ett batteri. 
 
 
Strömförsörjning via batteri 

Att driva apparaten via ett batteri kan ske på två sätt:  
Antingen genom utbytbara engångsbatterier eller via en batteriladdare. 
Batteridrift har många fördelar mot nätdrift: 
 

• Ingen risk för spänningsspikar, jämn spänning. 
• Man slipper alla krav som nätmatning medför. 
• Man är inte beroende av en extern spänningskälla. 
• Man slipper en klumpig kabel vid mätningar i trånga och svåråtkomliga miljöer. 
• Endast en spänningsregulator behövs för att få önskad spänningsnivå. 

 

Engångsbatterier 

Utbytbara engångsbatterier skulle innebära en lägre tillverkningskostnad vilket medför 
ett rimligare pris för slutkonsumenten. I nackdelarna inkluderas stor miljöpåverkan, 
batteribyten och högre kostnad för konsumenten. Det var även besvärligt att hitta 
engångsbatterier med tillräckligt hög kapacitet för att få en bra batteritid. 
 

Inbyggda batterier 

Inbyggda batterier medför att man måste använda sig av en speciell typ av laddare som 
är anpassad till batteritypen. Det innebär en högre kostnad men också en längre 
livslängd, mindre miljöpåverkan och en produkt som går att ladda på några timmar. Det 
batteri som känns mest lämpligt att använda är lithiumjonbatteriet [19] tack vare sin 
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höga energitäthet, låga självurladdning och relativt låga miljöpåverkan. Att ladda [20] 
[Figur 4] detta batteri kräver en särskild sorts laddare, anpassad till lithiumjonbatterier. 
Denna fungerar enligt två laddfaser: konstant ström och konstant spänning. Laddaren 
skickar ut en konstant ström till batteriet som laddas upp till en viss spänningsnivå 
(cirka 95 % av fullt) och övergår sedan till att ge batteriet konstant spänningen med 
avtagande ström ända tills det att batteriet är helt fulladdat. Laddning av ett 
lithiumjonbatteri med högre ström än angivet i datablad kan resultera i brand[19].  
 

 
Figur 4: Hur en lithiumjonbatteriladdare arbetar.  

Bild hämtad från webbplats[21]. 
 

C-värde 

I batteriers datablad kan man hitta det specifika C-värdet[22]. Med C-värde menas hur 
snabbt det går att ladda upp respektive ladda ur batteriet. Om ett batteri har ett 
urladdningsvärde på 2C, ett uppladdningsvärde på 1C och en kapacitet på 1000 (mAh) 
innebär det att batteriet maximalt kan laddas ur med 2000(mA), och laddas upp med en 
ström på 1000(mA). De flesta lithiumjonbatterier brukar ha ett urladdningsvärde på 
mellan 5-20C och ett uppladdningsvärde på 0.5-2C. 

 
2.8 Befintliga system 
Det finns redan några olika liknande system på marknaden som till exempel Redfish 
Instruments mobiltelefonbaserade mätsystem iDVM [23]. Ett annat trådlöst mätsystem 
är Fluke 233 [24]. I [Tabell 1] finns en jämförelse mellan de olika systemen.  
 
Modell iDVM Fluke 233 Vårt projekt 
Pris(kr) $240 (ca 1560kr) 2730 850 
Vikt(g) 350 604 640 
Räckvidd vid mätning(m) 30 10 55 
Batteritid(h) Ej angivet 400 20 
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Uppladdningsbar Ja Nej Ja 
Datapresentation kan ske på alla 
plattformar med Internetanslutning 

Nej Nej Ja 

Har egen App/webbserver Ja Nej Ja 
Måste vara Wi-Fi ansluten Ja Nej Ja 
Möjlighet att föra statistik Nej Nej Ja 

Tabell 1: Modelljämförelse 
 

Fluke 233 är den mätapparat som har flest användningsområden och ger mest noggrant 
mätresultat. Den kan användas som en helt vanlig multimeter men kan även användas 
trådlöst på upp till 10m avstånd. Den använder sig av fem AA-batterier och har en 
ungefärlig batteritid på 400 timmar. En av de största nackdelarna är priset som är 
mycket högt. Redfishs mätapparat iDVM är något billigare men fortfarande dyr. Den är 
något mindre och lättare än Fluke233, den har även en större räckvidd. Det finns dock 
ingen information om batteritiden. Det finns Appar till den för både iOS och Android 
som finns gratis att ladda ner. 

Vår prototyp har kostat ca 1400kr[Se bilaga 9], den väger lite mer men har en uppmätt 
räckvidd ca 55m. Teoretiskt sätt skulle vi kunna nå en räckvidd upp emot 200m men det 
kräver då en stark signal. Vår enhet har ett något begränsat mätningsområde men har 
möjlighet att mäta flera olika typer av signaler samtidigt. Den har även möjlighet till att 
samla in data och föra statistik. Den använder sig inte av någon app utan informationen 
presenteras med hjälp av en webbserver som gör det möjligt att visas på flera olika 
enheter oberoende av operativsystem.  

Projektet är fortfarande under utvecklingsfasen och vi tror oss kunna pressa ner 
tillverkningspriset till under halva nuvarande pris, vilket ger ett mycket mer attraktivt 
pris i förhållande till de andra enheterna. För en bättre inblick i kostnaden och 
eventuella förbättringar [se avsnitt 4.8]. 
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3. Metod 
Den slutliga produkten skall anpassas efter de krav som ställts. Det har tagits hänsyn till 
vilka olika mätmetoder som finns och hur de används. Vi har även lagt stor vikt vid den 
trådlösa överföringen och strömförsörjningen. 

3.1 Val av teknik för mätning 
En traditionell multimeter har flera olika mätområden där spänning, ström och resistans 
är de vanligaste. För att mäta de olika storheterna krävs olika tekniker.  
 

3.1.1 Spänning 
 

Det finns olika metoder för att mäta spänning, dels kan spänning mätas med en isolerad 
krets eller icke-isolerad krets. Spänningen kan även bestå av lik- eller växelspänning.  
 
I den icke-isolerade kretsen refererar in- och utspänningen till varandra, oftast delar de 
samma jordpunkt. Fördelar med den icke-isolerade tekniken är att den är lätt att 
implementera. Till nackdelarna hör att det finns överspänningar och säkerhetsproblem 
vid högre spänningar.  
 
Den isolerade kretsen används vid mätningar av större spänningar. Den isolerade delen 
skyddar här mot alla typer av överspänningar mot mätenheten. Vid en spänning på över 
50(V) kan strömmar ta sig igenom huden och spänningen anses som farlig. För 
multimetern i detta projekt skall spänningen aldrig överstiga 50(V) och det passar då 
bra att använda spänningsdelning (en icke-isolerad krets).  
 
I Arduinos inbyggda bibliotek finns ett bra exempel [25][Figur 5] som alla mätningar 
bygger på. I exemplet mäts en DC-spänning mellan 0-5(V) som sedan samplas och 
omvandlas till digitala värden. 

 
Figur 5: 0-5(V)DC-mätning med Arduinoplattform.  

Se[25] för bildens ursprung. 
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När växelspänning, AC skall mätas måste kretsen korrigeras för att anpassas till 
växelspänningsmätning. Om detta inte sker kommer spänningen in till mikroprocessorn 
att variera häftigt och med stor sannolikhet bränna AD-omvandlaren. Vid 
växelspänningsmätningar kan man använda en Graetz-likriktarbrygga [17] för att 
omvandla växelspänningen till likspänning.  

 
Figur 6: Likriktarbrygga(med transformator), omvandlar växelspänning till likspänning.  

Se [26] för bildens ursprung. 

 

Med hjälp av en kondensator parallellt med RL bildas ett filter som ger en viss rippel [26] 
[Formel 4, 5 och 6]. [Figur 7] visar att under den första halva positiva cykeln laddas 
kondensatorn upp, när cykeln sedan går mot t1 får kondensatorn större potential än 
insignalen vilket leder till att kondensatorn börjar laddas ur mellan t1 och t2. Sedan när 
inspänning får en större potential än kondensatorn börjar den att laddas upp på nytt. 
Urladdningen av kondensatorn sker i en takt som bestäms av 𝑅𝐿𝐶 vilket ger en 
tidskonstant som normalt är längre än periodtiden hos insignalen. 

Rippel ger en indikation på hur effektivt filtret är, ju lägre värde desto bättre filter. 

 𝑟 =
𝑉𝑟(𝑝𝑝)

𝑉𝐷𝐶
,    (4) 

r = rippel faktor, Vr(pp) = peak-to-peak rippel spänning, VDC = likspänningens medelvärde.  

 𝑉𝑟(𝑝𝑝) ≅ ( 1
𝑓𝑅𝐿𝐶

)𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡)   (5) 

 𝑉𝐷𝐶 ≅ ( 1
2𝑓𝑅𝐿𝐶

)𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡)   (6) 

Vp(rect) = Det högsta spänningsvärdet innan det filtreras. 
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Figur 7: Halvvågs likriktarbrygga med kondensator.  
Se [26] för bildens ursprung. 

 

För att minska spänningsnivån till en nivå som mikroprocessorn klarar används en 
spänningsdelning. En spänningsdelning delar spänningen över två kända resistorer och 
man mäter utsignalen i punkten mellan resistorerna. [Se figur 7]. 

 
Figur 8: Hur en spänningsdelning fungerar 

 

Alla värden räknas sedan ut med hjälp av [Formel 7]: 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 × 𝑅2
𝑅1+𝑅2

   (7) 
 

Exempel: Om R1 = 1(MΩ) och R2 =100(KΩ) kan kretsen mäta spänningar upp till 55(V). 
En växelspännings RMS-värde kan då mätas upp till 55

√2
≅ 38.9(𝑉), förutsatt att AD-

omvandlaren arbetar med 5(V). Orsaken är att topparna på sinusvågorna och 
medelvärdet förhåller sig till varandra med en faktor √2. 
 

3.1.2 Ström 
 

Shuntresistor 

Mätning av ström kan göras på flera sätt. De tre vanligaste alternativen är med hjälp av 
en shuntresistor, med en strömtransformator eller med en halleffektsensor. En 
shuntresistor placeras i serie med lasten som skall mätas. För att inte påverka kretsen 
allt för mycket måste denna resistor ha ett mycket lågt motstånd. En shuntresistor 
brukar ha ett spänningsfall på 50(mV), 75(mV) eller 100(mV) vid störst 
strömgenomgång.  
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Exempel: En shuntresistor märkt med 100(A), 75(mV) beräknas som 75(mV) /100(A) = 
0.75 (mΩ). Resistorn klarar av strömmar upp till 100(A) och har då ett spänningsfall på 
75(mV) medan resistansen ligger på 0.75(mΩ).  

 
Ohms lag: I =  𝑈

𝑅
   (8) 

 
Enligt [Formel 8] bildas det då en spänning över resistorn som är proportionell mot 
strömmen som går genom lasten. Genom att mäta spänningen över resistorn och 
dividera resultatet med motståndet fås strömmen i kretsen fram.  
 
Fördelar hos DC-shuntresistorn 

• Låg förbrukning vid mätningar upp till 500(A). 
• Mycket tillförlitlig. 
• Ingen extern strömkälla behövs. 
• Lätt att förstå sig på. 

 
Nackdelar hos DC-shuntresistorn 

• Stor fysisk storlek och viktökning vid ökad strömmätning. 
• Ingen elektrisk isolering vilket ger mätbrus och är en säkerhetsrisk. 

 
 
Fördelar hos AC-shuntresistorn 

• Mycket tillförlitlig. 
• Ingen extern strömkälla behövs. 
• Lätt att förstå sig på. 
• Kan mäta AC med höga frekvenser. 

 
Nackdelar hos AC-shuntresistorn 

• Ingen elektrisk isolering vilket ger mätbrus och är en säkerhetsrisk. 
• Mycket dyr på grund av sin design. 

 
 

Strömtransformator 

Både strömtransformatorn och halleffektsensorn använder sig av samma princip för att 
mäta det magnetiska strömfältet som är proportionellt mot ett bestämt flöde enligt 
Amperes lag [27]. Strömtransformatorn överför detta magnetiska flöde från 
primärsidan till sekundärsidan och omvandlar det till ett proportionellt strömflöde. 
Primärsidan som mäter strömmen har ett lägre antal lindningar kring den magnetiska 
kärnan medan sekundärsidan har ett större antal för att dimensionera ned strömmen. 
 
 
Fördelar hos strömtransformatorn 

• Mycket tillförlitlig. 
• Är elektrisk isolerad. 
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Nackdelar hos strömtransformatorn 
• Kan endast mäta växelspänning. 
• Stor fysisk storlek och viktökning vid ökad strömmätning. 

 
Halleffektsensor 

Fördelar hos halleffektsensorn 
• Kan mäta både lik- och växelspänning. 
• Mycket tillförlitlig. 
• Är elektrisk isolerad. 

 

Nackdelar hos halleffektsensorn 
• Behöver extern energikälla. 
• Offset på utsignal vid nollströmsflöde. 

 

3.1.3 Resistans 
För att mäta en okänd resistans kan en bestämd spänningskälla tillsammans med en 
referensresistor i en spänningsdelning användas. Den okända resistansen ansluts och ett 
spänningsfall över referensresistorn bildas som kan användas för att räkna fram den 
sökta resistansen med hjälp av [Formel 9]:  
 

  𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 × 𝑅𝑥
𝑅𝑟𝑒𝑓+𝑅𝑥

   (9) 

3.2 Hårdvara för prototyparbete 
 
För att skapa prototyper behövs en utvecklingsplattform med en inbyggd 
mikroprocessor och annan kringutrustning som till exempel klocka, ingångsfilter och så 
vidare. Det finns många olika alternativ till utvecklingsplattformar men eftersom vi hade 
tillgång till en Arduinoplattform så valdes denna för utveckling av programvara. 
Fördelen med Arduinos utvecklingsplattformar är att de är vanligt förekommande, att 
det finns mycket information på Internet plus att de är kompatibla med alla alternativ 
för trådlös överföring som vi övervägde. Den har även en inbyggd AD-omvandlare. 
 

3.2.1 Mjukvara 
Den största delen av arbetet med mjukvarudelen låg i att programmera 
mikroprocessorn tillsammans med mätkretsarna och få igång överföringen men även 
utveckling av ett User Interface(UI). Detta eftersom man vill kunna se mätdata 
presenterad på en display. Olika alternativ existerar: 
 
Mobilapplikation 

Fördelar med en mobilapplikation är bland annat att den lättare kan skapa en bra 
designmiljö som passar i en mobilapplikation och även att det blir en mindre belastning 
på systemet. Tyvärr använder sig dock Apple av en annan plattform än Androidbaserade 
enheter vilket innebär att man inte kan använda sig av samma kod till Androidbaserade 
telefoner och iPhones. 



18 
 

 
Webbserver/Hemsida 

Fördelen med att använda sig av en egen hemsida är att den går att läsa från vilken 
plattform som helst som kan koppla upp sig mot Internet. Webbservern kan även få en 
egen hemsida så man kan övervaka ändringar var man än befinner sig. Man ökar även 
användarmöjligheterna genom att införa möjligheten att kunna kombinera sina mätdata 
med andra internetbaserade system. Detta medför emellertid en större 
minnesbelastning på systemet. 
 

3.2.2 Trådlös kommunikation 
Huvudsaken i detta projekt är självklart att mätvärden ska överföras trådlöst. I 
projektets krav var “Bluetooth alternativt Wi-Fi” angett men vi undersökte även ZigBee 
som ett tredje alternativ. 
 
Wi-Fi 

De största fördelarna med Wi-Fi är dess stabila överföring över långa avstånd, direkta 
anslutning till Internet och att det är väldigt vanligt förekommande över hela världen. 
Till nackdelarna hör dess höga effektförbrukning och säkerhetsaspekterna förknippade 
med trådlös data. Utan skydd kan i teorin vem som helst koppla upp sig och ändra 
inställningarna på din apparat. 

Bluetooth 

Bluetooths största fördelar är dess stabila överföring på korta avstånd och dess låga 
effektförbrukning. Nackdelarna är bland annat att det är begränsat till korta avstånd och 
oförmåga att sända genom väggar och andra hinder. 

 

ZigBee 

ZigBee arbetar på ett sätt liknande Wi-Fi, har en lägre effektförbrukning och 
Internetåtkomst som måste gå via en gateway för att fungera. Den har en väldigt 
långsam överföringshastighet om man jämför med Wi-Fi.  

 

 

3.3 Laddningskrets 
För att designa en fungerande laddningskrets gjordes efterforskningar efter en bra 
design att utgå ifrån och hittade tillslut en som verkade passa våra syften. Denna design 
är inspirerad av en laddare [28], ursprungligen tänkt för radiostyrda flygplan, som vi har 
anpassat för att passa vårt batteri. Kretsen bygger på en enkel spänningsregulator som 
stryper strömmen när spänningen börjar närma sig den inställda.  
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3.4 Test och kalibrering under utveckling 
För att säkerhetsställa att produkten klarar de krav som är ställda har systemet 
genomgått ett flertal olika tester.  
 
Kalibreringen av instrumentet är ett viktigt moment som vi lade mycket tid på. För att 
omvandla obehandlade sensordata till riktiga mätvärden använde vi oss av MATLAB och 
funktionen "Curve fitting" [29]. Vi använde även en referensmultimeter (UNI-T UT71B 
[30]) med endast 0.05% största mätonoggrannhet vid likspänningsmätning för 
jämförelse. Ut från processorn fick vi alltså sensordata som användes som input till 
MATLAB tillsammans med exakta spänningsvärden via en spänningskub och vår 
referensmultimeter 
 
 
Kurvorna bestäms därefter utifrån [Formel 10]:  
 
   

𝑦 =  � 𝐴𝑖𝑛+1−𝑖
𝑛+1

𝑖=1
 

      (10) 
     Där: 
     n = polynomets gradtal. 
 
Man får ut ett polynom på formen: 
 

𝑦 =  𝐴1𝑥𝑛 + 𝐴2𝑥𝑛−1 + 𝐴3𝑥𝑛−2 + 𝐵…. 
 
     Där:  
     A = Kalibreringsfaktorn. 
     B = Offset. 
 
 
Vi använde oss endast av ett förstagradspolynom med en offset eftersom det var fullt 
tillräckligt för att åstadkomma exakta mätvärden 
 
Utöver kalibrering av mätvärden utfördes också tester av kod och programvara samt av 
webbservern.  
 

• User Interface 
o Manuell verifiering av att allt uppdateras och att inga buggar går att 

upptäcka. 
 

• Verifikation av mätdata 
o Kontroll att mätdata kom in och presenterades på ett korrekt sätt. 

 
• Testning av laddningskrets 

o Kontroll av att batteriet blir laddat och att indikeringen för "laddning klar" 
fungerar. 
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Sluttest 

När systemet var helt färdigt fick det genomgå ett slutgiltigt test där multimetern fick stå 
och skicka data från det att batteriet var helt fulladdat till det var helt slut. Under tiden 
justerades den uppmätta spänningen, strömmen och resistansen vid vissa tidspunkter 
och man verifierade mätdata på hemsidan. Ett sådant test kan upptäcka fel och brister 
som kanske inte framträder under utvecklingsfasen 
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4. Resultat 
Detta avsnitt behandlar resultaten av projektets utformning baserat på befintliga 
valmöjligheter. Dessa val finns beskrivna under [Kapitel 3]. 
 

4.1 Mättekniska kretsar 
För att få våra mätningar så exakta som möjligt lades stor möda på att välja rätt 
komponenter och tekniker.  

4.1.1 Spänningsmätning 
För att kunna mäta en spänning med en mikroprocessor måste man justera ner 
spänningen till att ligga mellan 0-5V. Detta löstes genom en enkel spänningsdelning. 
Nästa steg är att kunna mäta negativa spänningar och växelspänning. För att 
åstadkomma detta valde vi att arbeta med en Graetz-likriktarbrygga och en 
nollpunktshöjning. Detta innebär dels att all spänning som kommer in kommer att vara 
positiv, dels att spänningen kommer att höjas över nollpunkten för att minska risken för 
att bränna AD-omvandlaren på grund av negativa spänningsspikar. I detta fall höjdes 
nollpunkten till 2.5 Volt, alltså hälften av den högsta tillåtna spänningen. Detta har 
testats och kalibrerats med vår referensmultimeter UNI-T UT71B. 
För att få en överskådlig bild plottade vi ut sensorvärden mot faktisk spänning som ses i 
[Figur 8] och [Figur 9]. De blå punkterna representerar sampelpunkter och den röda 
linjen motsvarar värden från multimetern efter kalibreringar. 
 

 
Figur 9: Efter kalibrering av DC-mätning 
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Figur 10: Efter kalibrering av AC-mätning 

 

4.1.2 Strömmätning 
Av de alternativ som finns för strömmätning fastnade vi för Halleffektsensorn. Denna 
fanns tillgänglig som IC-krets och allt som krävdes var några avkopplingskondensatorer 
för att hantera strömspikar. Valet föll på en ACS712T [31] med ± 13.5(A) som största 
ström. Kretsen ansluts till +5(V) och ger 2.5(V) utsignal vid nollgenomströmning. Vid 
+5(V) utsignal ligger strömmen på +13.5(A) och vid 0(V) utsignal är strömmen -13.5(A). 
Spänningsökning/minskning sker med 185(mV) per Ampere med störst precision 
mellan ± 5(A) vilket är fullt tillräckligt för våra krav och ändamål. I kravspecifikationen 
uppges att produkten minst ska klara 1(A) vilket vi alltså uppfyller. Strömmätningen är 
testad mot en UNI-T UT71B och håller sig inom 3 % noggrannhet mot referensen. Koden 
till strömmätningen fick skapas från scratch och återfinns under [Bilaga 8]. 

 

4.1.3 Resistansmätning 
För att kunna mäta resistans använde vi oss av en precisionsresistor med känt värde 
som kopplades till +5(V) och på en analog ingång på processorn. Sedan skapades en 
spänningsdelning mellan det kända motståndet och det okända. Som en följd av det 
ändras sensorvärdet på den analoga ingången och man kan räkna ut värdet på det 
okända motståndet. [Se figur 11]. 
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Figur 11: Resistansmätning 

 

4.2 Övrig hårdvara 

4.2.1 Mikroprocessor 
Arduinoplattformen har fungerat tillfredställande för prototyparbete tack vare dess 
enkelhet och stora tillgänglighet. Det finns mycket information att hämta på Internet och 
AD-omvandling sker mycket smidigt med endast en rad kod. 

 

4.2.2 Trådlös överföring 
Valet för trådlös överföring föll på Wi-Fi-tekniken på grund av att det är vanligt 
förekommande men också dess stabilitet över långa avstånd. Vi köpte in ett par chip av 
typen Adafruit CC3000 [32] som är ett Arduinokompatibelt Wi-Fi-kort med ett eget 
bibliotek och några enkla exempel som man kan experimentera med. 
 

4.3 Mjukvara 
Vi beslutade att användargränssnittet skulle bestå av en webbserver på grund av dess 
universella kompabilitet. Webbservern skrevs i HTML/CSS och JavaScript. För att kunna 
presentera mätdata fick PHP-filer skrivas som först tar emot data via TCP-protokollet 
och överför den i textfiler. På webbservern finns en tidstyrd funktion som i sin tur 
anropar andra PHP-program som läser in data från textfilerna och skickar över den till 
webbservern. [Se figur 12] för att få en uppfattning om hur programvaran arbetar. 
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Figur 12: Översiktsbild över programvara 
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Beroende på om det är växelspänning eller likspänning som mäts skickas data olika ofta. 
För att få korrekta mätdata vid växelspänningsmätning var 3000 sampels nödvändiga 
mot 500 för likspänningen. Detta medför att själva mätprocessen tar längre tid och 
därför fördröjer förloppet med ca 100 millisekunder. Webbserverns användargränssnitt 
uppdateras med 2(Hz) vid likspänningsmätning. Utvecklingen av denna utfördes 
parallellt med hårdvarubiten för att säkerhetsställa funktionen av alla delar 
tillsammans.  

 
Figur 13: Webbservern 

 

Webbservern är relativt enkelt uppbyggd med tydlig presentation av spänning, ström, 
resistans, effekt och typ av mätområde (AC/DC). Det har även implementerats en 
plotfunktion som plottar upp effekten över tiden [Se figur 13]. 
 

4.4 Laddkretsar 
Efter test av vår första laddprototyp kom vi fram till att den inte uppfyllde våra krav. Se 
testrapport 1 under [Bilaga 6].  
Den andra prototypen klarade testerna och vi beslöt för att gå vidare med denna krets 
och tillverka ett kretskort. Se testrapport 2 under [Bilaga 7] och [Figur 14]. [Figur 15] 
visar utspänning och ström över batteriets celler under en laddningssekvens. Man kan 
se hur den tydligt påminner om laddkurvan i [Figur 4]. 
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Figur 14: Laddningskretsen 

 

 
Figur 15: Test av laddkrets 

4.5 Batteri 
Batteriet [33], valdes mycket på grund av sitt höga C-värde som ger en indikation på hur 
mycket ström som batteriet kan laddas med. Vårt batteris angivna C-värde är på 10C 
vilket innebär att det kan laddas med 10 gånger sin kapacitet som är på 1000(mA). Detta 
innebär att batteriet teoretiskt sett kan laddas med upp till 10(A). 
Dock hittade vi inga datablad som kunde verifiera att detta verkligen stämde. Vi valde 
att vara försiktiga med så höga laddströmmar eftersom de kan leda till explosion. I vår 
slutgiltiga laddkrets uppgår laddströmmen till 3.15(A) vilket gör att batteriet laddas upp 
på 25-30 minuter.  
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4.6 Kapsling 
Vi ville att kapslingen skulle ha ett slimmat och stilrent utseende och valde en kapsling 
från ELFA med ett routerliknande utseende. I denna monterades sedan kretskorten, 
batterierna och alla nödvändiga kontakter. [Se figur 16]. 

 
Figur 16: Enheten med öppet lock. 

 

Kapslingens dimensioner är 188 × 122 × 44mm, men med de yttre monterade 
komponenterna som AC/DC knapp och antenn medräknade blir de nya dimensionerna 
nu 228 × 122 × 50 mm där antennen är 40 + 160 mm.  
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Figur 17: Enheten påslagen och fungerande. I bakgrunden ses webbservern. 

 

4.7 Övriga testresultat 
De flesta men inte alla kraven som ställdes inledningsvis har blivit uppfyllda. Några av 
dem har bortprioriterats eller ändrats. Detta finns presenterat i [Tabell 2].  
De flesta önskemålen är också uppfyllda och finns presenterade i [Tabell 3]. 
 Krav: Uppfylld: 

1 Mätenheten skall kunna mäta spänning upp till 48V DC och AC True RMS Ja 

2 Mätenheten skall kunna hantera mätning av ström upp till 1A Ja 

3 Mätenheten skall kunna mäta resistans upp till 20M Ohm Ja  

4 Noggrannhet bättre än 1 % för spänningsdelen Ja  

5 Automatisk Mätområdesomkoppling upp till angivna gränser Ja 

6 Egen strömförsörjning via inbyggt batteri Ja 

7 Mätenheten skall inte ha några fysiska anslutningar utöver anslutningar som krävs för 
mätning av spänning, ström och resistans. 

Ja 

8 Trådlös överföring av mätvärden till smart terminal via Bluetooth alternativt Wi-Fi Ja 

9 App i den smarta terminalen som kontrollerar mätenheten och visar mätvärden från 
mätenheten. 

Ja  

10 Automatiskt av- och påslag via yttre signal från App Nej 

11 Appen skall kunna hantera flera anslutna mätenheter. Mätresultat från två enheter 
skall kunna visas samtidigt. 

Nej 

Tabell 2: Uppfyllda krav 
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Noteringar: 

1. Mätenheten klarar av att mäta upp till 78 (V) DC och upp till 55 (V)AC True RMS. 
2. Mätenheten klarar av att mäta upp till 13.5(A). 
3. Mätenheten klarar av att mäta upp till 20(MΩ) men är inte tillräcklig tillförlitlig 

utanför området 5(MΩ). 
4. Största onoggrannhet är 0.9%  
5. Mätområdesomkoppling upp till angivna gränser sker automatiskt. 
6. Mätenheten är strömförsörjd med 2st 1000(mAh) batterier. 
7. Utöver de fysiska anslutningarna finns även en anslutning för uppladdning av batteri. 
8. Mätvärden skickas trådlöst genom Wi-Fi till en webbserver. 
9. Appen byttes ut mot en webbserver för universell användning. 
10. Denna punkt uteslöts helt på grund av tidsbrist och fokus lades på de andra kraven. 
11. På grund av tidsbrist lades ingen tid på detta men rent hypotetiskt skulle detta vara 

möjligt genom att justera koden hos webbservern. 
 
 Önskemål: Uppfylld: 
1 Vid val av teknik bör komponenter väljas så att prisläget vid ev. serieproduktion kan 

hållas låg. Onödigt dyra komponenter skall alltså undvikas. 
Ja 

2 Ev. kapsling skall klara klass IP54. Nej 
3 Mätenhet kan med fördel ha en hemsida d.v.s. den kan ha en IP-adress med 

webbserver. 
Ja 

4 Mätenheten bör förberedas för möjlighet att programmeras för självständig 
loggningsfunktion. 

Ja 

Tabell 3: Uppfyllda önskemål 
 

Noteringar: 

1. Val av komponenter har gjorts med hänsyn till pris och prestanda för att uppfylla 
våra krav samt tanke på eventuell massproduktion. 

2. Kapsling har gjorts till mätenheten med den klarar inte av IP54 klassningen där 
bristerna sitter i den andra siffran, skydd mot inträngande vatten. 

3. Mätenheten har konstruerats så att den ansluts till en webbsida som hanterar 
dess information som har skickats. 

4. Mätenheten har blivit förberedd med loggningsfunktioner för framtida ändringar. 
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4.8 Kostnad av prototyp 
Kostnaden för den färdiga prototypen blev lite mer än vi först förutspått [Se bilaga 9]. 
Några av de delar vi använt oss av fungerade inte som vi tänkt oss och har fått byta ut 
dem vilket har resulterat i ett stigande pris. Några komponenter har projektet blivit 
sponsrat med och är inte medräknat i den totala kostnaden. För serietillverkning av 
denna prototyp har vi gjort en snabb kalkyl och anser även kunna byta ut ytterligare 
dyra delar mot bättre anpassade för denna enhet. Kostnaden för detta skulle hamna på 
drygt 700kr, vilket vi fortfarande anser vara för dyrt. Våra förhoppningar är att 
ytterligare kunna pressa ner priset till runt 350 kronor och då få ett mycket 
konkurrenskraftigt pris. Detta bör vara möjligt vid en serietillverkning och noggrant 
utvalda komponenter. 
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5. Slutsatser och resultat 
 

Under projektets gång ändrades planerna på hur slutprodukten skulle bli. Avsikten låg 
först i att skapa en ren multimeter men arbetet gick allt mer mot en 
energimätare/diagnostiskt verktyg för aktivitetsanalys. Slutprodukten blev en 
blandning av de båda alternativen. Anledningen till att vi valde att styra projektet mot en 
energimätare var att vi såg möjligheter att skapa en energiövervakare för hemmet med 
möjligheter till att följa energiförbrukningen från distans och analysera användarens 
aktiviteter för att kunna implementeras ihop med redan befintliga tekniker som till 
exempel Smartgrids och Ambient Assisted Living. 
 
Vi har utgått ifrån kraven och lyckats ta fram en färdig produkt. Under 
utvecklingsarbetet har vi haft många idéer om hur vi skulle kunna ändra eller lägga till 
funktioner. Eftersom det fanns så många olika möjligheter valde vi att delvis begränsa 
oss till originalkraven men att även lägga till delar för att öka användarmöjligheterna 
och prestandan.  
 

5.1 Vidareutveckling  
Produkten vi har utvecklat är ett första steg mot en riktig slutprodukt. Nästa steg blir att 
uppdatera den och att avgöra vad som bör förbättras och hur det ska gå till. Första 
frågan som dyker upp är antagligen om den främst ska vara en multimeter, en 
energiövervakare/diagnostiskt verktyg eller båda delar. Följdfrågor bör vara gälla om 
hur mycket tid som ska läggas ner, kostnad för utveckling och vad som ska förändras till 
nästa design.  
 
Oavsett vilka alternativ som utvecklas så behöver båda ett uppdaterat 
användargränssnitt. Webbservern bör få en snygg och lätthanterlig design, och bör 
känna av från vilken typ av enhet som information visas ifrån. Andra uppdateringar kan 
vara att man själv kan välja olika alternativ om vad som ska visas på displayen och om 
hur ofta informationen skall skickas. För en energimätare behövs det inte alltid skickas 
information varje sekund utan den kan lagra informationen och skicka det mer sällan 
men i större paket för att spara på livslängden hos batteriet.  
 
En annan del vore att förbättra algoritmerna som används vid lagring och överföring av 
information. Att göra detta mer effektivt kan spara både tid och plats i minnet som 
skulle kunna leda till ökad livslängd hos mätenheten innan den behöver laddas om.  
 
En sista del skulle vara att hantera multipla mätenheter samtidigt. Att genom 
webbservern kunna ha koll på flera enheter samtidigt för att få fullständig 
energikontroll över ett hushåll eller för att jämföra förbrukning hos flera förbrukare vid 
samma tillfälle.  
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6. Diskussion 
För att förenkla för vidare utveckling finns det vissa delar som skulle kunna förbättras 
med hjälp av utökade tidsresurser. För att gå vidare med utvecklingen måste man först 
och främst välja vilken inriktning som är aktuell. Antingen fortsätta utveckla mot ett 
specificerat mätinstrument för service och felsökning eller en renodlad energimätare för 
övervakningsändamål och aktivitetsanalys. 
 

UDP eller TCP? 

För att verkligen vara ett bra hjälpmedel vid felsökning och liknande måste hastigheten 
förbättras. Ett mycket snabbare sätt att överföra data på än TCP är med UDP. Dock 
måste man tidsmärka paketen för att veta vilket man tittar på och implementera någon 
typ av felindikation då UDP inte garanterar att paketen kommer fram i rätt ordning eller 
ens att paketen levererats alls. 
 
TCP har inbyggd felindikation och garanterar även att paketen kommit fram varför det 
är bättre att fortsätta jobba med TCP om man vill inrikta sig mot en ren 
energiövervakningsenhet där överföringens hastighet inte är av samma vikt. 
 

Fysisk storlek 

Enheten i dagsläget har en storlek motsvarande en normal nätverksrouter. Denna 
storlek skulle kunna minskas betydligt genom en smartare design på kretsar och 
strömförsörjning. En idé vi har haft i tankarna under projektet är att designa enheten att 
sättas direkt i vägguttaget och sedan ansluta förbrukarens stickpropp i enheten. Därmed 
kan man enklare mäta strömmen med en strömtång runt fasledaren och man kan även 
komma runt kravet på batteri eftersom man kan driva kretsarna direkt från nätet. Detta 
är självklart endast applicerbart vid en vidare utveckling mot en 
energiövervakningsenhet. 
 

Förbättrade mätningar 

Det går självklart att förbättra precisionen genom att använda sig av fler mätområden, 
automatiska omkopplare och finare komponenter. I nästa version skulle detta kunna 
genomföras tillsammans med funktioner för att mäta och presentera sinusvågor. Man 
skulle även kunna implementera kretsar som känner av fasförskjutning och frekvens 
tillsammans med en Fourier-transformfunktion för att kunna se störande frekvenser. 
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Bilaga 1: Komplett schema över mätkretsar och processor. 

 

 

 

 
Bilaga 2: Slutgiltig version av batteriladdare. 
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Bilaga 3: PCB-design batteriladdningskort. 

 

 
Bilaga 4: PCB-design processorkort. 
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Bilaga 5: Gantt-schema. 
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Bilaga 6: Testrapport batteriladdarkrets 1 
(Se bifogat kretsschema) 

 
 

 
Figur 1: Kretsschema. Tre bryggade kretsar per batteri. 

 
 
Syfte: 
Avgöra om kretsen överhuvudtaget fungerar att ladda ett batteri med och avgöra om 
den i så fall uppfyller våra krav på den. 
 

Testpunkter: 
1. Spänningsskillnad mellan celler 
2. Högsta laddström 
3. Start/slutspänning över celler 
4. Spänning efter lång tid(se så strömmen stryps) 
5. Temperatur på batteri och laddkrets under laddning 
6. Laddning klar-indikation 
7. Tid för fulladdat batteri 
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Genomförande/resultat:   
1. Spänningsskillnaden mättes med de bästa mätinstrument som fanns tillgängliga: 
Fluke 45 med ± 0.025% mätonoggrannhet vid likspänningsmätning. Vi anslöt ett 
instrument över varje cell och övervakade dessa under laddning. Spänningen mellan 
cellerna varierade ca 0.3 volt som mest vilket får anses som ganska mycket i detta 
sammanhang. 
 
2. Högsta laddström styrs genom att värdet på resistor R1 ändras. Vi fick tyvärr ganska 
olika laddströmmar över cellerna vilket antagligen beror på ojämn kvalitet på celler men 
vår högsta strömnotering på denna krets var på ca 1.5(A) 
 
3. Start/slutspänning mättes med Fluke 45. Startspänning per cell var ca 3.4(V). Efter en 
timmes laddning var vi uppe i ca 3.8 - 4.0(V). 
 
4. Spänningen efter lång tid (ca 3 timmar) hade inte ändrat sig nämnvärt från 
spänningen efter 1 timma. 
 
5. Temperaturen mättes med en VIKING temperaturmätare. 
Temperaturen påverkades inte av laddströmmen. 
 
6. Släckning av dioden DS1 avgörs genom att ändra värdet på resistorn R6. Tyvärr så 
fungerade detta inte alls bra eftersom laddkretsen stryper laddströmmen alldeles för 
tidigt och ger en felaktig indikation.  
 
7. Efter ca 70 minuter är laddströmmen nere på ca 0,1A och spänningen ligger då på ca 
11.9 - 12V och ökar knappt något mer.  
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Figur 2: Kretsen som vi utgick ifrån på vår första prototyp. 
 
Övrig info om kretsen: 
Istället för att ladda över alla celler med samma krets gjorde vi en krets för varje cell, 
bryggade utgångarna och ändrade värdet på R2 så vi fick 4.2(V) över varje cell istället.  
Alltså: 0V - 4.2V - 8.4V - 12.6V per cell 
 
Så här fungerar strömstrypningen: 
När spänningen över R1(som ligger parallellt över bas-emittern på transistorn Q1) 
börjar närma sig 0.65-0.7(V) så börjar Q1 att leda och dra ström från 
spänningsdelningen mellan R2/R4 och R3 vilket lurar spänningsregulatorn U1 att 
spänningen är för hög och stryper sin utgång. 
 
Målspänningen på batteriet styrs genom att ändra spänningsdelningen mellan U1, 
R2/R4 och R3.  
 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑅𝑒𝑓 �1 + 𝑅2+𝑅4
𝑅3

�   (7) 

 
𝑉𝑅𝑒𝑓 står i spänningsregulatorns datablad och ligger på 1.25V. Vi vill ha 𝑉𝑂𝑢𝑡 = 4.2(V) och 
kan lösa ut att R2+R4 ska bli ca 1110Ω så vi väljer potentiometern R4 till 0-1000(Ω) och 
R2 till 1000(Ω). Andra ändringar som vi har genomfört är att vi har bytt 
spänningsregulatorn från en LM317 till en LM338 som klarar 5(A) istället för 1.5(A) 
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Slutsats: 
Kretsen uppfyller ej våra krav på många punkter vilket gjort att vi beslutat oss för att 
skrota den. Tanken bakom att använda oss av tre stycken parallella laddkretsar är att 
cellerna ska laddas upp till 4.2(V) och på så vis bli balanserade. Anledningen till att 
kretsen inte fungerar tillfredsställande är att transistorerna börjar strypa redan vid ca 
3.5(V) per cell. Eftersom vi i denna krets har tre stycken transistorer leder det till att vi 
inte når en högre laddning än ca 12(V) över hela batteriet. 
 
Bilder: 
 

 
Figur 3: Kretsarna testas 
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Figur 4: Temperaturövervakning. 

 
 

 
Figur 5: Tre bryggade spänningskuber och spänningsövervakning per cell. 
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Bilaga 7: Testrapport batteriladdarkrets 2 
(Se bifogat kretsschema) 

 
Syfte: 
Avgöra om denna krets (krets 2) fungerar bättre än krets 1 och om den uppfyller 
uppställda krav. 
   

Testpunkter: 
1. Spänningsskillnad mellan celler 
2. Högsta laddström 
3. Start/slutspänning över celler 
4. Spänning efter lång tid (se så strömmen stryps) 
5. Temperatur på batteri och laddkrets under laddning 
6. Laddning klar-indikation 
7. Tid för fulladdat batteri 

 
 
 
Genomförande/resultat:   
1. Spänningsskillnaden mättes med dom bästa mätinstrumenten som fanns tillgängliga: 
Fluke 45 med ± 0.025% mätonoggrannhet. Instrumenten är ansluta över varje cell och 
övervakas under hela laddningen. Spänningen mellan cellerna varierade ca 0.025(V) 
som mest vilket får anses som relativt obetydligt i detta sammanhang. 
 
 
2. Högsta laddström styrs genom att ändra värdet på resistor R1. Till skillnad mot den 
första kretsen ligger nu laddströmmen över hela batteriet istället för enskild cell. Den 
matade strömmen började på ca 3.15(A) och minskar långsamt under hela laddningen. 
 
 
3. Start/slutspänning mättes med Fluke 45. Startspänning per cell var ca 3.4(V) Efter 35 
minuter laddning var vi uppe i ca 4.1 - 4.2(V) 
 
 
4. Spänningen efter lång tid (ca 1 timme) hade inte ändrat sig nämnvärt från spänningen 
efter 35 minuter. 
 
5. Temperaturen mättes med en VIKING temperaturmätare. Temperaturen påverkades 
inte av laddströmmen. 
 
 
6. Släckning av dioden DS1 avgörs genom att ändra värdet på resistorn R6. Med den nya 
kretsen är släckningen av dioden inställd till att slockna vid ca 25 minuters laddning. 
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7. Efter ca 40 minuter är laddströmmen nere på ca 0.1(A) och spänningen ligger då på ca 
12.50 – 12.55(V). 
 
 
 

Figur 1: Detta är kretsen som vi utgick ifrån när vi skapade laddaren 
 
 
Övrig info om kretsen: 
Till skillnad ifrån den första laddkretsen använder vi nu en krets och laddar över alla 
celler istället för en krets per cell. Med en matningskälla och ändrat värde på R2 så fick 
vi 12.59(V) över batteriet istället för att brygga utgångarna. 
 
 
Så här fungerar strömstrypningen: 
När spänningen över R1(som ligger parallellt över bas-emittern på transistorn Q1) 
börjar närma sig 0.65-0.7(V) så börjar Q1 att leda och dra ström från 
spänningsdelningen mellan R2/R4 och R3 vilket lurar spänningsregulatorn U1 att 
spänningen är för hög och stryper sin utgång. 
 
Målspänningen på batteriet styrs genom att ändra spänningsdelningen mellan U1, 
R2/R4 och R3.  
 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑅𝑒𝑓 �1 + 𝑅2+𝑅4
𝑅3

�   (7) 
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𝑉𝑅𝑒𝑓 står i spänningsregulatorns datablad och ligger på 1.25V. Vi vill ha 𝑉𝑂𝑢𝑡 = 4.2(V) och 
kan lösa ut att R2+R4 ska bli ca 1110(Ω). Vi väljer potentiometern R4 till 0-1000(Ω) och 
R2 till 1000Ω . Andra ändringar som vi har genomfört är att vi har bytt 
spänningsregulatorn från en LM317 till en LM338 som klarar 5(A) istället för 1.5(A) 
 
 
Slutsats: 
Denna krets blev helt klart bättre och vi blev nöjda med resultaten vi fick.  
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Bilaga 8: Utdrag ur kod 
 
void loop(void){   
     
    readButton(); 
    delay(2); 
    VMeasure();  
    delay(2); 
    RMeasure();    
    delay(2); 
    currentMeasure();  
    delay(2); 
    powerCalculation();  
    delay(2); 
    battCheck(); 
    delay(2); 
    
    String request = "GET "+ repository + "sensor.php?vdc=" +        
smoothOutputVoltage  + "&res=" + Resistance + "&cur=" + currentString + 
"&pow=" + powerString  + "&vtype=" + acDcString + "&batt=" + battString; 
 
    Serial.println(request); 
    send_request(request);  // Send request 
      } 
 
 
void VMeasure(){ 
    if (buttonState>0) {    //VAC Measure 
      double sum = 0; 
      double high = 0; 
      double rawACValue = 0; 
      double noVoltage = 512; 
      double offsetAC = 0.7366; 
      double VACCAL = 0.1131; 
      double diffAC = 0; 
      
       
      for(int i=0; i<filterSamplesAC; i++)  {   //filterSampleAC = 3000 
        rawACValue = analogRead(SensorPin4); 
        sum = sum + rawACValue; 
        if(rawACValue>high){ 
          high=rawACValue; 
        } 
      } 
       
      sum = sum/filterSamplesAC; 
      diffAC = (sum-noVoltage);    
      Vrms = (diffAC*VACCAL)+offsetAC; 
      if(Vrms<0.1){ 
      Vrms = 0; 
      } 
      acDcString = "AC_MEASURE"; 
      smoothOutputVoltage = dtostrf(Vrms, 4, 2, buffer); 
      smoothOutputVoltage += "V"; 
    } 
     
      else if(buttonState == LOW){     //DC Measure 
        double sumDC = 0; 
        double VDCCAL = 0.1501;  
        double offsetDC = 0.6754; 
        double noVoltage = 512; 
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        double diff = 0;  
       
        for(int i=0; i<500; i++)  { 
          int rawDCValue = analogRead(SensorPin4); 
          sumDC = sumDC + rawDCValue; 
                                           } 
      sumDC = sumDC/500; 
      diff = sumDC- noVoltage; 
      DC = (diff*VDCCAL)+offsetDC; 
      if(DC<0.1){ 
      DC=0; 
      } 
      smoothOutputVoltage = dtostrf(DC, 4, 2, buffer); //Convert to string 
      smoothOutputVoltage += "V"; 
      acDcString = "DC_MEASURE"; 
     } 
  } 
 
 void RMeasure(){ 
 
    double RVin = 5.0;           // variable to store the input voltage 
    float R1 = 10.0;         // variable to store the R1 value 
    int Rraw = analogRead(SensorPin2);    // Reads the Input PIN 
    float RVout = (5.0 / 1023.0) * Rraw;    // Calculates the Voltage on th 
Input PIN 
    float Rbuffer = (RVin / RVout) - 1.0; 
    float Res = R1 / Rbuffer; 
    if(Res>40000){ 
      Resistance="INFINITY"; 
    } 
      else { 
        Resistance = dtostrf(Res, 3, 1, buffer); //Convert to string 
        Resistance += "Kohm"; 
      }  
  } 
 
 
void currentMeasure(){ 
 
    double noCurrent = 512; 
    double CurrentCal = 0.185; 
   
    for(int i = 0; i<filterSamples; i++){ 
      int rawData2 = analogRead(SensorPin3); 
      smoothData2 = digitalSmooth(rawData2, sensSmoothArray2); 
    }   
   
    
   
    if(smoothData2 > noCurrent){ 
      double posCurrent = (smoothData2-noCurrent)/CurrentCal; 
      finalCurrent = posCurrent*(5.0/1023);             //Positive Current 
    } 
    if(smoothData2 < noCurrent){ 
      double negCurrent = (noCurrent - smoothData2)/CurrentCal;  
      finalCurrent = -1*negCurrent*(5.0/1023);          //Negative current 
    } 
   
    if(smoothData2 >= (noCurrent-1) && smoothData2 <= (noCurrent+1)){ 
      finalCurrent = 0; 
    } 
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    currentString = dtostrf(finalCurrent,4,2,buffer); 
    currentString += "A"; 
  } 
 
// Function to send a TCP request and get the result as a string 
  void send_request (String request) { 
      
    digitalWrite(led,LOW);          //Turn LED on 
    unsigned long startTime;      
    //Serial.println("Starting connection to server..."); 
    startTime = millis(); 
      
    do  { 
    client = cc3000.connectTCP(ip, port); // Connect  
        } 
    while((!client.connected()) && ((millis() - startTime) < 
connectTimeout)); 
       
    // Send request 
    if (client.connected())  
    { 
      client.println(request);       
      client.println(F("")); 
      //Serial.println("Connected & Data sent"); 
    }                                                   
    else { 
        //Serial.println(F("Connection failed")); 
         } 
     
    while (client.connected()) { 
      while (client.available()) { 
        // Read answer 
        char c = client.read(); 
      } 
    }     
      
    //Serial.println("Closing connection"); 
    //Serial.println(""); 
    client.close(); 
     
    
    digitalWrite(led,HIGH);  //Turn LED off 
  } 
 
Notering: Stora delar av koden är utelämnad. Ovan visas endast de viktigaste delarna. 
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Bilaga 9: Kostnadskalkyl 
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