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Sammanfattning 
Det här projektet handlade om att konstruera en effektmätare. Projektet var en del av ett större projekt som heter Wattch 

som drevs av forskningsinstitutet Interactive Institute. Tanken med projektet Wattch var att elförbrukningen ska 

jämföras med bensinförbrukningen i en bil. 

Utgående från en kravspecifikation så skulle en effektmätare konstrueras. Det första som gjordes var en projektplan som 

beskriver idé, mål och tidplan för projektet. Efter det så gjordes förstudier om hur effekt beräknas, hur fasströmmen kan 

mätas och om information om trådlöst nätverk. Det studerades också vad för effektmätare som finns på marknaden och 

hur de fungerar. Efter lite förstudier så bestämdes hur effektmätaren skulle konstrueras för att uppfylla 

kravspecifikationen. 

Sedan gjordes en funktionsbeskrivning av en effektmätare. Där beskrevs lite grovt hur effektmätaren kan konstrueras. 

Därefter beskrevs hela konstruktionen i detalj vilket innefattar hårdvara, mjukvara och mekanik. Sedan gjordes lite olika 

tester för att jämföra två olika mätare och för att konstatera att konstruktionen fungerade enligt kravspecifikationen. 

Projektet Wattch blev klart och ett större test utfördes på två hushåll i Hudiksvall. Deras momentana effektförbrukning 

kunde då följas på en dator som var uppkopplad på Internet. På datorn kördes ett program i flash som var utvecklat av 

företaget XCOM. På datorn syntes Figur 13 där visarna uppdaterades kontinuerligt från en databas.  

Rapporten avslutas med ett antal förbättringar som skulle kunna göras med effektmätaren. Mätaren skulle kunna göras 

mer noggrann och minska effektförbrukningen av effektmätaren. 
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1 Inledning 
Målet med projektet var att ta fram en apparat som mäter hushålls momentana effektuttag. Apparaten ska beräkna 

medeleffekten under 1 sekund för att sedan skicka ut via WLAN eller BlueTooth. På det viset kan effektvärden tas emot 

och visas av många olika typer av apparater, t.ex. mobiltelefon, TV, dator, handdator m.m. 

Apparaten ska vara lätt att installera och inte alltför dyr. Det momentana effektuttaget kan tas från hushållets 

fjärravläsningssystem, elmätare eller huvudsäkringar. Förslagsvis används huvudsäkringarna då dessa ger den mest 

generella metoden och bästa uppdateringsfrekvensen.  

Slutmålet är att alla hushåll på ett enkelt sätt ska kunna installera effektmätaren. Med hjälp av data från effektmätaren 

kan hushåll sen se sin elförbrukning varje sekund via t.ex. sin dator, mobiltelefonen etc. och på så sätt bli mer medvetna 

om sin elförbrukning och kunna ändra sitt förbrukningsmönster och spara på el. Det blir även ett sätt för hushåll att 

själva kunna se sin elförbrukning och på så sätt kunna kontrollera att elbolagen har fakturerat rätt belopp för 

elförbrukningskostnaden. 

I avsnitt 2 ”Problembeskrivning” beskrivs hur effekten i ett trefas system skall beräknas. I avsnitt 3”Konstruktion” 

diskuteras några olika lösningar av effektmätare samt en ingående beskrivning av den prototyp som byggds. I avsnitt 4 

”Problem” beskrivs några problem som uppkom under arbetet. Vidare i avsnitt 5 ”testning” beskrivs vilka tester som har 

gjorts på effektmätaren. ”Resultat” i avsnitt 6 redovisas resultaten från alla tester och ett exempel på hur apparaten kan 

användas.  I sista avsnittet, avsnitt 7 ”Slutsatser och förbättringar” diskuteras slutligen hur arbetet fortlöpte och vad som 

kan läras av projektet. Det diskuteras också om vad i konstruktionen som skulle kunna förbättras. I appendix finns även 

detaljerade beskrivningar av det mekaniska arbetet, framtagning av kretskort med mera. 

 

2 Problembeskrivning 

2.1 Beräkning av effekt 
Ett sätt att beräkna effekten är att multiplicera spänningens effektivvärde med strömens effektivvärde. 

)cos( IUP  

Formel 1 Beräkning av effekt med effektivvärde 

Ett annat sätt är att sampla spänningen och strömmen under en period. Varje sampel av spänning och ström multipliceras 

ihop. Medelvärdet av alla produkter under en period bildar den momentana effekten. Formel 2 nedan visar alltså den 

momentana effekten för en fas.  
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1 där n är antal sampel under en period 

Formel 2 Beräkning av effekt med sampling  
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Figur 1 Exempel på sampling av ström och spänning under en period 

Den totala effekten för ett trefassystem blir då att summera effekten för varje fas, enligt Formel 3.  

321 fasfasfastotal PPPP   

Formel 3 Total effekt för tre faser 

I ett trefassystem är spänningen förskjuten 120grader i förhållandet till varandra, enligt Figur 2. 

 

 

Figur 2 Spänningar i ett trefassystem  

u1=0,00

u14=324,63

u26=0,00

u39=-324,63

u50=-40,77

i1=4,66

i14=1,52

i26=-4,66

i39=-1,52

i50=4,40

-6

-4

-2

0

2

4

6

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

S
tr

ö
m

S
p

ä
n

n
in

g

tid i ms

Spänning på fas 1

Ström på fas 1

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

S
p

ä
n

n
in

g

tid i ms

Fas 1

Fas 2

Fas 3



  10 

3 Konstruktion 

3.1 Alternativa lösningar 
Medeleffekten skulle kunna fås direkt från existerande energimätare. På många energimätare finns en diod som blinkar 

med olika frekvens beroende på strömförbrukningen. Den typiska frekvensen är 1000 pulser/kWh. Det betyder 1 

puls/sekund ger en energi på 3600Ws. Energi är medeleffekt under en viss tid. I det här projektet önskades 

medeleffekten under 1 sekund, vilket är energin under 1 sekund. Noggrannheten blir då bara 3600Ws vilket inte är 

tillräckligt bra. Det går också att mäta hur många pulser det har varit senaste minuten vilket då skulle ge en noggrannhet 

på 60Ws. Det är heller inte speciellt noggrant och dessutom beräknas energin under 1 minut.  

 

En annan lösning är att använda en speciell energimätarkrets [10]. Den mäter både ström och spänning via en A/D 

omvandlare och räknar ut energin. Effekten kan fås genom att räkna ut energin för en kort tid. Effekten kan sedan läsas 

ut av en enkapseldator via ett seriegränssnitt.  

 

 
 

Figur 3 Principskiss av energimätarkrets 
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3.2 Vald lösning 

3.2.1 Funktion 
Utrustningen är byggd för ett trefassystem. På varje fas som går in i proppskåpet hängs en spole runt. Signalen från varje 

spole är proportionell mot fasströmmen med viss förskjutning. Utrustningen detekterar spänningens nollgenomgång av 

fas1. Sedan antas det att spänningen är en ren sinussignal med effektivvärdet 230 Volt och att fasförskjutningen mellan 

de tre faserna är exakt 120 grader. När utrustningen detekterar nollgenomgång på fas1 så sparar processorn 500 värden 

av strömmen på fas1. Sedan väntar utrustningen på nästa nollgenomgång på fas1 men mäter strömmen på fas2 och sedan 

mäts strömmen på fas3.  Därefter beräknas effekten på varje fas genom att multiplicera strömmen med spänningen. 

Effekten skickas sedan seriellt till kretsen Wiport. Den kretsen skickar sedan effektvärdet sedan trådlöst till en bärbar 

dator. 

3.2.2 Elektronik 

3.2.2.1 Spänningsmatning 
Komponenterna på kretskortet kräver +5 Volt samt +3,3 Volt . Strömförbrukningen av processorn, radiokretsen och OP-

förstärkaren drar maximalt 400mA. Utrustningen ska också klara av att detektera nollgenomgången av nätspänningen. 

Av säkerhetsskäl får det inte finnas nätspänning på kretskortet. För att uppfylla dessa villkor så kan en AC/AC adapter 

användas. En sådan adapter hittades på Clas Ohlson som lämnar en ostabiliserad växelspänning på 12 Volt och kan 

leverera maximalt 1 Ampere. Växelspänningen förs in på kretskortet genom ett DC-jack. Växelspänningen likriktas med 

hjälp av en likriktarbrygga. Den likriktade spänningen sänks till +5V, respektive +3,3 Volt genom 

spänningsregulatorerna 7805 och LF33. Spänningsregulatorn 7805 driver processorn och OP-förstärkaren som drar max 

40mA. Spänningsregulatorn 7805 kan maximalt driva 500mA vilket räcker gott och väl. Regulatorn har inte så stor 

verkningsgrad och alstrar därför mycket värme. Regulatorn skulle därför kunna bytas ut mot en switchregulator som 

klarar minst 40mA. Spänningsregulatorn LF33 driver radiokretsen som drar max 360mA. Regulatorn LF33 kan 

maximalt driva 1A vilket också räcker till med marginal.  

 

 
 

Figur 4 Spänningsmatning 
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3.2.2.2 Nollgenomgångsdetektor 
Kretskortet matas med en ostabiliserad sinusformad spänning från första fasen. Från matningsspänningen ska  

Nollgenomgången detekteras. För att detektera nollgenomgången har en helvågslikriktare använts. 

Vid den positiva delen av spänningen leder dioderna D1 och D3 medan dioderna D2 och D5 inte leder. Det betyder att 

resistorerna R2 och R3 är parallellkopplade. Resistorn R1 är seriekopplad med R2 och R3. Spänningen över resistorn R3 

blir maximalt 5,65 Volt. Det blir tvärtom vid den negativa delen av spänningen, då dioderna D2 och D5 leder medan 

dioderna D1 och D3 inte gör det. Spänningen över R3 kopplas till minus på komparatorn som är inbyggd i processorn. 

Plus på komparatorn är kopplad till internal bandgap reference (konstant 1,23V).  

 

Figur 5 Kretsschema över nollgenomgångsdetektorn av prototyp 2 

Komparatorn slår om till hög nivå när inspänningen går under 1,23V. En mätning med oscilloskop gjordes se Figur 6. På 

kanal 1 mättes en inkommande matningsspänning på 12V AC och på kanal 2 mättes spänningen över R3, det vill säga 

signalen till processorn. Det användes differansprobar till oscilloskopet för att kunna mäta med olika jordpunkter. Enligt 

oscilloskopsmätningen så mättes att nollgenomgångsdetektionen sker 110µs före den verkliga nollgenomgången. Därför 

så får en fördröjning infogas i koden för att detektera den riktiga nollgenomgången.  
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Figur 6 Mätning av nollgenomgångdetektor 
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3.2.2.3 Signalanpassning från strömspolar 
Huvudsäkringen i ett hushåll kan variera men oftast används 16Ampere. Effektmätaren kan enkelt ändras om annan 

huvudsäkring skulle finnas. Den här effektmätaren är dock testad och fungerar för hushåll med 16Ampere huvudsäkring. 

För att anpassa en signal till processorn används ofta en OP-förstärkare för att inte påverka signalen. I det här fallet kan 

processorn läsa av 0-5 Volt. När strömmen är + 216 Ampere i ena huvudfasen ska signalen till processorn vara 5 Volt, 

när strömmen är 0 Ampere ska signalen vara 2,5 Volt och när strömmen är - 216  Ampere ska signalen vara 0 Volt för 

att utnyttja processorn maximalt.  

Eftersom det bara finns +5 Volt på kretskortet så måste en så kallad ”rail-to-rail” OP-förstärkare användas. OP-

förstärkaren kan ge en utsignal 0-5 Volt och matas med +5 Volt. En enkel förstärkarkoppling byggdes (se Figur 8). Den 

förstärker insignalen två gånger. In på förstärkarkopplingen lades också en offsetspänning på 1,25 Volt. Det betyder att 

signalen till processorn då blev konstant 2,5 Volt när hushållet inte förbrukar någon ström.  

Eftersom signalen till processorn ska vara mellan 0-5 Volt så måste spänningen från spolen vara maximalt 1,25 Volt när 

strömmens toppvärde är 216  Ampere. Eftersom spolen är lindad med 2500 varv kan resistansen R räknas ut, (se 

Formel 4). Resistansen beräknas till 138,106… Ω och den som ligger närmast nedåt som går att köpa ligger på 136 Ω.  
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Formel 4  Beräkning av resistansen som strömspolen kopplas till 

 

Figur 7 Kretsschema för strömspole för en fas och den beräknade resistansen 
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Figur 8 Kretsschema från strömspole till processor 
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3.2.2.4 Mikroprocessor 
Mikroprocessorn som används i detta projekt är en ATMEL ATmega16. Den är utrustad med 8-kanal 10 bitars AD-

omvandlare. Tre av kanalerna används för att mäta strömmen (en kanal för varje fas). Processorn är också utrustad med 

en komparator. Komparatorn används till att detektera spänningens nollgenomgång. Processorn kan använda en 

klockfrekvens mellan 0-16 MHz och i det här projektet användes 7,3728 MHz. För att kommunicera med radiokretsen 

så används processorns inbyggda Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART). 

Processorn drivs med 4,5 - 5,5 Volt och drar olika mycket ström beroende på vilken ”mode” som är inställd. I det här 

projektet var processorn inställd i ”Active mode” hela tiden. Det är den ”mode” som drar mest ström (men bara 1,1 mA). 

För att programmera processorn användes programmet AVR Studio. Det programmet användes också till att ladda ned 

maskinkod till processorn. Programmet WinAVR användes för att kompilera koden till maskinkod. Den här processorn 

valdes mest för att det fanns ett laborationskort i skolan med processorn ATmega16 samt radiokretsen Wiport. AD-

omvandlaren i processorn är också mycket snabb vilket var bra för det här projektet. Varje omvandling tar 40µs vilket 

ger 500 sampels av en spänningsperiod (20ms). Det visade sig dock att det var svårt att få plats med en array med 500 

platser. Det kunde lösas genom att använda alla bitar i arrayen för då krävdes det endast en array med 334 platser. 

 

 

Figur 9 Kretsschema över processor 
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3.2.2.5 Kommunikation 
Processorn kommunicerar seriellt med radiokretsen Wiport. För kommunikationen användes protokollet RS232 men 

med TTL nivå på bitarna som överfördes (hög 5 Volt och låg 0 Volt). Varje tecken som skickas till radiokretsen består 

av en startbit (8 databitar) och avslutas med en stopbit. Radiokretsen kan ta emot seriell data på två olika ingångar. En 

sträng som innehåller effekten för varje fas ska skickas 1 gång/sekund. Den maximala effekten som kan utvecklas på 

varje fas är 3680W med en huvudsäkring på 16A. Det räcker alltså med 4 stycken siffror för varje fas. I det här projektet 

valdes 5 stycken siffror för effekten och några bokstäver för att identifiera vilket värde som skickades. Strängen som 

skickas varje sekund ser ut så här ”CH1PXXXXX CH2PXXXXX CH3PXXXXX ”. CH1 står för fas1 (Channel 1), P 

står för effekt (power) och XXXXX står för värdet av effekten i W. Överföringshastigheten valdes till 9600 

bitar/sekund. Vid den överföringshastigheten kommer strängen att överföras på 31ms, vilket räcker till bra eftersom 

strängen endast ska skickas 1 gång/sekund. 

Radiokretsen kommunicerar med en dator som har ett trådlöst nätverkskort installerat. Kommunikationen sker med hjälp 

av en trådlös router. Radiokretsen konfigureras med en fast IP adress och kommunikationen ska använda TCP-

protokollet och överföringshastigheten är 54 Mbps.  

 

 

Figur 10 Kretsschema över radiokrets 

3.2.2.6 Strömspolar 
Strömspolen är lindad 2500 varv och tål maximalt strömmen 20A genom spolen. Signalen från spolen är förskjuten 3,69 

grader. Det kan antingen tas hänsyn till i processorn eller i hårdvaran med hjälp av ett lågpassfilter.  

3.2.2.7 Trådlöst nätverk  
För att skicka effektvärdena trådlöst så användes kretsen Wiport från Lantronix. Kretsen kan kommunicera på många 

olika sätt. Därför måste kretsen konfigureras. Ett sätt att konfigurera kretsen är att använda programmet Deviceinstaller. 

När kretsen matas med spänningen 3,3 Volt så hittar programmet på kretsen. Då kan en vanlig webbläsare användas för 

att konfigurera kretsen.   
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3.2.3 Mjukvara 

3.2.3.1 Exekveringstid 

 

Figur 11 Exekveringstid 

 
Exekveringen av koden sker sekventiellt. Processorn börjar med att vänta på nollgenomgångsdetektorn och samplar 

sedan strömmen. Processorn beräknar sedan effekten för en period (20ms). Under beräkningsfasen missar processorn att 

sampla en halv period. När processorn har räknat klart väntar processorn på nästa nollgenomgång och samplar sedan 

nästa period som i Figur 11ovan. Efter 33 stycken effektvärden (d.v.s. 0,99s) har samplats beräknas medelvärdet av 

dessa effektvärden som sedan skickas till Wlan kretsen.  

3.2.3.2 Sampling av strömmen 
Innan strömmen börjar mätas så väntar processorn på att en ny period ska börja. Perioden detekteras med 

nollgenomgångsdetektorn. Detektorn är kopplad till processorns inbyggda komparator. Komparatorn ger en positiv flank 

110µs före nollgenomgången på nätet, därför väntar processorn 110µs innan samplingen av strömmen börjar. 

Frekvensen i Sverige är 50Hz vilket motsvarar en periodtid på 20ms. När en ny period börjar så mäts strömmen 500 

gånger under en period. Processorns inbyggda AD-omvandlare användes för att mäta strömmen. 

Det fanns inte plats i processorn att spara 500 sampels i en array med 500 positioner som i Tabell 1 nedan. För att kunna 

spara alla 500 sampels så måste alla bitar i arrayen utnyttjas som kan ses i Tabell 2 nedan. Om alla bitar används räcker 

det med 334 positioner i arrayen. 

 

Pos 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0      H1 H1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 

1      H2 H2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 

2      H3 H3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 

Tabell 1 Icke optimalt utnyttjad array 

Pos 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 H1 H1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 H2 H2 L2 L2 L2 

1 L2 L2 L2 L2 L2 H3 H3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 

Tabell 2 Packad array  
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3.2.3.3 Beräkning av effekten 
För att beräkna effekten så skulle även spänningen behöva mätas. För att förenkla elektroniken så byggdes endast en 

nollgenomgångsdetektor. När detektorn detekterade en ny period så antogs att spänningen följer Formel 5 nedan. 

)2sin(2230 tfU    

Formel 5 Nätspänning i Sverige 

I en tabell sparades 126 stycken spänningsvärden med 40µs mellan varje värde. Stegas tabellen från position 0 till 125 

fås den första ¼ av sinuskurvan enligt Formel 5. Stegas tabellen från position 125 till 0 fås andra ¼ av sinuskurvan. Sista 

halvan fås på samma sätt fast är negativt.  

Strömmen mäts enligt 3.2.3.2. med hjälp av en 10-bitars AD-omvandlare. Vid en insignal på 5 V till processorn ger AD-

omvandlaren talet 1023 ut och med en insignal på 0V ger AD-omvandlaren talet 0 ut. För att beräkna fasströmmen 

används Formel 6 med beteckningar enligt Figur 7.  

1

22
1

N

N

R

U
i   

Formel 6 Beräkning av fasström med hjälp av strömspole 

R har bestämts till 136Ω i avsnitt 3.2.2.3 

u2 = 0,00 V när spänningen till processorn är 2,5V (avsnitt 3.2.2.3) 

u2 = 1,25 V när spänningen till processorn är 5,0V (avsnitt 3.2.2.3) 

N1 = 1 

N2 = 2500 

 

Beräknas fasströmmen med ovanstående värden ger 

iu2=0,00 = 0A när U2 = 0,00V och 

iu2=1,25 = 22,9779…A när U2 = 1,25V 

 

För att beräkna fasströmmen utgående ifrån AD-omvandaren så används tvåpunktsformen för den räta linjens ekvation. 

)( 00,02

00,0225,12

00,0225,12

00,021 





 



 u

uu

uu

u xx
xx

ii
ii  

Formel 7 Beräkning av fasström utgående från AD-omvandlaren, tvåpunktsformel 

där 

xu2=0,00 = 512 (talet från AD-omvandlaren för iu2=0,00) 

xu2=1,25 = 1023 (talet från AD-omvandlaren för iu2=1,25) 

Efter beräkning med siffror fås Formel 8 för uträkning av fasströmmen 

...23,022908...0,0449671  xi  

Formel 8 Beräkning av fasström utgående från AD-omvandlaren, med siffror 

där x är talet från AD-omvandlaren. 

För att få effekten används ekvationen Formel 2. Strömmen fås från formeln ovan (Formel 8). Absolutbeloppet av 

spänningen behöver inte tas av spänningen eftersom det redan är absolutbelopp i spänningstabellen. För att få effekten 

delas slutligen summan med antal sampel, vilket är 500 stycken. För att inte förlora decimaler delas summan sedan 

endast med 5. 

Om något sampel är över 1015 eller under 9 så övergår strömmenseffektivärde 16A och huvudsäkringen kommer 

förmodligen att lösa ut. 

Nollgenomgångsdetektorn detekterar på fas 1 vilket betyder att vid detektion är spänningen på fas 2 -281,7 V. Därför 

ska första strömsamplet multipliceras med 2810. Nästa strömsampel multipliceras med nästa värde i tabellen osv. På fas 

3 fungerar det på samma sätt men då detekterar processorn när spänningen är +281,7 V.  
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3.2.3.4 Kommunikation med radiokretsen 
Effektvärdena ska skickas seriellt till Wiportkretsen med en hastighet av 9600bps. Effektvärdet kan ligga mellan 0 – 

3680 W för varje fas. För att få rätt utskrift i programmet hyperterminal så måste ASCII-tecken skickas. Effektvärdet 

måste därför omvandlas till fyra ASCII-tecken (ental, tiotal, hundratal och tusental). ASCII-tecknet för talet 0 är 48 och 

ASCII-tecknet för talet 1 är 49 o.s.v. Därför så måste varje tal addera 48 för att rätt tecken ska skrivas ut i programmet 

hyperterminal. Följande sträng skickas en gång i sekunden. 

 ”CH1Pxxxx CH2Pxxxxx CH3Pxxxxx ” 

Strängen börjar med information om talet som efterföljer. CH1P står för effekten på fas 1 och xxxxx är effektvärdet i 

Watt. I det här projektet så valdes fem siffror för effekten på varje fas. Fem siffror valdes för apparaten lättare ska kunna 

installeras där en högre huvudsäkring finns. Då behöver inte den här funktionen av mjukvaran ändras. 

4 Problem 

4.1 Wiport 
Den första radiokretsen, Wiport, lånades av skolan. Programmet deviceinstaller användes för att konfigurera 

radiokretsen via Wlan. Problemet var att programmet inte kunde hitta Wiportkretsen. Den första åtgärden var att leta 

reda på MAC adressen till Wiporten som vi använde. Varje radiokrets har en hårdvaruadress som kallas för MAC 

adress. Huven som skyddar radiokretsen skruvades av. Under huven stod Mac adressen som skrevs ned. Huven 

skruvades tillbaka. Mac adressen skrevs in i programmet deviceinstaller. Programmet sökte sedan efter kretsen men utan 

resultat.  

En signal som gick mellan processorn och radiokretsen heter reset. Ett nytt försök gjordes genom att skriva ett program 

till processorn ATmega16. Programmet använde signalen reset för att återställa konfigurationen i radiokretsen. Tyvärr 

verkade inte radiokretsen bli återställd. 

Mycket tid lades ned på att få igång kretsen utan resultat därför lånade jag en annan krets. Den fungerade utan några 

problem.   

4.2 Ladda ned kod till ATmega16 
Det tog en stund innan den första koden laddades ned till processorn. Först skulle en procedur göras för att kompilera 

koden med hjälp av makefiler. Makefilerna var tvungna att anpassas för varje kod som skrevs. När koden sedan 

kompileras bildas en .hex fil som sedan ska laddas ned till processorn. Koden laddades ned genom serieporten på Pc:n 

via ett specialkretskort och vidare till processorn. Mellan specialkretskortet och processorn satt en flatkabel som var 

mycket lätt att vända fel. Det skulle också kopplas matningsspänning till specialkortet. Det program som användes på 

Pc:n heter AVR studio. Det var många inställningar som skulle kontrolleras som till exempel att ISP frekvensen skulle 

vara under 57,60kHz. När allt var inkopplat och alla inställningar var rätt så gick det bra att ladda ned koden.   

4.3 Projektplan 
Examensarbetet började med att skriva en projektplan. I projektplaneringen ingår en huvudtidsplanering. Första tio 

veckorna skulle användas till förstudier och framtagning av en prototyp och de sista tio veckorna skulle användas till att 

skriva rapport. När förstudierna hade gjorts upptäcktes att framtagning av prototypen skulle ta åtta veckor längre tid. När 

dessa åtta veckor hade gått så visade det sig att det tog totalt tjugo veckor att få fram prototypen utan att någon 

examensrapport blev skriven. 

 

4.4 Detektera nollgenomgång 
Den första prototypen matades med 230V in på kretskortet. På kretskortet satt en transformator som transformerade ned 

spänningen. Med hjälp av att transformatorn så byggdes en nollgenomgångsdetektor. Det byggdes en ny prototyp som 

skulle användas i hushåll under en test månad. För att effektmätaren ska få användas så får inte nätspänningen anslutas 

till kretskortet. En adapter användes till den andra prototypen som matade kretskortet med +-12V växelspänning som 

maximalt kunde leverera 1 ampere. Eftersom transformatorn inte kunde kommas åt så måste nollgenomgångsdetektorn 

byggas om. Det glömdes bort när det första kretskortet gjordes. En ny konstruktion av detektorn gjordes och ett nytt 

kretskort fick etsas. 
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5 Testning 

5.1 100W lampa 
Några mätningar utfördes på en 100W lampa. Det användes också ett kraftaggregat från Califonia instrument där 

spänningen kunde ställas in till 230VAC och frekvensen på 50Hz. Aggregatet ger en stabil spänning till skillnad från 

nätspänningen. Spänning, ström, effekt och fasförskjutning kunde sedan avläsas från en ”Power & Harmonics analyser” 

från Thurlby Thandar instruments.  

 

Spänning (VAC) Ström (mA) Fasförskjutning (θ) Effekt (W) 

230 441,2 0 101,48 

Tabell 3 Mätvärden från "Power & Harmonics analyser" 

 En annan mätning som gjordes var att koppla en strömprob från Agilent till ett oscilloskop. Strömproben var inställd på 

100mV/A och kopplad till kanal 2 medan differansproben mätte nätspänningen och var inkopplad till kanal 1 (Se Figur 

12 nedan). Oscilloskopsbilderna visar att värdena i Tabell 3 stämmer bra. 
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Figur 12 Nätspänning på kanal 1 och strömprob på kanal 2 
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5.2 Jämförelse med andra mätare 
En jämförelsemätning mellan en effektmätare från Clas Ohlson och den här mätaren har gjorts. En Dammsugare med 

effektreglering kopplades till nätet. Båda effektmätarna kopplades på och jämförande data fylldes i tabellen nedan. 

 

Effektmätare Effekt på 

dammsugare 

Spänning (V) Ström (A) Effekt (W) 

Clas Ohlson Max 231-233 5,35 1191 

Aktuell mätare Max 231-233 5,35 1410 

Clas Ohlson Medel 231-233 5,22 978 

Aktuell mätare Medel 231-233 5,22 1368 

Clas Ohlson Min 231-233 4,25 568 

Aktuell mätare Min 231-233 4,25 917 

Tabell 4 Mätvärden från två olika effektmätare 

Det visade sig att det skiljer maximalt 35% mellan mätarna 

5.3 Hushåll 
Prototyperna installerades i två hushåll i Hudiksvall. Forskningsinstitutet Interactive Institute gjorde en undersökning om 

det här projektet Wattch kunde påverka energianvändningen. Testet skulle pågå i en månad där prototyperna visade den 

momentana effektanvändningen. Testningen stötte på några problem. Det första kom efter bara någon timme. Det visade 

sig att det bara var att datorn var trasig och hade hängt sig. Efter omstart så fungerade det igen. Nästa problem kom efter 

två dagar och det visade sig att datorerna hade gått ned i viloläge. Den funktionen tog vi sedan bort genom 

kontrollpanelen/energialternativ. Där valdes att datorn aldrig ska stänga av hårddisk, gå ned i viloläge eller vänteläge. 

Dessutom ändrades att datorn inte skulle gå ned i viloläge när locket på datorn stängdes vilket medförde att 

datorprogrammet kunde köra med locket stängt. Sedan fungerade båda prototyperna i tio dagar. Varför de slutade 

fungera sedan vet jag inte. 
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6 Resultat 
Effektmätarna installerades i två hushåll och mätte effektanvändningen. Effekten skickades trådlöst via WLAN till en 

bärbar dator. På datorn installerades ett program som skickade effekten vidare till en databas via Internet. Genom ett 

flashprogram, som hämtade data från databasen, kunde deras momentana effekt och totala förbrukning avläsas. 

Databasen uppdaterades med nya värden under tio dagar från båda hushållen. Efter tio dagar slutade data komma fram 

till databasen. Det är fortfarande oklart varför det sluta uppdatera data hos båda familjerna. Det kan bero på mycket men 

förmodligen fungerade effektmätaren men det hände kanske något med Internetuppkopplingen.  

Tanken med projektet var att elförbrukningen ska jämföras med bensinförbrukningen i en bil. I början av månaden 

tankas el i en eltank. Den svarta pilen i eltanken minskar vartefter el förbrukas under månaden. Den gröna pilen är som 

en klocka som tickar ned från den första dagen till den sista dagen i månaden. Skillnaden mellan pilarna är el som har 

sparats under månaden alternativt den el som har använts mer än beräknat. Under mätaren presenteras också hur mycket 

pengar som är kvar för elförbrukning den aktuella månaden. Den andra mätaren visar förbrukning. Mätaren visar alltså 

den momentana förbrukningen i Kr/timme, likt hastighetsmätaren i en bil. Siffrorna under mätaren visar hur mycket 

pengar som spenderats under dagen. Den sista mätaren visar två saker, dels hur mycket pengar som är sparade denna 

månad och dels hur mycket pengar som är sparade totalt (vilket kallas poäng i Figur 13).  

 

 

Figur 13 Mätare över elförbrukning 
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7 Slutsatser och förbättringar 
Tidplanen för detta projekt var svår att hålla. Det var tänkt sex veckor förstudier, fyra veckor konstruktion och 

programmering och sedan tio veckor rapportskrivning. Det är svårt att programmera innan konstruktionen var klar. Det 

glömdes också bort all tid för mekaniskt arbete. Prototypen blev klar på nitton veckor. Det blev då svårt att hinna skriva 

rapport och opponera på en vecka. 

Det här examensarbetet bestod i att ta fram två olika prototyper. Den första prototypen skulle tas fram så fort som 

möjligt. Därför fanns ingen tid för etsning av kretskort mm. Den första prototypen gjordes på ett labborationskort där 

monterades komponenter för matning av OP-förstärkare, signalanpassning från strömspolar och detektion av 

nollgenomgång för nätspänningen. Dessa analoga signaler fördes över till ett kretskort från skolan som hade processor 

och radiokrets (Wiport). På första prototypen anslöts nätspänning direkt på laborationskortet till en transformator. 

Transformatorn bestod av två sekundära lindningar vilket utnyttjades till en nollgenomgångsdetektor för nätspänningen. 

Se kretsschema i appendix 9.3.  

Den andra prototypen konstruerades efter redovisningen av första prototypen på Interactive institute. Det blev en 

projektanställning för att bygga tre stycken prototyper som kan installeras i hushåll. Det beställdes komponenter, ritades 

kretsscheman och kretskortslayouter. Eftersom en transformator inte får monteras på kretskortet utan tillstånd så måste 

konstruktionen konstrueras om. Istället för en transformator så köptes en AC/AC adapter som transformerade ned 

spänningen till 12V AC. Eftersom adaptern bara hade en sekundär linning så fick nollgenomgångdetektorn konstrueras 

om. Det upptäcktes lite sent så nya kretskort fick etsas. 

Om en ny prototyp skulle byggas så finns det ett antal förbättringar som skulle kunna göras. Konstruktionen till 

matningsspänningen skulle kunna ändras med andra komponenter för att få ned strömförbrukningen av effektmätaren. 

Med den befintliga konstruktionen så alstras en hel del värme från spänningsregulatorn 7805 som kyls med en stor 

kopparplåt. Andra förbättringar är att mäta nätspänningen istället för att anta att nätspänningen är en ren sinus med 

effektivvärdet 230V. Fasförskjutningen mellan fasspänning och fasström skulle också kunna mätas. För att sedan 

beräkna effekten skulle Formel 1 i avsnitt 2.1kunna användas. 

En annan förbättring för att få upp noggrannheten är att ändra till olika mätområden beroende på vilken effekt som 

används i hushållet. Det kan göras genom att ändra förstärkningen av signalen till processorn genom att öka förstärkning 

vid lägre effektuttag. 
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9 Appendix 

9.1 Mekanik 

9.1.1 Rita Schema 

För att rita schemat användes programmet Eagle version 4.01. Programmet Eagle används också för att rita layouten. 

Därför måste den fysiska storleken av varje komponent bestämmas redan när schemat ritas. Radiokretsen (Wiport) fanns 

inte med i standard biblioteket men det biblioteket fanns på skolan. När komponenterna är utplacerade och ihopkopplade 

så kan schemat kontrolleras med ERC (Electric rule check). ERC kontrollerar att alla ledningsbanor är ihopkopplade 

med komponenter eller något annat. ERC kontrollerar också att spänningsmatning inte är kopplad till någon signal. När 

schemat var färdig ritat så kan schemat konverteras till en kretskortslayout med hjälp av en knapptryckning.    

9.1.2 Rita Kretskortlayout 

Efter att schema har konverterats till en kretskortslayout så är alla komponenter samlade bredvid kretskortet. Det första 

som måste göras är att justera storleken av kretskortet och placera ut var borrhålen ska ligga någonstans. Det är viktigt 

med avstånden så att det stämmer i verkligheten. När det är klart så placeras alla komponenter på kretskortet. När 

komponenterna placeras ut är det viktigt att tänka på att signalvägarna inte blir för långa. Det är speciellt viktigt för de 

högfrekventa signalerna till exempel klocksignalen till processorn. Sedan bestäms regler för kretskortet. Regler som ska 

bestämmas är tjockleken av ledningsbanorna, avstånd mellan ledningsbanor och avstånd mellan komponenter mm. När 

komponenterna har placerats och reglerna fyllts i så ritar datorn ut ledningsbanorna automatiskt. Text kan skrivas på 

kretskortet, vilket kan vara bra för att kretskortet inte ska bli spegelvänt vid produktion. Sedan kontrolleras om 

kretskortet följer reglerna (DRC design rule check). När reglerna är kontrollerade är det bara att skriva ut 

kretskortslayouten på overhead.  

9.1.3 Kretskortstillverkning 

Kretskortet som användes bestod av 1mm tjockt glasfiber, 0,35μm tjockt lager av koppar och överst är ett tunt lager av 

positiv fotoresist. Över fotoresisten sitter en skyddspapper. Framkallningsproceduren går till så att skyddspappret 

avlägsnas och overheadfilmen läggs på kortet. Över overheadfilmen läggs en plexiglasskiva för att minska risken att 

overheadfilmen rör sig under belysning. Kortet belyses med en UV-lampa i 5 minuter. I det här projektet användes en 

plastlåda där en UV-lampa var fäst i botten med cirka 40 cm avstånd mellan lampan och kretskortet. Det är viktigt att få 

jämn belysning av hela kretskortet. Efter exponeringen av fotoresisten ska mönstret framkallas. Framkallaren är ett vitt 

pulver som blandas ut med vatten. Blandningen hälls ned i en liten plastbytta. Kretskortet läggs ned i badet och skålen 

vikas i ungefär 5-10 minuter. Framkallningsvätskan tar bort fotoresisten som har blivit belyst men den delen som har 

varit övertäckt blir fotoresisten kvar. Det syns ganska tydligt när flak av fotoresist lossnar. Det är viktigt att all fotoresist 

lossnar där kopparn ska etsas bort. När mönstret framträder tydligt med tydliga konturer så ska kortet sköljas noggrant. 

Nu är det tid för etsningen av kretskortet. Etsmedlet är också ett vitt pulver som blandas ut med vatten. Om vätskan kan 

hållas mellan 40°C – 50°C så tar etsningen endast 10 – 20 minuter. Är vätskan däremot kallare så tar det längre tid för 

att etsa bort kopparn. Vätskan kan hällas i en stor plastbytta, använd ganska mycket vätska. För att etsningen ska gå 

fortare så vikas plastbyttan så att ny etsvätska sköljs över kretskortet. Det går också bra att låta kortet ligga i etsvätskan 

men då tar det längre tid. När den överflödiga kopparn har etsats bort så ska kortet sköljas och tvättas med t-röd. T-röd 

tar bort fotoresisten som är kvar på ledningsbannor mm. Den ska tas bort för att det ska kunna gå att löda dit 

komponenterna senare. Ett annat alternativ är att bara ta bort fotoresisten från lödöarna för att lödtennet bara ska fastna 

där.  
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9.1.4 Montering av kretskort i låda 
Innan kretskortslayouten ritas så måste lådan, som kretskortet ska skruvas fast i, bestämmas. När lådan är bestämd kan 

kretskortet sågas till. Kanterna på kretskortet slipades bort med en slipmaskin (Dremel) för att kortet skulle få platts i 

lådan. I lådan borrades det hål för antennen från radiokretsen och kabeln från nätadaptern. Kontakten från strömspolarna 

är en vanlig nätverkskontakt. För den kontakten krävdes ett fyrkantigt hål. Det gjordes genom att borra ett hål och sedan 

slipa upp hålet med slipmaskinen. Hörnen fick slipas med en liten trekantig fil. När kretskortet passar i lådan så borrades 

alla hålen för komponenterna med en pelarborrmaskin. Komponenterna för spänningsmatningen löddes fast på 

kretskortet. Kretskortet kontrollerades så att det fanns rätt spänning till processor och till radiokretsen. Komponenterna 

för signalerna löddes dit för att sedan kontrollmätas med hjälp av ett oscilloskop. Processorn och radiokretsen löddes 

slutligen dit. Kretskortet skruvades fast i lådan. Strömspolarna löddes på en nätverkskabel. Krympslang värmdes på över 

lödningarna mellan strömspolarna och nätverkskabeln. 
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9.2 Kod 
/* Title: power 

 * Main file for the power 

*/ 

 

#define e1 10 

#define e2 100 

#define e3 1000 

#define e4 10000 

#define e5 100000 //16bitar är 65536 

#define e6 1000000 

#define e7 10000000 

#define e8 100000000 

#define e9 1000000000 

 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include "avr_define.h" 

#include "avr.h" 

#include "avr_uart_gnu.h" 

 

int main(void) 

{ 

//Variables sample current 

 int current_LOW, current_HIGH, sample[334]; 

 int nr, row, current1, current2;   

 

//Variables sample voltage 

 int index_v; 

 int voltage1[126] = {0,41,82,123,163,204,245,286,326,367,408,448,489,529,569,609,650,690,729 

,769,809,848,888,927,966,1005,1044,1083,1121,1159,1197,1235,1273,1311 

,1348,1385,1422,1458,1495,1531,1567,1603,1638,1673,1708,1743,1777,1811 

,1845,1879,1912,1945,1977,2010,2042,2073,2105,2136,2166,2197,2227,2256 

,2286,2314,2343,2371,2399,2426,2453,2480,2506,2532,2558,2583,2607,2631 

,2655,2679,2702,2724,2746,2768,2789,2810,2830,2850,2870,2889,2907,2925 

,2943,2960,2977,2993,3009,3024,3039,3053,3067,3081,3093,3106,3118,3129 

,3140,3151,3160,3170,3179,3187,3195,3202,3209,3216,3222,3227,3232,3236 

,3240,3243,3246,3249,3250,3252,3252,3253}; 

 

//Variables send ascii to computer 

 int j,tal1,tal2,tal3,tal4,tal5,tal6,tal7,tal8,tal9,tal10; 

 int temp3,temp2,temp1; 

//Sum of power, calculate 

 unsigned long int current, voltage; 

 unsigned long int power, power_prod; 
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 Init_AVR();  //initiate ATmega 16 

 Init_UART(); 

 

 while(1) 

 { 

  nr = 1; 

  row = 0; 

  power = 0; 

  voltage = 0; 

// Wait on zerocross 

  ADMUX=0xC4;    //voltage period on ADC4 

  bit_clear(ADCSRA,ADEN);  //AD disenable, comparator enable 

  loop_until_bit_is_set(ACSR, ACO); //wait on a new period 

  Sleep(14);  //Detection occurs 110us (14=104us, 15=111us) before real voltage is zero 

//Sample the current  

  ADMUX=0xC5;  //do ADC5 ready for converson 

  bit_set(ADCSRA,ADEN);  //AD enable, comparator disenable 

  for (j=0; j<500; j++) 

  { 

   bit_set(ADCSRA, ADSC); //start conversion 

     //Wait until conversion is ready 

   loop_until_bit_is_set(ADCSRA, ADIF);      

   current_LOW = ADCL; 

   current_HIGH = ADCH; //read highbyte from converter 

   if(nr == 1) 

   { 

    current1 = current_HIGH;   

    current2 = current_LOW; 

    current1 = current1 << 13;//left adjust 

    current2 = current2 << 5;//Merge high and low bits 

    sample[row] = current1 | current2;      

    nr ++; 

   } 

   else if(nr == 2) 

   { 

    current1 = current_HIGH;   

    current2 = current_LOW; 

    current1 = current1 & 0x03; //Mask 5MSB 

    current2 = current2 & 0xE0; 

    current1 = current1 << 3;//Separate 5MSB and 5LSB 

    current2 = current2 >> 5; 

      // Merge 5MSB in current1, right adjust 

    current1 = current1 | current2;      

    current2 = current_LOW; 

    current2 = current2 & 0x1F; //Mask 5LSB 

    current2 = current2 << 10;       

   // Merge 5LSB in current2, left adjust 

    sample[row] = sample[row] | current1;     

   //save 5MSB i current position 0-4  

      //save 5LSB i current position 10-14 

    sample[row+1] = current2;       

    row++; 

    nr++; 

   } 
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   else 

   { 

    current1 = current_HIGH;   

    current2 = current_LOW; 

     current1 = current1 << 8; 

      //Merge high and low bits, right adjust 

    current1 = current1 | current2; 

//Save in current position 0-9 

    sample[row] = sample[row] | current1;     

    row++; 

    nr = 1; 

   } 

  } 

// Set the current sample to current1 

  nr = 1; 

  row = 0; 

  index_v =0; 

  for(j=0; j<500; j++) 

  { 

   if(nr == 1) 

   { 

      // Save current in current1 

    current1 = sample[row];       

    current1 = current1 & 0x7FE0; //Mask 10MSB 

    current1 = current1 >> 5;  // Right adjust 

    nr++; 

   } 

   else if(nr == 2) 

   { 

    current1 = sample[row]; 

    current2 = sample[row+1]; 

    current1 = current1 & 0x001F; //Mask 5LSB 

    current2 = current2 & 0x7C00; //Mask 5MSB 

    current1 = current1 << 5; // Left adjust 5MSB 

    current2 = current2 >> 10; //Right adjust 5LSB 

      //Merge current in current1 

    current1 = current1 | current2;      

    row++; 

    nr++; 

   } 

   else 

   { 

    current1 = sample[row];  

    current1 = current1 & 0x03FF; // Mask 10LSB 

    row++; 

    nr = 1; 

   } 
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// Set the voltage sample to voltage 

   if((j < 125) || ((j >= 250) && (j < 375)))  

   { 

    voltage = voltage1[index_v]; 

    index_v++; 

   } 

   else 

   { 

    voltage = voltage1[index_v]; 

    index_v--; 

   } 

//Calculate current from AD store current2 

   current2 = 4.4237374385 * current1 - 2262.7416997969; 

   current = abs(current2); 

   current = current & 0x0000FFFF; //Mask 16 bitar 

   voltage = voltage & 0x0000FFFF; //Mask 16 bitar  

//Calculate power sum 

   power_prod = voltage * current; 

   power = power + power_prod; 

  } 

//Calculate power from power sum 

  power = power/5; 

//Send power to computer (10 uW) 

  UART_putchar ('C',NULL);  

  UART_putchar ('H',NULL);  

  UART_putchar ('1',NULL);   

  UART_putchar ('P',NULL); 

   

//convert to ASCII, Max 9999999999 (size of unsigned long int 4294967296 (32bitar)) 

tal1 = (power/e9); 

  tal2 = (power/e8) - ((power/e9) * 10); 

  tal3 = (power/e7) - ((power/e8) * 10); 

  tal4 = (power/e6) - ((power/e7) * 10); 

  tal5 = (power/e5) - ((power/e6) * 10); 

  tal6 = (power/e4) - ((power/e5) * 10);; 

  tal7 = (power/e3) - ((power/e4) * 10); 

  tal8 = (power/e2) - ((power/e3) * 10); 

  tal9 = (power/e1) - ((power/e2) * 10); 

  tal10 = power     - ((power/e1) * 10); 

  UART_putchar (tal1 + 48,NULL); //48="0"  //Send ASCII 

  UART_putchar (tal2 + 48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (tal3 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (tal4 + 48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (tal5 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (tal6 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (46,NULL); //46="." 

  UART_putchar (tal7 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (tal8 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (tal9 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (tal10 + 48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar ('C',NULL);  

  UART_putchar ('H',NULL);  



  33 

  UART_putchar ('2',NULL);   

  UART_putchar ('P',NULL); 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  //Send ASCII 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (46,NULL); //46="." 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar (' ',NULL); //mellanrum 

  UART_putchar ('C',NULL);  

  UART_putchar ('H',NULL);  

  UART_putchar ('3',NULL);   

  UART_putchar ('P',NULL); 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  //Send ASCII 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0"  

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (46,NULL); //46="." 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (48,NULL); //48="0" 

  UART_putchar (13,NULL); //carriage return 

 

  delay_ms(800); 

 } 

} 
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9.3 Kretsschema av nollgenomgångsdetektor av prototyp 1 
På första prototypen utfördes också en oscilloskops mätning över nollgenomgångsdetektorn, signalen som går till 

processorn. Oscilloskopsmätningen kan ses i Figur 14. Detektorn simulerades också i Pspice som kan ses i Figur 15. 

Röda kurvan är signalen till processorn och den gröna kurvan visar signalen efter den inbyggda komparatorn.  

 

 

Figur 14 Signal från nollgenomgångsdetektor till processorn på Ch1, signal från strömspole på Ch2 

 

 

Figur 15 Spänningsform före och efter komparator 
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Figur 16 Kretsschema över nollgenomgångsdetektorn av prototyp 1



  36 

9.4 Tidplan 

 

Fas/leverans/milstolpe Klart 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                        

Förstudie                        

Kravspecifikation   X                     

Projektplan   X                     

WLAN     V                   

PIC- brännare      V                  

Mätteknik       V                 

AD-omv        V                

Beställning      X                  

                        

Konstruktion och 

utveckling 

                       

Elektronik       pic Lan Lan ad V             

Mekanik            X            

                        

Programmering                        

Räknare som testar PICen       V                 

Hantering av WLAN         V               

Hantering av AD-omv          V              

Mäter ström som skickas via 

WLAN 

          V             

                        

Test                        

Räknare som testar PICen 1/3 -06, 

v9 

      V                

Konstruktion som skickar 

skräptecken via WLAN 

30/3 -06 

v13 

        V V             

Konstruktion som mäter svag 

sp.( och skickar via WLAN) 

18/5 -06 

v20 

         V       V      

Funktionskontroll av prototyp 10/6 -06 

v23 

          X         X   

                        

Slutförande                        

Leverans prototyp 13/6 -06 

v24 

                   X X  

Examensrapport 8/4 -10                      X 

                        

Leverans: X, Milstolpe: V Fas:                       
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9.5 Bild av effektmätare installerad i ett hushåll i Hudiksvall 

 

Figur 17 Bild över installerad effektmätare 

 

 

 


