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Forord 
Denne rapport indeholder en skriftlig fremstilling af vores projekt ”Automated Greenhouse” 

produceret i faget SUSIE (Sustainable Electronic and IT). Rapporten er udarbejdet af 3 

ingeniørstuderende på DTU Ballerup campus på hhv. 5. og 6. semester. 

Rapporten vil give et indblik i vores problemstillinger og vores løsningsvalg.  

Igennem udviklingsfasen har der til tider været brug for hjælp og vejledning. Vi vil derfor gerne takke 

de personer der har hjulpet til, for deres bidrag til udviklingen af produktet såvel som 

dokumentationen. 

• Ole Schultz: For sine lektioner i kurset SUSIE, sin konstruktive sparring omkring udviklings-, 

produktions- og dokumentationsfasen. Herudover skal han takkes for sit altid gode humør og 

sit gå-på mod, da dette har hjulpet os i hårde tider igennem projektet. 

• Peder Hundebøll: For sine foredrag omkring LCA. 

• Komponentshoppen: For hjælp og råd til at vælge komponenter såvel som at skaffe 

manglende komponenter. 
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Introduktion 
Vores mål med dette projekt er, at designe, bygge og dokumentere et system til at automatisere et 

drivhus. Der skal i projektet så vidt muligt gøres brug af grøn energi. 

Problembeskrivelse 

Inden for de sidste år har der været en forbedring af sensorteknologi, og mange sensorer som før var 

bekostelige er kommet ned i pris. Dette har givet muligheder for at lave rentable løsninger som 

hjælper med at overvåge og styre flere processer i industrien og i hjemmet. 

I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i nogle processer som kan findes i hjemmet, såvel 

som industrien. Problemstillingen omhandler dyrkning af planter i drivhus. Det er projektets mål, at 

overvåge og styre vækstbetingelserne for planterne i et drivhus.  

Når man arbejder med planter i et drivhus er det vigtigt at overvåge og styre indeklimaet, så dette 

kan give de optimale vækstbetingelser for planterne og være med til at forhindre, at der kommer 

sygdomme. I industrien er der ofte tale om mange enheder og det kan derfor være svært at bevare 

overblikket. I privat regi kan det være svært at huske at holde styr på planternes velbefinde i 

drivhuset, blandt andre gøremål.  Dette kan afhjælpes ved at automatisere styringen af indeklimaet. 

For at give en plante gode vækst betingelser er det vigtigt at kunne styre temperatur, fugtighed og 

lys. 

Milestone plan 

Der henvises til appendiks på side 62. 

Risikostyring 

Der henvises til appendiks på side 63. 

Action Item List 

Der henvises til appendiks på side 64. 

Brugermanual 

Der henvises til appendiks på side 65. 

  



Center for Information Technology & Electronics (CITE) 
DTU Ballerup Campus 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup 

 

Page 5 of 83 
 

Kravspecifikationer 

Hardware krav 

H1 System platform Vores system skal baseres på Arduino platformen. 

H2 Energi 
Der skal minimum være en sensor som bliver 

forsynet med grøn energi. 

H3 Trådløs kommunikation 
Der skal benyttes XBee moduler til trådløs 

kommunikation. 

H4 Internet services 
Der skal indgå enheder der kan tilgå internettet, 

f.eks. Arduino-klonen IBoard. 

H5 Webserver Der skal hostes en hjemmeside. 

 

Funktionelle krav 

F1 Temperatur 

Det skal være muligt at måle temperaturen i drivhuset via en 

sensor, temperaturen skal kunne behandles af systemet, og 

systemet skal kunne handle på data om temperaturen i 

drivhuset. Temperaturen skal kunne sænkes automatisk via 

udluftning. Der er ikke krav om at temperaturen skal kunne 

hæves ved hjælp af tilførsel af eksternt varme, da man går ud fra 

at solens energi kan tilføre den ønskede temperatur.  

F2 Afvanding 

Der skal være mulighed for at måle fugtigheden i jorden omkring 

planten. Systemet skal derved kunne vurdere om der er 

tilstrækkelig vand til planten. De målte data skal kunne ses på 

internettet som en graf som funktion af tid. 

F3 Lys 

Det skal være muligt at overvåge hvor meget lys som planterne 

modtager, disse data skal gemmes i skyen. Systemet skal kunne 

tilføre lys, hvis der ikke bliver tilført nok naturligt lys. Mængden 

af tilført lys skal kunne sættes centralt via internettet. 
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Problemanalyse 
Da ideen med vores system er, at det skal være muligt at lave målinger på og observere det miljø en 

bestemt plante vokser i, for senere at kunne genskabe det, har vi behov for at kunne styre drivhuset 

ud fra en række parametre. Disse parametre vil i vores tilfælde være: 

• Temperatur i drivhuset. 

• Fugtighed i jorden. 

• Lysniveau. 

For at gøre systemet brugervenligt har vi behov for et interface til at observere og styre disse 

parametre, og en hjemmeside vil være et eksempel på en relativ nem løsning. Den skal kunne vise 

statistik over målingerne fra drivhuset. Statistik vi kan opnå ved at gøre brug af en af de i 

undervisningen opgjorte web services: 

• COSM 

• ThingSpeak 

For at få mest mulig information omkring miljøet, har vi brug af en service der kan tilbyde statistik 

over et længere tidsinterval. 

Et af kravene til systemet er, at det delvist er forsynet af grøn energi, og til dette kan vi som 

udgangspunkt vælge: 

• Solenergi, fra en solcelle. 

• Vindenergi, ved at købe/konstruere en lille vindmølle. 

Selvom det kunne være interessant at skulle bygge en vindmølle, så har vi en række solceller allerede 

ved hånden, samt ladekredsløb. 

Grundet placering umiddelbart udenfor drivhuset, har vi valgt at det modul der skal forsynes med 

grøn energi, er lyssensoren. 
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Blokdiagram 

Vores analyse er resulteret i følgende blokdiagram: 
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Use cases 

Use case model 
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Use case specifikationer 
UC1: Se temperatur 
Kort beskrivelse: 

Se temperatur i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan på graf se hvad temperaturen er.  

Post conditions: 

Hjemmesiden får værdierne fra ThingSpeak og RPi. 

Alternativ forløb: 

Brugeren kan ikke se temperaturen, da webserveren ikke har fået værdierne fra ThingSpeak, 

eller de aldrig er blevet sendt til ThingSpeak. 

UC2: Se lysintensitet 

Kort beskrivelse: 

Se lysintensitet i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan ved vores graf se hvad lysintensiteten er.  

Post conditions: 

Hjemmesiden får værdierne fra ThingSpeak og RPi. 

Alternativ forløb: 

Brugeren kan ikke se lysintensiteten, da webserveren ikke har fået værdierne fra ThingSpeak, 

eller de aldrig er blevet sendt til ThingSpeak. 

U3: Se jordens fugtighed i drivhus 

Kort beskrivelse: 

Se jordens fugtighed i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan ved vores graf se hvad fugtigheden er.  

Post conditions: 

Hjemmesiden får værdierne fra ThingSpeak og RPi. 

Alternativ forløb: 

Brugeren kan ikke se jordfugtigheden, da webserveren ikke har fået værdierne fra ThingSpeak, 

eller de aldrig er blevet sendt til ThingSpeak. 
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UC4: Sæt temperatur Limit 

Kort beskrivelse: 

Sæt temperatur limit i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan på webserveren ændre limit for hvad temperaturen 

må være i drivhuset 

Post conditions: 

Webserveren gemmer data (limits), IBoard henter data og sender det videre via XBee til Olimex 

boardet der indstiller de nye kriterier. 

Alternativ forløb: 

Webserveren får ikke sendt den nye limits. Limits vil forblive uændret i systemet. 

UC5: Sæt lysintensitets limit 

Kort beskrivelse: 

Sæt lysintensitet limit i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan på webserveren ændre limit for hvad lysintensiteten 

må være i drivhuset 

Post conditions: 

Webserveren gemmer data (limits), IBoard henter data og det videre via XBee til Olimex boardet 

der indstiller de nye kriterier. 

Alternativ forløb: 

Brugeren kan ikke se temperaturen, da webserveren ikke har fået værdierne fra ThingSpeak, 

eller de aldrig er blevet sendt til ThingSpeak. 

UC6: Sæt jordfugtigheds limit 

Kort beskrivelse: 

Sæt jordens fugtighedslimit i drivhus 

Brugere:  

Bruger  

Forudsætninger: 

At brugeren har adgang til hjemmesiden 

Hovedforløb: 

Brugeren tilkobler sig webserveren og kan på webserveren ændre limit for hvad jordens 

fugtighed må være i drivhuset 

Post conditions: 

Webserveren gemmer data (limits), IBoard henter data og sender det videre via XBee til Olimex 
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boardet der indstiller de nye kriterier. 

Alternativ forløb: 

Brugeren kan ikke se temperaturen, da webserveren ikke har fået værdierne fra ThingSpeak, 

eller de aldrig er blevet sendt til ThingSpeak. 

UC7: Åben Vindue 

Kort beskrivelse: 

Åbner vinduet i drivhuset 

Brugere:  

Drivhus system 

Forudsætninger: 

Temperaturen overstiger sit limit 

Hovedforløb: 

Når temperaturen overstiger sit limit, vil motoren til åbning af vinduet gå i gang til vinduet er 

åbnet. 

Post conditions: 

Motoren starter og kører til vinduet er åbent. 

Alternativ forløb: 

 
UC8: Luk Vindue 

Kort beskrivelse: 

Lukker vinduet i drivhuset 

Brugere:  

Drivhus system  

Forudsætninger: 

Temperaturen går under temperatur limit 

Hovedforløb: 

Hvis temperaturen falder under limit vil motoren i drivhuset gå i gang og lukke vinduet. 

Post conditions: 

Motoren starter og kører til vinduet er lukket 

Alternativ forløb: 

 
UC9: Tænd Vanding 

Kort beskrivelse: 

Tænder vandingssystem i drivhuset i tilfælde af at jorden er for tør 

Brugere:  

Drivhus system 

Forudsætninger: 

Fugtigheden i jorden er under fugtighedslimit 

Hovedforløb: 

Fugtighedssensoren bliver afmålt, og hvis den er under limit starter motor og kører x-antal 

sekunder. 

Post conditions: 

Vandingssystem kører i x-antal sekunder 
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Alternativ forløb: 

 
UC10: Tænd Lys 

Kort beskrivelse: 

Tænder lyset i drivhuset i tilfælde af der er for mørkt 

Brugere:  

Drivhus system 

Forudsætninger: 

Lysintensiteten er under limit og temperatur er over limit. 

Hovedforløb: 

Hvis der er varmt nok i drivhuset og ikke er lyst nok, vil lyset tænde 

Post conditions: 

Lyset er tændt indtil der bliver lyst udenfor eller at der bliver for koldt i drivhuset. 

Alternativ forløb: 

 
UC11: Sluk Lys 

Kort beskrivelse: 

Lyset udenfor bliver stærkt nok til at kunne erstatte lyset fra elpæren eller der bliver for koldt i 

drivhuset.  

Brugere:  

Drivhus system 

Forudsætninger: 

Der er lys nok eller der bliver for koldt i drivhuset 

Hovedforløb: 

Hvis der bliver for koldt eller lyset bliver kraftigt nok til at erstatte elpæren vil lyset slukke 

Post conditions: 

Lyset slukker indtil det bliver mørkt igen 

Alternativ forløb: 
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Problemløsning 

Overblik over drivhuset 

 

 

1. Kontakt til at tænde strømforsyningen og dermed systemet. 
2. Bipolar Stepper Motor  
3. LED dioder og køle profil til at tilføre lys. 
4. Limitkontakt til at indikere om vinduet er lukket.  
5. Limitkontakt til at indikere om vinduet er helt åben. 
6. Kontravægt til åbning af vinduet. 
7. Elevator system til åbning af vinduet. 
8. Slange med huller, til brug under afvanding. 
9. Temperatursensor  
10. Testknap  
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1. XBee. 
2. Olimexino board. 
3. Power board – samlet sted hvor 3.3V og 5V kan trækkes fra. 
4. Relay til vandpumpe motor. 
5. Vandpumpe. 
6. DC motor driver board. 
7. Stepper motor driver board. 
8. Relay til stepper motor.  
 

Lysmåler system 

 

 

 
1. Solcelle.  
2. Ladeboard til batteri. 
3. XBee. 
4. Lyssensor. 
5. Batteri  
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Websystem 

 
1. Webinterface på browser-client 
2. Webserver – Raspberry Pi 
3. Ethernetværk  
4. IBoard  
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Problemløsning – Arduino 

Vores system til at styre drivhuset er opgjort af to Arduino kits: 

•  et til at håndtere netværksforbindelsen (IBoard). 

•  et til at håndtere de trådede sensorer samt styre motorer og lys (Olimex).  

 

 
Figur 1 IBoard 

 

 
Figur 2 Olimexino 

 
Al C-kode er skrevet i Atmel Studio 6.0. Vi gjort brug af Doxygen til dokumentation af vores program 

kode. 

Følgende programmer gør brug af Arduino’s egne biblioteker til opsætning og styring af diverse 

elementer. I appendiks på side 72 kan en kort beskrivelse af de biblioteker vi har gjort brug af findes. 

IBoard 
IBoard er vores ”allways on”-enhed. Den skal i princippet kunne håndtere ”opkald” fra et større antal 

XBee moduler – opkald der kommer løbende. Derudover står den for at holde ThingSpeak og RPi 

opdateret om nuværende målinger fra de andre enheder. 

Til forskel for et normalt Arduino board, så er der på IBoard indbygget Ethernet tilkobling, hvorved 

man undgår at skulle ud og have fat i et shield i sig selv. En begrænsning ved IBoard er, at selvom der 

er tilgang til microcontrollerens ADC, så er der ingen direkte tilgang til de andre digitale porte, 

hvorved man hurtigt kan løbe ind i mangel på porte.  Med vores setup gør vi dog kun brug af to pins 

til kommunikation til en pc, foruden den UART kommunikation der foregår til XBee modulet. 

Software: 

Moduldiagram: 

For moduldiagrammet for IBoard henvises der til appendiks på side 71. 

Modulbeskrivelse: 

For modulbeskrivelsen for IBoard henvises der til appendiks på side 71. 
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Program flow 

For at skabe et indblik i hvordan programmet forløber har vi lavet følgende flow diagram: 
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Olimexino 
Olimexino er en Arduino Duemilanove-klon, der (med lidt god vilje) er kompatibel med standard 

Arduino shields osv.. 

Olimex er vores ”in-greenhouse” styreenhed. Da det er denne der står for at styre samtlige 

elektromekaniske elementer inde i selve drivhuset. Derudover står den også for, at sample de 

tilkoblede analoge sensorer (temperatur + fugtighed). For at kunne kommunikere sine målinger 

videre til skyen, gør vi brug af et XBee modul til kommunikation til IBoardet. 

Software: 

Moduldiagram: 

For moduldiagrammet for Olimex henvises der til appendiks på side 71. 

Modulbeskrivelse: 

For modulbeskrivelsen for Olimex henvises der til appendiks på side 71. 
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Program flow 

For at skabe et indblik i hvordan programmet for Olimex forløber, har vi lavet følgende flow diagram: 
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Tilstandsdiagram 

For yderligere at give et indblik i programafviklingen på Olimex, har vi lavet følgende diagram som 

demonstrerer hvordan vores tilstandsmaskine er bygget op: 
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Hardware: 
Til styring af de forskellige eksterne elementer i drivhuset, har vi brug for noget elektronik. For det 

samlede kredsløbsdiagram henvises der til appendiks på side 71. 

Olimexino 

Følgende diagram viser hvorledes vi har koblet portene på Olimexino (forsimplet diagram): 

 

Sensorer og knapper 

Vores temperatur og fugtighedssensorer er begge koblet som en variable spændingsdeler.  
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Lys 

Vores lyssensor er lidt speciel, da den er placeret udenfor drivhuset, med en solcelle og en XBee til at 

kommunikerer med vores IBoard. Vi benytter os af en 10k LDR (Light Dependent Resistor).  

Når en LDR bliver udsat for lys (lux) vil modstanden falde. Og spændingen til vores port på XBee vil 

derfor stige.  

Modstandene er dog valgt så at det aldrig vil overstige 1.2V, dette er gjort pga. reference 

spændingen på XBee er 1.2V, og vi kan derfor ikke måle højere. 

 

Spændingsdeler værdierne er fundet ved følgene formel når vi har sat R3 til at være en fast værdi på 

10�Ω 

� = 33000
1,2 − 10000 = 17500Ω 
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Temperatur 

Når vi måler temperaturen i vores drivhus har vi valgt at bruge en NTC modstand (Negative 

Temperatur Coefficient), hvilket vil sige at når temperaturen stiger, falder modstanden. 

Vi har derfor lavet en spændingsdeler, således at der kommer højere spænding på vores Arduino 

port jo højere temperaturen er. 

 

Fugt 

For at måle fugtigheden i jorden har vi bygget vores egen analoge fugtighedsmåler. 

Sensoren er opbygget ved at der sættes to skruer i jorden, og der imellem vil der så være en variabel 

modstand i form af jorden, jo fugtigere jorden er, jo mindre vil den modstand være og derved vil 

spændingen på vores inputport blive større. 
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Stepper motor controller 

Til at køre stepper motoren gør vi brug af et driverkredsløb, der er hentet fra Arduino’s egen 

hjemmeside. Det benytter en dual H-bridge forbundet til to kontrol pins på Olimex boardet til at 

styre motoren. For at stepper motoren ikke hele tiden står og bruger strøm (også når den ikke skal 

bruges), har vi valgt at styre forsyningen til denne via et relæ. 

 

Water pump controller 

Pumpen bliver drevet af et driverkredsløb, der er hentet fra Solarbotics. Dette gør igen brug af en H-

bro til at styre pumpen vha. et styre signal fra Olimex boardet. Kredsløbet giver i princippet mulighed 

for tilkobling af to pumper, men vi har kun brug for en enkelt. 
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Lysrelæ 

Kontrollen med lyset i drivhuset er opnået ved brug af endnu et relæ, som styres fra Olimex. 
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Problemløsning – Raspberry Pi og cloud services 

Web Interface 

Vi har valgt at lave et web interface da dette gør det muligt at tilgå data og styre systemet fra mange 

forskellige platforme, så som computer, tablet og smartphone. Systemets web interface er blevet 

bygget op ved hjælp af HTML, JavaScript, PHP og XML. Vi har valgt at køre web interfacet på en 

Apache webserver som er installeret på et Raspberry Pi board. I princippet vil web interfacet kunne 

køre på enhver Linux-baseret webserver.  

Kald fra IBoard 

Vi har valgt at lave systemet således at webserveren fungerer som server både for browser-klienter 

og for IBoard-klienter. Når IBoardet opdaterer med en ny måling, så laver den et GET-kald til en PHP-

side (setxmldata.php) på serveren. Dataene er indeholdt i URL’en og PHP-siden gemmer disse i XML-

filen (data.xml) på serveren. Serveren svarer på kaldet ved at læse og vise data om grænseværdier 

fra XML-filen (limitdata.xml). 

Det giver samtidigt mulighed for at man på længere sigt vil kunne gemme historik-data på 

webserveren. En funktionalitet som vi nu køre på en ekstern service (ThingSpeak). Ulempen ved at 

webserveren er server for IBoard-klienten er at data på hjemmesiden ikke er realtime. Data bliver 

kun opdateret når IBoard opdaterer, og ikke når serveren bliver kaldt fra browser-klienten. Dette er 

vurderet til at være godt nok til projektet, da data kun forventes at variere lidt mellem målingerne.  

Kald fra web klient 

Data kan blive vist i webbrowseren ved at brugeren indtaster URL´en eller domænenavnet på 

webserveren. Denne returnerer så index.html. I index.html er der JavaScript som kører på klienten og 

henter data.xml og limitdata.xml, disse data bliver vist på hjemmesiden. På hjemmesiden er der 

endvidere Iframes. Disse Iframes bevirker at webbrowseren henter grafer fra ThingSpeak serveren og 

viser disse. 

Hvis en bruger vil ændre grænseværdi så kan han vælge en ny grænseværdi i en drop-down menu, og 

derefter trykke på ”set limit”. Et JavaScript vil opdatere limitdata.xml. Næste gang IBoardet 

opdaterer, vil den få grænseværdierne med retur.  
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Brug af eksterne web services  

I projektet var det et ønske at der kunne gemmes data fra drivhuset. Disse skal præsenteres grafisk i 

web interfacet. Der findes flere gratis løsninger som kan modtage og gennem data online. På trods af 

at systemet gør brug af en webserver, valgte vi at bruge cosm.com. Dette fordi der var et ønske om 

at prøve en af de gratis løsninger af. Det blev samtidigt vurderet at det ville være for tidskrævende at 

programmere en grafisk præsentation af data på vores egen webserver i f.eks. Java.  

 

Kommunikationen til serveren sker ved at IBoardet laver et GET-request via HTTP, når denne har 

modtaget nye målinger. Data bliver så gemt og man har mulighed for at logge sig ind på en 

administrationshjemmeside og se de gemte data og opsætte grafer til senere brug. 

Gratis løsninger af denne art er en mulighed til test og til hobby formål, men som vi også erfarede, er 

det en risikabel løsning at sælge en løsning som gør brug af gratistjenester som man ikke er herre 

over. Vi oplevede at COSM pludselig lavede om i deres system og at vi derved ikke kunne bruge 

løsningen. Dette kostede noget arbejde, og ville være en uforudset byrde for en kunde. Vi valgte at 

arbejde videre med en anden gratis udbyder ThingSpeak. Ideelt ville man nok programmere 

funktionaliteten selv på sit webhotel eller lave en bindende kontrakt med en udbyder. 
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Problemløsning – XBee 

For en generel beskrivelse af XBee og Zigbee henvises der til appendiks på side 68. 

XBee API Operation 

Vi gør brug af XBee i API Mode, hvilket vil sige at kommunikationen imellem de forskellige XBees er 

frame-based, altså bliver der udvekslet ”pakker” indeholdende forskellige informationer. Alternativet 

var at køre Transparent Mode, hvor kommunikationen i princippet fungerer som seriel 

kommunikation. 

Ved at kører API Mode får vi mulighed for at ændre parametre uden at skulle benytte os af 

Command Mode, samt at kunne se afsenderens adresse pakke for pakke. Med vores løsning kunne vi 

i princippet godt have kørt Transparent Mode, men vi valgte API Mode af den grund at vi synes det 

virkede som den optimale løsning med henblik på skalering af projektet til at indebære flere 

moduler. 

XBee kommunikation 

De API frames vi gør brug af i projektet er som følger: 

IO Data Sample Rx Indicator: 0x92 

Modtages når der foretages periodic IO sampling af vores XBee modul der måler lysniveauet uden for 

drivhuset. 

Transmit Request: 0x10 

Benyttes når der sendes beskeder Arduino boards imellem. Nye målinger, nye limits. 

Receive Packet: 0x90 

Denne type modtages som resultat af en Transmit Request på det modtagende board. 

 

For et overblik over de forskellige API frames henviser vi til digi.com’s udemærkede tool: 

http://ftp1.digi.com/support/utilities/digi_apiframes.htm 
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Problemløsning - Sekvensdiagrammer 

Endeligt har vi lavet følgende sekvensdiagrammer som beskriver diverse forløb i vores system. 

Ny sensormåling til Raspberry Pi/ThingSpeak 

 

Overskridelse af temperatur limits 
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Overskridelse af fugtigheds limit 

 

Overskridelse af lys limit 
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Bruger tilgår hjemmesiden 
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Bruger sætter nyt limit 

Web Browser - Client

Bruger - sætter grænseværdi

javascript

Ethernet / internet

Raspberry Pi - Apache

Server

gemmer data i limitdata.xml

requst setxmllimit.php
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Test 

Opdatering af nye målinger til ThingSpeak 
På Figur 4 ses at Olimexino vågner og der bliver taget en temperatur måling og en fugtighedsmåling.  

På Figur 3 ses målingerne bliver sendt over til IBoard øverste kasse. I nederst kasse kan ses at der 

også bliver modtaget en lysmåling, her ses også at værdierne bliver overført til ThingSpeak.  

Figur 3 IBoard Figur 4 Olimexino 

 

På Figur 5 ses at målingerne er kommet på grafen fra ThingSpeak. 

 

 

Figur 5 ThingSpeak 
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Opsætning af nye system limits 
På Figur 6 og Figur 7 ses, at limit på IBoard og Olimexino boardet ved testens start. 

Figur 6 IBoard Figur 7 Olimexino 

På Figur 8 ses at limit bliver sat på web interfacet  

 

Figur 8 Web interface 

På Figur 9 ses, at IBoardet får grænseværdierne over fra web interfacet. 

På Figur 10 ses, at Olimexino har fået grænseværdier for temperatur og fugtighed.   

 

Figur 9 IBoard Figur 10 Olimexino 
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Valg af program 
Testen skal vise om man kan sætte et program og derved opnå fastsatte grænseværdier.  

Figur 11 viser web interfacet, hvor der ikke er sat et program.  

 

Figur 11 Web interface - Uden program 

På Figur 12 ses at der er valgt et program ”agurker” og man ser at grænseværdierne er sat til nye 

værdier.  

 

Figur 12 Web interface - Med program  
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Test af fugtighedssensor 
Testen går ud på at undersøge om systemet kan opdatere hjemmesiden, hvis der bliver vandet i 

drivhuset.  

På Figur 13 ses den tørre jord ved testens start. På Figur 14 ses efter at der er blevet vandet 

(håndkraft) 

 

Figur 13 Tør Figur 14 Fugtet 

På Figur 15 ses at kurven stiger når der tilføres vand. 

 

 

  

Figur 15 Fugtighed 
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Test af temperatursensor 
Testens formål er at se om temperaturen bliver opdateret, når der kommer en påvirkning af 

temperatursensoren.  

 

Figur 16 viser forsøgsopstilling hvor vi har puttet varmt vand i den nederste kop, og sensoren i den 

øverste.  

 

Figur 16 

På Figur 17 ses at temperaturen på web-interfacet stiger. 

 

 

Figur 17 
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Test af lyssensor 
Testens formål er at se om lysværdierne ændres hvis lyssensoren påvirkes. 

 

På Figur 18 ses lysforholdende før testens start. På Figur 19 ses opstillingen når der simuleres nat.  

Figur 18 Figur 19 

 

På Figur 20 ses grafen for lyset fra webinterfacet. Her ses det at grafen dykker når lyssensoren bliver 

mørklagt.  

 

 

Figur 20 
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Test af lyslimit 
Testens formål er at se om systemet korrekt håndterer, at der simuleres nat og at temperaturen er 

for høj. Forventede resultat: at lyset tændes, når temperaturen er over limit og lysniveau er under 

limit. 

 

Figur 21 

På Figur 23 ses at limit er sat til nattetemperaturen (21) og hvis den når over denne grænse og 

lysmængden er under lys grænsen (100) så vil lyset tænde.  
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Figur 22 

 

Figur 23 

På Figur 22 og Figur 23 ses en graf over lyset og temperaturen. Nattetemperaturen samt lys grænsen 

er angivet. Man ser at vi har mørkelagt lyssensoren i en periode. I denne periode var temperaturen 

overskredet samt at lyset kommer under grænsen. 

 

Figur 24 

På Figur 24 ses at lyset blev tændt som forventet.   
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Test af fugt limit 
Testens formål er at undersøge om systemet tilfører vand når fugtigheden falder under 

grænseværdien. 

På Figur 25 er slangen lagt i en beholder for at se hvor meget vand som kommer som følge af et 

overskredet fugtlimit. Det ses at beholderen er tom. 

 

 

Figur 25 

På Figur 26 ses at limit for hvornår der er fugtigt nok at sat til 100, dette skulle resultere i at pumpen 

vil køre i 2 sekunder. Hver gang systemet vågner og fugtigheden ikke er nået.  

 

Figur 26 
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På Figur 27 ses at pumpen har kørt. Systemet fik lov at køre i 10 cyklusser.  

 

Figur 27 
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Test af temperatur limit 
Testens formål er at se om vinduet åbner sig når temperaturen går over den satte grænseværdi.  

På Figur 28 ses at temperaturen er 28 og grænseværdien er 40, dette vil gøre at vinduet lukker.  

 

Figur 28 

På Figur 29 ses at vinduet er lukket. 

  

Figur 29 
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På Figur 30 ses at limit er sat til 20  

 

 

Figur 30 

På Figur 31 kan ses at vinduet er blevet åben.  

 

Figur 31 
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Strømforbrug 

Power målinger 

Vi har valgt kun at inddrage power målinger for de elementer der er placeret i/omkring drivhuset, og 

ser derfor bort fra RPi og IBoardet. 

Som udgangspunkt har vi valgt at dele vores power målinger op i to sektioner: 

• En for de elementer der kører konstant, Olimexino + XBees. 

• En for de elementer der kun kører under særlige omstændigheder, motorer + lys. 

Herved kan vi få et indblik i systemets forbrug over tid, samt påvirkningen når der skal køres en 

motor/tændes lys. 

Olimex + XBee 

Olimexino 
På følgende figur ses at boardet bruger 175 mW når den sover.  
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På følgende figur ses at boardet bruger 431,25 mW når den forsøger at køre stepper motor: 

 

På følgende figur ses at boardet bruger 387.50 mW når den arbejder med pumpen:  

 

Energiudregning  

En cyklus er på 30 sekunder, energien som den bruger på standby  

30� − 2.85�
30� ∗ 175��� = 158.375	�� 

.. 

1.48�30� ∗ 431.25��� = 21.27�� 

0.79�30� ∗ 387.50��� = 10.2�� 

158.375	��� + 21.27��� + 10.2��� = 189.84�� 
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XBee 
På følgende figur ses en transmission til og fra XBee. Man ser at der er et spike først, derefter sender 

den data. XBee sender derefter små transmissioner hvert 100ms. Den vågner hver 30 min. 

 

På figuren ses spike som er delt i to  

Spike:  

1. 912 mW i 39 us 

2. 631 mW i 65 us 
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Første transmissioner  

1. Transmission 175 mW i 9ms 

2. Transmission 175 mW i 6,95 ms  

 

3 - 10. Transmission 171,88 mW i 2,95 ms 

 

Power udregninger 

 

912�� ∗ 39��
30� ∗ 60 + 631�� ∗ 65��

30� ∗ 60 + 175�� ∗ �	9�� + 6.95�� + �10 ∗ 2.95��	��
30� ∗ 60

+ 46�� ∗ �981�� − 45���
30� ∗ 60 = 0.03156		��	�� !! ��!"#� 
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Stepper motor kredsløb 

For at finde effekten afsat i motor kredsløbet har vi målt strømmen i dette, og fået følgende graf: 

 

Som forventet er der her tale om pulser, da det er til en stepper motor. Derfor laver vi en grov 

estimering af strømmen, vha. de stiplede linjer. Dette resulterer i en gennemsnitlig strøm på: 

565�$
2 = 282,5�$ 

Og en følgende effekt afsat på: 

%&& �#��# '' (� = 282,5�$ ∗ 5) = 1,41� 

 

Water pump kredsløb 

Som vores system er nu kører pumpen 2 sekunder hver gang der bliver vandet. Ved at lave en grov 

estimering ud fra følgende målinger af strømmen i pumpekredsløbet, kan vi beregne effekten der 

bliver afsat pr. gang: 

  

Målingen viser en peak værdi på 1,3975A og steady-state værdi på 610mA. 
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Grunden til den er så høj er at når motoren starter vil der løbe en stor strøm igennem motoren da 

den skal bruge mere kraft på at starte op end den skal for at vedligeholde en hastighed. 

Disse målinger viser at pumpen i opstartsfasen bruger: 

 
*,+,-./01*23/

4 + 610�$ = 1,00$ 

 
*2235

45 ∗ 100 = 5% 

Og i steady-state bruges: 

610�$ 

Effekten afsat når pumpen kører: 

%&& �#�'��' � = ��1,00$ ∗ 5%� + �610 ∗ 95%�� ∗ 5) = 3,15� 

Lys 
Effekten afsat når lyset er tændt kan beregnes ud fra følgende måling af strømmen i dioderne: 

 

Målingen viser at der bliver trukket ca. 430mA når lyset er ON. Dette resulterer i en effekt afsat på: 

%&& �#�78�� = 3.3) ∗ 430�$ = 1.419� 
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Solcelle som strømforsyning 

Som et krav til projektet skal mindst en af vores sensorer være forsynet af grøn energi. Vi har valgt at 

bruge en solcelle som vores energikilde. For en power undersøgelse af den pågældende solcelle 

henvises der til appendiks på side 75. 

For at se om solcellen lever op til vores forbrug, har vi valgt at teste den under forskellige miljøer for 

at se hvad den kan leverer i forskellige situationer. 

Vi kigger derfor på antallet af solskinstimer der er i Danmark, da vi ved at vores solcelle producere 

væsentlig energi til at give energi til at oplade batteriet. 

I Danmark i 2010 var der ca. 1700 solskinstimer som vil sige at vores solcelle vil producere 

1700ℎ ∗ 0,55$ = 935$ℎ. Derudover vil der være timer hvor der ikke er sol, men det er overskyet, 

dem vil der være �356 ∗ 12� − 1700 = 2572 timer af. Her vil vores solcelle ud fra vores målinger 

kun producere 8,8mA som vil give os: 2572 ∗ 0,0088 = 22,63$ℎ 

Det vil give os en samlet produktion fra solcellen over et helt år på 935$ℎ + 22,63$ℎ = 957,63$ℎ 

Ud fra udregninger i ”Energiforbrug i ” har vi det gennemsnitlige forbrug af vores XBee og kan derfor 

regne ud hvor meget vi bruger i løbet af et år 

Vores forbrug på et år vil ligge på: 

�0,00481$ ∗ 2� ∗ 24 ∗ 365 = 84,34$ℎ 

Grunden til vi ganger vores ampere med 2 er fordi udregningen er lavet over en cyklus og da en 

cyklus kun er en halv time, er forbruget det dobbelte på en time. 

Konklusionen er at vi producere mere end 11 gange så meget energi som vi skal bruge til at holde 

vores XBee og sensor modul kørende i gennemsnit over et år. 

Energiforbrug i XBee 
For at finde ud af hvilket størrelse batteri vi er nødsaget til at bruge for at sikre os at vores sensor og 

XBee ikke løber tør for strøm bliver vi nød til at finde ud af hvor meget systemet bruger og hvor 

længe af gangen den bruger det. 

For at regne strømforbruget ud i vores moduler, har vi monteret en 1Ω modstand i serie med vores 

strømforsyning, hvorefter vi måler spændingen over denne, og kan ved ohms lov regne vores 

strømforbrug. 

Strømforbrug i Sleep mode 
Når XBee er i sleep mode kommunikerer modulet ikke, og strømforbruget vil derfor være forholdsvis 

lavt. I sleep mode bruger den 4mV, og ved hjælp af ohms lov  

0,004)
1Ω = 4�$ 

som ved 3,3) som vores Xbee kører på, vil det give  
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0,004$ ∗ 3,3) = 0,0132� 

Strømforbrug i transmitting mode 
Når vi sender data fra XBee vil strømforbruget være meget højere end når den er i sleep-mode. Først 

vil XBee gå i en idle mode og derefter vil den transmittere data hvorefter den går i idle mode igen. 

Når XBee er i idle vil den pga. Zigbee protokollen lave en ”keep-alive” funktion som også bruger mere 

strøm end ved idle mode: 

Strømforbruget ved idle har vi målt til at være 12,75�$. Ved transmitting har vi målt til at være 

41,25�$. 

Da den er længere tid i idle mode end i transmitting mode kan vi ikke bare tage gennemsnittet, men 

bliver nødt til at regne på hvor mange procent af tiden den er i hver stadie. 

Vi har målt alle tiderne den er i transmitting mode og får derved en samlet tid på: 13�� + 11�� +
8�� + �5�� ∗ 10� = 82��. Og da vi har målt den samlede tid at den er i transmitting og idle mode 

til at være 982�� kan vi regne ud hvor længe den er i hvert stadie. 

:(;!��"##"!� = 82��
982�� ∗ 100 = 8,35% 

<=7 = 100%− 8,35% = 91,65% 

Vi kan derefter regne det samlede forbrug for både transmitting og idle: 

�0,9165 ∗ 12,75�)� + �0,0835 ∗ 41,25�)� = 15,12�) 

15,12�)
1Ω = 15,12�$ 

0,01512�$ ∗ 3,3) = 0,049� 

Strømforbrug pr målecyklus 
For at se hvor længe vores batteri kan holde bliver vi nød til at se hvor meget vores system bruger i 

gennemsnit.  

Da vi ved at der bliver taget en måling hver halve time og resten af tiden er vores XBee i sleep mode 

kan vi igen regne ud i procent hvor lang tid den er i hvert stadie: 

Procent tid i transmit: 

0,982�
30�"! ∗ 60� = 0,982�

1800� ∗ 100 = 0,054% 

Tid i sleep: 

100%− 0,054% = 99,946% 

Her efter kan vi regne det gennemsnitlige forbrug ud ved: 

�0,00054 ∗ 0,01512� + �0,99946 ∗ 0,004� = 0,00481) 
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Da alle vores målinger er taget over en 1Ω modstand, kan vi bruge ohms love til at regne det om til 

ampere: 

0,00481)
1Ω = 0,00481$ = 4,81�$ 

0,00481 ∗ 3,3) = 0,0158� 

Valg af batteri 

Når vi vælger et batteri, er det vigtigt at batteriet kan holde både sensormodulet og XBee kørende i 

længere tid hvor der ikke bliver opladet. For at finde ud af hvor længe batteriet holder, skal vi se på 

hvor længe at XBee er i Sleep mode og hvor længe den er i transmitting mode. Da den er i Sleep 

mode 99,946% af tiden og kun 0,054% af tiden er i transmitting mode kan vi sige: 

>;## ("	�#ø(( 7� 
�@ !! ��!"#�	&A(B(��� = ;!#;7	#"� ( ≈ D;�  

Da vi har fået udleveret et batteri på 1700�$ℎ som passer med vores oplader board har vi valgt at 

bruge dette.  

Vi kan ud fra tidligere udregninger fra komme frem til hvor lang tid vores XBee kan leve på batteriet: 
*-223/E
�F,G*3/� = 353#"� ( ≈ 14D;�   

Tiden det tager at oplade batteriet ved en dag med solskin vil være: 
*,-/E

2,../02,22FG*/ = 3,11#"� (, det 

vil derfor ikke være det store problem med det nuværende batteri, da sandsynligheden for at der 

ikke kommer 3 timers sol i løber af 14 dage er meget minimal.  

Selvom der ikke kommer sol i 14 dage, vil vores solcelle stadig producere lidt strøm ved en overskyet 

dag. Ved en overskyet dag vil vores solcelle som vist tidligere producerer 8,8�$ og med den 

produktion vil det tage: 

1700�$ℎ
�8,8 − 4,8��$ = 426	:"� ( 

at lade vores batteri, men i den tid vil der ikke blive trukket noget fra batteriet da der er en 

overproduktion fra solcellen. 

Under målingerne er der ikke taget højde for hvor meget vores ladeboard bruger i sig selv. 

  



Center for Information Technology & Electronics (CITE) 
DTU Ballerup Campus 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup 

 

Page 54 of 83 
 

Power optimering af systemet 

I vores system er der flere oplagte optimeringsmuligheder, som man i et fremtidigt system vil kunne 

gøre brug af for at få det mest optimale energiforbrug i sit system. 

Stepper motor 

Vi bruger en stepper motor til at åbne og lukke vinduet. Denne motor vil med fordel kunne skiftes ud 

med en almindelig DC-motor. Der løber strøm gennem en stepper motor når denne ikke køre, dette 

kan være en fordel da motoren derved kan holde en bestemt position. I systemet bruges en 

gevindstang, dennes rotation skaber bevægelsen og gevindstangen gør også at bevægelsen ikke kan 

ske ved et pres fra vægten af vinduet når motoren er slået fra. I vores system har vi implementeret et 

relæ som slår strømme fra når motoren ikke køre, men der vil være en kort periode med strøm hvor 

motoren ikke køre. For at optimere energiforbruget vil man endvidere kunne optimere 

motorstørrelsen til præcis den som vil kunne løfte vinduet. 

Man vil også kunne bruge det system der bliver brugt i nuværende drivhuse, hvor at der i en cylinder 

er anbragt en væske der udvider sig når den bliver varm og derved presser et stempel ud der kan 

åbne vinduet1. Dette vil helt eliminere strømforbruget fra vores system. Problematikken her vil være 

at systemet ikke vil kunne indstilles via vores interface. 

Pumpen 

Vi gør brug af en pumpe til at levere vand til planterne. Dette er nødvendigt da vandbeholderen er 

placeret i eller under niveau med planterne. Ved at hæve niveauet for vandet til niveauet over 

planterne vil man kunne nøjes med en ventil. En mulighed vil være at bruge regnvand som opfanges 

fra et tag, da vandet vil have et udgangspunkt fra et højt niveau. En elektrisk ventil kan købes til 

formålet eller vil kunne bygges op over en servomotor, og derved være væsentlig mere 

strømbesparende end en pumpe der skal pumpe vandet op fra et niveau under planteniveauet.  

Vindenergi 

Hvis forholdende omkring systemet er rigtige vil man kunne hente energien fra sol eller vind. En stor 

solcelle vil muligvis være en fordel da pumpe og vinduet oftest vil være i gang i solskind. Man kan 

også lagre energien der bliver hentet i både vindmøller og solceller, men dette er en stor 

omkostning, og det vil tage lang tid for at betale sig selv ind i forhold til at bruge den direkte strøm 

fra ledningsnettet. 

Arduino 

Yderligere optimering når det kommer til vores microcontrollere ville nok indebære at vi i stedet for 

at gøre brug af de udleverede Arduino kits, selv lavede nogle boards der var specialdesignet til 

formålet. Så kunne det f.eks. undgås at der konstant er power dioder der trækker noget strøm, som 

tilfældet er nu. 

Sensorer 

Da vores sensorer lige nu står og bruger strøm hele tiden vil det være en effektiv strømoptimering at 

slukke disse når der ikke skal måles. 

                                                           
1 http://www.plantetorvet.dk/drivhuse/univent.php 
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Derudover kan der være en fordel i at bruge digitale sensorer. Det skyldes at målingerne muligvis vil 

være langt mere præcise, og langt mere lineære i forhold til de analoge sensorer der oftest kun er 

lineære over et kort interval. 

Kode 

Der kan på den lange bane være meget at hente ved at optimerer koden. Dette skyldes at ved en 

kompliceret kode der er vanskelig for compileren at forstå vil skulle laves langt flere operationer end 

ved en kode der er optimeret og velskrevet. Ved at optimerer koden vil tiden microcontrolleren skal 

arbejde være mindre, og derved et lavere strømforbrug. 

LCA 

Hvad er LCA 

En LCA af et produkt beskriver de væsentligste miljøforhold i hele produktets livsforløb. Fra 

råstoffernes udvindes, over produktion til brug og bortskaffelse. Hovedprincipperne for 

gennemførelse af LCA er beskrevet i De internationale standarder ISO 1 4040 til 1 4043. Men en kort 

beskrivelse af processen opdeles i disse fire hovedemner:  

 - Formål og afgrænsning 

Formålet med miljøvurderingen defineres, så der er klare mål med hvad vurderingen skal munde ud 

i. Er det en sammenligning mellem to eller flere mulige produkter så skal det sikres at produkternes 

ydelse er det samme.  Produktets livsforløb beskrives i de fem hovedtemaer: Materialefaser, 

Produktionsfase, Brugsfase, Bortskaffelsesfase og Transportfase.  

 - Opgørelse 

Alle strømme ind og ud af produktionsfasen kortlægges. Indkommende strømme er råvare og energi. 

Udkommende strømme er spillevand, affaldet og det færdige produkt.  

- Vurdering  

Vurderingen er igen inddelt i 3 punkter. Karakterisering, hvor data omsættes til et mål for 

påvirkningsgraden af miljøet, ud fra faste sandarder. Normalisering, hvor påvirkningsgraden bliver 

normaliseret til bidrag i forhold til bidraget fra en person pr. år. Vægtning, her sættes 

ressourceforbruget for hver enkelt råstof i forhold til forsyningshorisonten og dermed den andel af 

ressourcen, der er til rådighed for en person og alle dens efterkommere på verdensplan. 

- Fortolkning 

I en fortolkning er det væsentligt at sammenligne vurderingens resultater med de opstillede mål, 

tage hensyn til afgrænsninger og forudsætninger der er foretaget i starten og under vejs. Tage 

hensyn til usikkerheder og manglende data i opgørelsen  

Hvorfor laver man en LCA? 

For mange virksomheder bliver miljø et konkurrenceparameter. Samtidig kan en LCA også give fokus 

på de råvarer som produkterne består af. Denne viden vil kunne hjælpe med at forudse eventuelle 

prisstigninger i fremtiden hvis der bliver mangel på disse råvarer. Med en viden om indholdet 

råvarerne og muligheden for at fremskaffe disses, vil man kunne sammenligne forskellige løsninger, 

og finde den som er mest miljøvenlig. 
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Den forenklede LCA 

En komplet LCA efter ISO standarden er meget tidskærvende, og der er derfor udviklet teknikker til at 

forenkle nogle af arbejdsgangene. Dette gøres ved at afgrænse data indsamlingen, da dette typisk er 

den største del af arbejdsbyrden. Dernæst at arbejde trinvis med processen, dette gøres ved hele 

tiden at tage stilling til om der er indsamlet nok data til en specifik del til at kunne klarlægge 

belastningen. Hvis der så findes at der er en særlig miljøpåvirkning udvides datagrundlaget.  Til dette 

formål bruges et MEKA-skema. MEKA-skemaet er et overblik over produktets livsforløb, som i 

tabelform giver nogle indikatorer for miljøpåvirkninger inden for materialer, energi, kemikalier og 

andet. Når MEKA-skemaet laves, opstilles samtidig forudsætningerne for systemet og beskrivelsen af 

de faser, som produktet gennemløber. På baggrund af MEKA-skemaet kan man vurdere ud fra 

miljøpåvirkning, om der er brug for yderligere data og et videre analyser. Disse analyser kan laves 

med PC-værktøj som er et omfattende databaseret online værktøj.   

I projektet har der ikke været mulighed for at lave en komplet LCA for systemet, der er kun taget 

udgangspunk i en enkelt enhed, og lavet en begrænset udredning af denne ud fra ”Den forenklede 

LCA”. 

Delvis LCA af XBee S2 og ledning 

Formålet med Delvis LCA 

Formålet med den delvis LCA er at sammenligne to løsninger, 1. Bruge en XBee, 2. Bruge en ledning. 

En kablet løsning virker umiddelbart mere miljøvenlig, men denne løsning har den ulempe at den 

ikke er trådløs. Formålet med undersøgelsen er at sammenligne resurseforbruget på de to løsninger, 

og sammenligne den miljømæssige belastning ved at vælge den ene frem for den anden.   

 

- afgrænsning: 

Der er blevet valgt kun at lave en delvis LCA, da de forhåndenværende data kun omfatter data om 

råstoffer og omkring produktion. Der er derfor blevet valgt kun at lave LCA for produktet fra råvare til 

det forlader fabrikken (from cradle to gate). Endvidere er der også tale om at XBee kun har strøm 

som flow ind i brugs fasen og dette er i små mængder (1,8 mA per målecyklus, se afsnit om power). 

Transportfasen er ikke medtaget i denne beregning. 

 

 

- Definér den funktionelle enhed: 

XBee giver mulighed for kommunikation mellem drivhuset og IBoardet i op til 30m. Med en 30m 

ledning fås sammen funktionalitet dog men ikke Wireless.  
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Delvis LCA for XBee 

Beskriv produktets livsforløb  

fase Beskrivelse 

Matrialefasen Samlet vægt XBee: 3.15g 

 

Matriale indhold: 

Aluminium, Chromium, Copper, Gold, Iron, Lead , Nickel, Silver, Tin Zink  

 

Emballage:  

Pap (sandsynligvis genbrug). Bobleplast  

Produktionsfasen Ætsning af PCB 

Fabrikation af Chip, antenne og spænding regulator 

Fabrikation og bukning af aluminium plade 

Støbning af pinde 

Materiale forbrug  

De udleverede råvaredata for elektronik er inddelt i følgende grupper:  

                            Grupper -> 

 

Delelement fra XBee 

IC – logic Electronic 

comp. 

Unspecified 

PWB, surface 

mount, unspec, Pb 

containing 

Aluminium 

plade 

Connector pinde 

Chip 0.141g     

Antenne  0.075g    

Spænding regulator  0.048g    

Pins     0,495g 

Aluminium afskærmning    0.796g  

PCB   1.594g   

Samlet vægt for hver gruppe: 0.141g 0.123g 1.594g 0.796g 0.495g 

Materiale fasen  

For hver gruppe er der opgjort hvilken råstoffer disse består af og hvor meget af hvert stof som er i et 

kg. Dette bliver ganget med vægten af de forskellige grupper. 

Input 

ressources 

 IC - 

logic 

XBee 

[kg] 

IC - logic 

type/kg ( 

vægt per 

kg ) 

Electronic 

comp. 

Unspecified 

for XBee  [kg] 

Electronic 

comp. 

Unspecified  

type/kg 

PWB, 

surface 

mount, 

unspec, Pb 

containing 

for XBee [kg] 

PWB, surface 

mount, unspec, 

Pb containing 

type/kg 

Irion 

pins 

XBee 

[kg] 

Iron 

pins 

type/k

g 

Aluminiu

m XBee 

[kg] 

Aluminiu

m plade 

type/kg 

XBee 

samlet 

mængde 

[kg] 

Aluminium 0.00014 0.34721 0.00012 0.24560 0.00159 0.12360 0.00000  0.00050 1.00000 0.00077 

Chromium 0.00014 0.21613 0.00012 0.14733 0.00159 0.06380 0.00000  0.00000  0.00015 

Copper 0.00014 0.26724 0.00012 0.59246 0.00159 0.30240 0.00000  0.00000  0.00059 

Gold 0.00014 0.01082 0.00012 0.00700 0.00159 0.00224 0.00000  0.00000  0.00001 

Iron 0.00014 4.44200 0.00012 3.22950 0.00159 1.26600 0.00080 1.0000

0 

0.00000  0.00384 

Lead 0.00014 0.01617 0.00012 0.01825 0.00159 0.00628 0.00000  0.00000  0.00001 
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Nickel 0.00014 0.51689 0.00012 0.36340 0.00159 0.16030 0.00000  0.00000  0.00037 

Silver 0.00014 0.00590 0.00012 0.03758 0.00159 0.00226 0.00000  0.00000  0.00001 

Tin 0.00014 0.07392 0.00012 0.10470 0.00159 0.03550 0.00000  0.00000  0.00008 

Zink 0.00014 0.06670 0.00012 0.04860 0.00159 0.01997 0.00000  0.00000  0.00005 

Emballagen er ikke medtaget i skemaet det forventes at disse ikke udgør en nævneværdig 

miljøbelastning i forhold til de andre råvare. Plast er for det mest lavet af olie og pap er af træ.  

Normaliseret data 

Ressourceforbrug opgøres i Milli-Person-Reserver (mPR). Ved denne omregning tages der hensyn til, 

at der er rigelige forsyninger af nogle materialer, mens der er knappe forsyninger af andre. De 

knappe ressourcer vægtes hårdere end de rigelige, da det er mere miljøbelastende at bruge 1 KG af 

et materiale, der kun er lidt tilbage af.  

Input ressources XBee samlet 

mængde [kg] 

mPR/kg mPR 

Aluminium 0.000771 1.5 0.001157 

Chromium 0.000150 2.3 0.000346 

Copper 0.000593 16.5 0.009778 

Gold 0.000006 90000 0.536146 

Iron 0.003838 0.08 0.000307 

Lead 0.000015 80 0.001163 

Nickel 0.000373 106 0.039548 

Silver 0.000009 19000 0.172077 

Tin 0.000080 90 0.007190 

Zink 0.000047 33 0.001558 

Energi Produktionsfasen 

Vi har fået opgjort hvor meget energi der er blevet brugt til at producere de forskellige grupper. Disse 

data har vi brugt til at opgøre energien til fremstilling af XBee. 

Energi  IC - logic 

XBee [kg] 

IC - logic 

type/kg  

Electronic 

comp. 

Unspecified 

for XBee  [kg] 

Electronic comp. 

Unspecified  

type/kg 

PWB, 

surface 

mount, 

unspec, Pb 

containing 

for XBee 

[kg] 

PWB, 

surface 

mount, 

unspec, 

Pb 

containing 

type/kg 

Irion pins 

XBee [kg] 

Iron 

pins 

type/k

g 

Aluminiu

m XBee 

[kg] 

Alumini

um 

plade 

type/kg 

XBee samlet 

mængde 

Energy renevable  

[ MJ ] 

0.00014 929.12 0.00012 708.11 0.00159 242.16 0.000 0 0.000 0 0.60410649 

Oil, crude  

[ kg ] 

0.00014 75.544 0.00012 51.73 0.00159 16.34 0.000 0 0.000 0 0.043060454 

Gas natural  

[ m3 ] 

0.00014 84.71 0.00012 61.613 0.00159 23.794 0.000 0 0.000 0 0.057450145 

Coal brown [ kg ] 0.00014 195.93 0.00012 157.27 0.00159 53.039 0.000 0 0.000 0 0.131514506 

Coal hard [ kg ] 0.00014 125.83 0.00012 97.98 0.00159 32.97 0.000 0 0.000 0 0.08234775 
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Delvis LCA for ledning 

fase Beskrivelse 

Matrialefasen Samlet vægt for 30m ledning: 1.6 kg 

Matriale indhold: 

Copper og plast  

Emballage: - 

Produktionsfasen Smelte og formgivning af kobber 

Smeltning og formgivning af plast 

Matriale brug 

Input ressources ledning samlet 

mængde [kg] 

mPR/kg mPR 

Copper 0.6 kg 16.5 9.9 

PVC - Råolie  0.6 kg 0.40 0.24 

PVC - Naturgas 0.6 kg 0.20 0.12 

Energi Produktionsfasen 

Input ressources 30 m ledning 

samlet mængde 

[kg] 

Primær energi, 

Fremstilling 

( MJ/kg ) 

MJ 

Copper 0.6 kg 90 54 

PVC - Råolie  0.6 kg 65 39 

PVC - Naturgas 0.6 kg 0.20 0.12 

Konklusion  

Hvis man ser på om der er en løsning som er mere miljøbelastende end andet så er det ved at 

bemærke at løsningen med ledning har en mPR for kobber på 9.9. Dette er meget højt i forhold til at 

det råstof for XBee med højest mPR er Guld. Der er her på 0.536146 mPR. Dette skal dog ganges med 

to da der skal to XBee til at skabe forbindelsen. 

Også på energi forbruget er det umiddelbart mest miljø belastende at vælge ledningsløsningen.  

Energi forbruget ved at lave en XBee er 0.604 MJ hvor energiforbruget for at lave en ledning er på 

93.13 MJ. 

Det vil være anbefalelsesværdigt at lave yderligere undersøgelse af affaldsprocessen, da vi her let vil 

kunne genanvende kobberet. 

 

Udregning af materialer for kobberledning  

Vi har brugt følgende data fundet på denne hjemmeside.  

http://www.elvvs.dk/p/pvl-ledning-1-5-mm2-hvid-h07-v-u-144014/ 
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Konklusion 
Igennem kurset har vi udviklet vores Automated Greenhouse system, som automatisk kan regulere 

bestemte forhold for planterne, herunder fugtighed, lys og temperaturen. Via vores web interface 

kan man vælge en prædefineret plante, hvorefter den vil indstille parametrene, eller man kan 

manuelt indstille disse så de imødekommer ens krav.  

Via web interfacet er det muligt at få et overblik plantens tidligere miljø, da man for hver parameter 

kan se tilhørende statistik. Samt man kan se de aktuelle målinger fra sensorerne.  

Systemet er bygget over forskellige platforme, som Raspberry Pie og Arduino. Kommunikationen 

imellem de forskellige ”lokale” enheder foregår trådløst via XBee moduler. 

Et krav til opgaven var at minimum en af sensorerne brugte grøn energi, dette har vi opfyldt ved at 

koble en XBee sammen med vores lyssensor. Dette bliver drevet af solenergi fra vores solcelle. 

Denne sensor er valgt på baggrund af det vil være mest optimalt hvis denne sensor kan side 

upåvirket for skygger og andre ting. 

Til at føre statistik over målingerne fra drivhuset har vi gjort brug af ThingSpeak, og opfylder derved 

vores krav om at web services skal inddrages i systemet. Derudover har vi vha. en RPi oprettet en 

webserver, der hoster vores web interface til systemet. 

Vi kan derfor konkludere at projektet har opfyldt alle de krav der er blevet stillet. Gruppen har 

arbejdet godt sammen i løbet af processen, hvor der både har skullet produceres dele til produktet 

såvel som der skulle programmeres og tages stilling til ting omkring planterne.  

Gruppen har udnyttet hinandens kompetencer som på baggrund af det tætte gruppearbejde har 

fungeret rigtig godt og har skabt et tilfredsstillende produkt såvel som et veldokumenteret produkt. 

Fremtidige udviklingsmuligheder 

Vi har i processen undersøgt forskellige teknologier og ideer. Mange af disse vil man, med fordel 

kunne bruge i mange sammenhænge. Det vil selvfølgelig være en nødvendighed at lave mange af de 

power optimeringer som er beskrevet i afsnittet ”Power optimering”. Ligeledes er det også 

nødvendigt at lave rigtige print og at indkapsle alle delene, så disse er beskyttet mod skidt og fugt.  

Med en opdatering af web interfacet og redigering af koden vil systemet kunne fungere i en have, 

hvor man med et IBoard kunne styre flere drivhuse af samme størrelse som vores testdrivhus.  

Et redigeret system vil også kunne fungere i et stort drivhus, hvor man så vil kunne dele drivhuset op 

i zoner. Disse zoner skulle så behandle forskelligt.  

Man vil kunne udvide parametrene som overvåges med flere sensorer. Disse vil kunne måle jordens 

kvælstof og luftens CO2. Systemet vil så opdateres så det ageret på disse. Man vil derved kunne 

genskabe samme vækstbetingelser igen og igen. En mulighed er at måle af plantens højde med laser 

eller ultralyd. Det vil give mulighed for at bruge systemet til forskning.  

Det vil være spændende at arbejde mere med muligheden for at overvåge ved hjælp af XBee og her 

vil det være nærliggende at alle sensorerne i systemet var trådløse.   
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Målet med et fuldkomment energineutralt drivhus vil være et spændende projekt. 

Refleksion over SUSIE faget 

Det har været rigtig godt at få lov at arbejde praktisk med et konkret projekt, som har været rimelig 

frit. Det har gjort at vi har fået lejelighed for at beskæftige os med de emner som vi synes er mest 

fascinerende. Samtidigt har der været bestemte teknologier som vi skulle inddrage i projektet, dette 

har gjort at vi skulle tænke kreativt. Muligheden for at vælge Arduino platformen har gjort at vi 

forholdsvis hurtigt har kunnet gå fra tanke til handling. Det har givet mulighed for at komme tættere 

på en enlig prototype for projektet. Samtidigt har vi vidst at vi muligvis skulle til at gå dybere i 

bibliotekerne hvis der kom problemer.   

 

Det har også været spændende at stifte bekendtskab med feltet Home-automation, da dette har 

virket nærværende, da man i processen har kunnet relatere til hverdagen og let få inspiration ved at 

se på hverdagsproblemer.  

 

Endvidere har det været spændende at arbejde med microcontrolleres energiforbrug og med 

hvordan man kunne kappe forbindelsen til el-nettet. Denne viden giver nye muligheder for at kunne 

få elektronikken videre ud i verden.  

 

Arbejdet med XBee/ZigBee og andre protokoller har givet indsigt i nye muligheder for at lave 

netværk af microcontrollere og derved muligheder for at måle omgivelserne og få systemer til at 

handle på disse input.   

 

Faget som helhed har været sjovt og relevant, og dette har gjort at vi har haft lyst til at give det en 

ekstra indsats med projektet som vi er meget tilfredse med.  

Alt i alt har kurset været spændende og virkelighedstro. Hvor man hurtigt har kunnet skabe en 

relation til det virkelige liv. Dette har skabt en motivation og en følelse af at det man sidder og laver 

faktisk kan bruges til noget i den virkelige verden.  
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Appendiks 

Milestone plan 

Milestone 1: Fredag d. 1. marts. (done) 

• Valg af specifikt projekt. 

Milestone 2: Fredag d. 15. marts. (done) 

• Kravspecifikationer til vores system. 

o Grundlæggende blokdiagram. 

o Hvad skal der kunne monitoreres? 

o Hvad skal der kunne indstilles på fra brugerens side? 

o Hvilke hardwareelementer skal systemet indeholde? 

o Hvordan skal XBee indgå i systemet? 

Milestone 3: Fredag d. 20. marts. (done) 

• Overblik over de nødvendige softwareelementer i systemet. 

o Hvad skal hver enhed stå for at håndtere? 

o Hvad skal der sendes imellem enhederne? Protokoller? 

o Hvordan skal det bygges op? Hvilke sprog? 

• Action item list, med udspecificerede opgaver og de dertil hørende ansvarlige personer. 

Milestone 4: Fredag d. 11. maj. (done) 

• Rapportudkast. 
• Endeligt blokdiagram. 

• Test plan, hvilke test vil vi/kan vi for systemet og de enkle elementer. 

• Action item list, med udspecificerede opgaver og de dertil hørende ansvarlige personer. 

Milestone 5: Fredag d. 31. maj. (done) 

• Rapport færdig klar til gennemlæsning. 
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Risikostyring 

Risiko Sandsynlighed Indvirkning Hvordan undgås risikoen? 
Tidsproblemer Medium Høj � Holde et simpelt projekt med 

en klar og overskuelig Tidsplan 

Mangel på 
kompetencer 

Lav Høj � Følge med i timerne 
� Selvstudie 
� Spørge om hjælp 

Sygdom / fravær Lav Medium Hvis sygdom skulle indtræffe; Så 
holde hinanden underrettet om 
hvor langt projektet er forløbet. 
 
uddelegerer opgaver, så de kan 
laves hjemme fra.  

Gruppemæssige 
problemer 

Lav Medium Hold kontrakt 
 
Teambuilding 
 
Klare aftaler 

Tab af Data Lav Høj Tage backup, bruge Dropbox 

Mangel på 
undervisning 

Lav Medium Få hjælp fra tidligere studerende 
 
Selvstudie 
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Action Item List 
Opgaver Start dato Ansvarlige Status 

Hardware    

Konstruktion af drivhus 1. marts Mikkel, Max Done 

Temperatursensor 15. marts Daniel, Max Done 

Fugtighedssensor 15. marts Daniel, Max Done 

Lyssensor 15. marts Daniel, Max Done 

Motor controller til stepper motor 15. marts Mikkel Done 

Motor controller til sprinkler 15. marts Mikkel Done 

Relæsystem til lys 15. marts Mikkel Done 

Relæsystem til motor 15. marts Mikkel Done 

    

Software    

Olimexino setup  
(Drivhus controller enhed) 

   

State machine 20. marts Daniel Done 

XBee kommunikation 20. marts Daniel Done 

IBoard setup 
(Netværksenhed (coordinator)) 

   

XBee kommunikation 20. marts Daniel, Mikkel Done 

RPi kommunikation 20. marts Daniel, Mikkel Done 

ThingSpeak kommunikation 14. maj Daniel, Mikkel Done 

    

XBee    

XBee setup 15. marts Daniel, Max Done 

    

Raspberry Pi    

Webserver 15. marts Mikkel Done 

Hjemmeside design 15. marts Mikkel Done 

    

Mobilapplikation    

Android app 15. marts Daniel - 

iPhone app 15. marts Mikkel - 

    

LCA 16. april Mikkel Done 

    

Tests & målinger    

Solcelle målinger 1. april Max Done 

Effekt målinger 11. maj Max Done 

Acceptance tests 11. maj Daniel, Mikkel Done 

    

Rapport 1. marts Alle Done 
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Brugermanual 

Systemet anvendes ved at tilkoble sig vores webserver. Når man er koblet på webserveren bliver 

man mødt af en skærm hvor man hurtigt kan skabe sig et overblik over drivhusets aktuelle tilstand. 

 

Her skabes et overblik, og man kan se hvordan planten har haft det over en periode. 
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Her til vil der være en række præ definerede planter. Hvis man vælger en bestemt plante vil alle 

parametrene indstille sig til at være de mest optimale for netop den plante type. 

 

 

Hvis man på et tidspunkt finder ud af at en eller flere af de prædefinerede parametre ikke er 

optimale, kan man manuelt gå ind og indstille dem til det ønskede niveau. 

 

  



Center for Information Technology & Electronics (CITE) 
DTU Ballerup Campus 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup 

 

Page 67 of 83 
 

Under lyssensoren kan man indstille to parametre: 

• Temperaturen der minimum skal være for at lyset tændes/slukkes. 

• Lysintensiteten før at lyset tændes/slukkes. 

 

Den sidste graf på vores web interface er det akkumulerede lys. Altså hvor meget naturligt lys at 

planten samlet har fået over et givent tidspunkt 
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XBee 

Når en XBee opretter et netværk får hver XBee dens egen funktion. I alle netværk skal der være en 

koordinator til at kontrollere netværket, men de kan også bestå af routere og end devices. 

Coordinator 

Et hvert Zigbee netværk skal have én koordinator, den har ansvaret for netværket. Den skal vælge 

kanal, starte netværket, bestemme hvordan adresser skal gives til end devices og routere og give 

andre devices adgang til netværket. 

Router 

En Router er en ’allrounder’, da den kan tilkoble sig netværket og virke som både et end device men 

også mere efter sin router funktion hvor den kan sende data videre fra et end device der ikke har den 

nødvendige sende kraft til at nå dens destination.  

En router skal dog være tændt hele tiden for at sikrer at netværket som den er en del af bliver 

funktionelt. 

End device 

Et end device kan tilkoble sig et eksisterende netværk og derefter sende og modtage data, forskellen 

på et end device og en router er at et end device ikke kan videresende den data den modtager fra et 

andet device. Et end device er altså for enden af systemet og sender data når der er brug for det, 

denne XBee kan derfor gå i Sleep Mode. Så med end device kan vi spare strøm ved at gøre brug af 

denne funktion. 

Netværksopsætning 
Måden man opsætter et netværk på kan variere alt efter hvilke opgaver man vil netværket til at 

arbejde efter. Når man opsætter Zigbee enheder danner det en netværksstruktur, som indikerer 

hvordan noderne logisk er opsat. 

Pair 
Et meget simpelt netværk, som kun består af to enheder, 

den ene en koordinator som laver netværket, og enten et 

end device eller en router.  

 

 

Mesh 
Når man laver et mesh-netværk har vi både end devices, 

routere og en koordinator. Alle routerne kan sende 

information til hinanden således at det kommer over til 

koordinatoren, ligesom de kan sende og modtage fra end 

devices. Man kan bruge ligeså mange end devices som 

man vil på netværket, de vil dog alle sammen bruge deres 

router til at snakke med de andre noder. 
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Star 
Et star-netværk består af en koordinator og en masse end 

devices, det vil sige dataene går direkte fra end device til 

koordinatoren 

 

 
Tree 
Et cluster tree virker meget på samme måde som et mesh-

netværk. Én koordinator, flere routere og flere end 

devices.  
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Zigbee 

Zigbee er en standard kommunikations protokol til lavenergi mesh-netværk. At Zigbee er en standard 

protokol, betyder at alle enheder der kører Zigbee vil kunne kommunikerer sammen. Pga. den lave 

energi der bliver brugt giver det længere levetid med små batterier. Data transmissionen for Zigbee 

når vi kører 2,4GHz ligger på 250 kb/s.  

De fleste moderne netværksprotokoller benytter lag til at adskille komponenter og funktioner i 

uafhængige moduler som derefter kan sammensættes på forskellige måder.  

Netværkslaget under ZigBee er et sæt af standarder og kaldes for IEEE 802.15.4. Disse sæt 

bestemmer ting som power management, addressing, error correction, message formats samt point-

to-point. Alle nødvendige dele der skal til for at oprette korrekt forbindelse mellem enhederne. 

ZigBee er et sæt af lag som er bygget oven på IEEE 802.15.4. 

 
Figur 32 TCP/IP - OSI Model 

VS. 

 
Figur 33 Zigbee protocol stack 

Zigbee specifikke lag: 

• AF: Application framework. 

• APS: Application support sublayer. 

• ZDO: Zigbee device object. 

• NWK: Network layer. 

Disse lag tilføjer tre vigtige ting: 

Routing: 

Routing tabeller som definerer, hvordan en enhed kan sende beskeder gennem en serie af enheder 

frem til destinationen. 

Ad hoc network creation: 

Dette er en automatisk proces som danner netværket undervejs som enheder tilføjes. 

Self- healing mesh: 

Self-healing er en proces der automatisk finder ud af når en eller flere enheder mangler i netværket 

og derefter re-konfigurerer netværket så brudte veje bliver ordnet. 
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IBoard 

Moduldiagram 
Der henvises til pdf filen i den uploadede mappe KODE. 

Modulbeskrivelse 
Der henvises til Doxygen filerne (pdf) i den uploadede mappe KODE. 

Olimexino 

Moduldiagram 
Der henvises til pdf filen i den uploadede mappe KODE. 

Modulbeskrivelse 
Der henvises til Doxygen filerne (pdf) i den uploadede mappe KODE. 

Hardwarediagram 
Der henvises til pdf filen i den uploadede mappe SCHEMATIC. 

 

Kode 

IBoard 

Der henvises til pdf filerne i den uploadede mappe KODE.  

Olimexino 

Der henvises til pdf filerne i den uploadede mappe KODE. 

Web interface 

Den henvises til pdf filerne i den uploadede mappe KODE. 
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Arduino biblioteker 

Arduino.h 

Ansvarsområde: Denne header-fil er bindeledet imellem Arduino’s eget design og den normale 

lavniveau opsætning af en microcontroller. Inkluderes denne header skal der 

tilføjes en setup() og en loop() funktion for at få et program til at kører. Dette 

skyldes at disse kaldes af main() under Arduino-laget: 

 
int main(void) 

{ 

 init(); 

 

#if defined(USBCON) 

 USBDevice.attach(); 

#endif 

  

 setup(); 

     

 for (;;) { 

  loop(); 

  if (serialEventRun) serialEventRun(); 

 } 

         

 return 0; 

} 

 
Arduino udfører en række opsætninger af systemet, bl.a. aktiveres ADC som 

standard, så skal denne ikke bruges, kan man med fordel deaktivere denne igen 

i setup(). 

 

Derudover indeholder headeren en række brugbare definitioner og prototyper 

på funktioner i andre Arduino-relaterede filer. 

Prototyper: init(): 
Funktionen der udfører Arduinos opsætning af microcontrolleren. 
setup(): 
Funktion man selv skal definere i sit projekt. 
loop(): 
Funktion man selv skal definere i sit projekt. 
pinMode(pin,mode): 
Sætter data direction og mode for den specifikke pin. Kan også styre pullup 
resistors.  
digitalWrite(pin,value): 
Sætter enten et højt eller lavt niveau på den specifikke pin. 
digitalRead(pin): 
Fortæller om niveauet på den specifikke pin er højt eller lavt. 
analogRead(pin): 
Laver 10bit ADC måling på den specifikke pin. 
millis(): 
Giver antallet af millisekunder siden det pågældende program begyndte. 
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SoftwareSerial.cpp 

Ansvarsområde: Selvom Arduino tillader reel UART kommunikation på pins 0 og 1, så kan 

det i nogle tilfælde være nødvendigt med en eller flere ekstra serielle 

porte. Hvor den førnævnte UART fungere via en hardware chip, er der 

med SoftwareSerial tale om seriel porte der kopier denne funktion via 

software. 

 

En begrænsning ved denne form for seriel port er, at der kun kan lyttes på 

én port ad gangen. Dette kan i værste fald føre til datatab. 

Funktioner: SoftwareSerial(receivePin,transmitPin): 

Opretter et SoftwareSerial objekt tilknyttet de specificerede pins. 

begin(long speed): 

Enables kommunikation med den tilførte hastighed. 

available(): 
Fortæller antallet af ulæste bytes klar i bufferen til læsning. 
read(): 
Læser en karakter der er modtaget på den serielle port. 
print(): 
Sender data ud på tx pin. 
listen(): 
Vælger hvilken SoftwareSerial der skal lyttes på. 

 

Stepper.cpp 

Ansvarsområde: Giver mulighed for styring af en stepper-motor ved hjælpe af elektriske 

pulser. Kan både køres i 2-pin og 4-pin mode. 

Funktioner: Stepper(steps,pin1,pin2): 
Opretter et Stepper objekt der er knyttet til de specificerede pins, og som 
har steps hop på en omgang. 
setSpeed(rpm): 
Sætter rotationshastigheden. 
steps(steps): 
Flytter motoren steps hop. 

 

Sleep_n0m1.cpp 

Ansvarsområde: Giver mulighed for at kontrollere microcontrollerens søvntilstand. 

Følgende tilstande er mulige: 

• idleMode – Mindste energibesparelse. 

• adcMode – ADC noise reduction mode 

• pwrSaveMode – Power Save Mode 

• standbyMode – Samme som power down mode, blot med fast 
wake-up 

• pwrDownMode – Størst energibesparelse. 

Funktioner: pwrDownMode(): 
Specificerer at der ønskes den mest energisparende søvntilstand. Alle 
systemer bliver powered down, undtagen watch dog timer og external 
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reset. 
sleepDelay(sleepTime): 
Aktiverer Sleep Mode i den ønskede tid i millisekunder. 

 

Ethernet.cpp 

Ansvarsområde: Giver Arduino boardet mulighed for at forbinde til netværket. 
Initialiserer Ethernet biblioteket og netværksopsætning. 
 
Biblioteket gør brug af SPI til kommunikationen imellem 
microcontrolleren og W5100, der er en Ethernet controller chip designet 
til embedded systemer. 

Funktioner: begin(mac,IP): 
Initialiserer Ethernet biblioteket og laver netværks setup, med den 
ønskede Mac og IP adresse. 

 

EthernetClient.cpp 

Ansvarsområde: Klient klasse der kan tilgå servere og sende og modtage data fra disse. 
Man forbinder til en specifik IP og port. 

Funktioner: connect(IP,port): 
Forbinder til den pågældende IP og port. Den returnerer at true/false alt 
efter om det lykkedes. 
connected(): 
Fortæller hvorvidt klienten er forbundet på nuværende tidspunkt. 
print(): 
Sender data til serveren, og giver antallet af sendte bytes. 
read(): 
Læs næste byte modtaget. 
stop(): 
Afbryder forbindelsen til server. 
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Solcelle 

Under lampe 
Vi har valgt at tage den første måling under en normal skrivebords lampe for at have noget at 

refererer til i forhold til andre målinger. 

 

Vores måling gav disse grafer. 

 

Den blå graf viser vores effekt som en funktion af spændingen, og den røde graf viser vores strøm 

som funktion af spændingen. 

Ud fra vores målinger kan vi se at der hvor den leverer størst effekt leverer den 209mW og 37.3mA 
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Overskyet dag 
Vi har dernæst også prøve vores solcelle på en overskyet dag. 

 

Her har vi igen taget en bred vifte af forskellig load og testet vores solcelle. 

på en overskyet dag kan solcellen ikke leverer ligeså meget som den kan tæt under en 60W 

glødepærer. 

Her kan den højest levere 44mW og 8.8mA 
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Skyfrit vejr 

Vi har også taget målinger på en skyfri dag og her ser dataene langt bedre ud end de andre steder. 

 

 

Her ser vi en drastisk forbedring i resultaterne og vores solcelle kan nu give 3,025W og 550mA 

Solcelle vinkel 
Når man sætter sin solcelle op er det vigtigt at man tænker over placeringen. De skal have så meget 

sol som overhoved muligt for at kunne producerer så meget energi som muligt. Både hældningen og 

azimuth2 spiller en stor rolle i hvor godt et udbytte man kan forvente af sin solcelle. 

Solcellens optimale azimuth og hældning vil variere alt efter hvor man placerer den i verden. En 

solcelle i Danmark vil give sin optimale produktion ved at have en azimut= 0° og en hældning på 

� 38°3, dette skyldes den store forskel i solhøjden der er på forskellige årstider i Danmark. Solhøjden 

i Danmark går fra 12° om vinteren til 58° om sommeren. Solcellen vil derfor ikke producere lige godt 

hele året rundt, men ved at finde en gennemsnit højde og justere den lidt mod sommerens solhøjde 

vil vi få den optimale energi produktion. 

                                                           
2 Når solcellepanelet peger direkte mod syd er azimuth = 0° 
3 http://www.solcelleguiden.dk/solceller_placering.asp 
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I et indeks over hvor solcellen producerer bedst, hvor 100 er det bedste og 0 det laveste. Her ses det 

dog at der kan laves rimelig store afvigelser fra den ideale position uden at det har den store 

indflydelse på produktionen af energi. 

4  

34 http://www.altomsolceller.dk/info-om-solceller/placering-og-udnyttelse.aspx 
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Solcelle Vinkel test 
For at teste hvor vigtigt det egentlig er med vinklen på solcellen har vi lavet vores egne test for at 

verificere den data vi allerede har fået udefra. 

Her har vi opstillet en lampe lige over en solcelle, og vil så rotere solcellen således at vi ved 

forskellige vinkler kan se hvor meget energi den producerer. 

 

Vi kan se ud fra vores målinger, indtil omkring 50 grader sker der ikke den store ændring i 

produktionen af energi, men efter 50 grader falder den drastisk i effektivitet. Dette er specielt vigtigt 

at huske når vi gør vores solcelle stationær, da vi ellers vil miste en stor del effektivitet og derved ikke 

udnytte det fulde potentiale i solcellen 

 

y-akse: kOhm, x-akse: grader  
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Under lampe 
Ohm Volt [V] Ampere [A] Power [W] 

1 0,082 0,082 0,006724 

2 0,124 0,062 0,007688 

3 0,175 0,058333333 0,010208333 

4 0,208 0,052 0,010816 

5 0,246 0,0492 0,0121032 

6 0,298 0,049666667 0,014800667 

7 0,334 0,047714286 0,015936571 

8 0,394 0,04925 0,0194045 

9 0,454 0,050444444 0,022901778 

10 0,482 0,0482 0,0232324 

20 0,83 0,0415 0,034445 

30 1,23 0,041 0,05043 

40 1,62 0,0405 0,06561 

50 2,02 0,0404 0,081608 

60 2,43 0,0405 0,098415 

70 2,81 0,040142857 0,112801429 

80 3,2 0,04 0,128 

90 3,61 0,040111111 0,144801111 

100 3,98 0,0398 0,158404 

110 4,35 0,039545455 0,172022727 

120 4,73 0,039416667 0,186440833 

130 5,1 0,039230769 0,200076923 

140 5,4 0,038571429 0,208285714 

150 5,6 0,037333333 0,209066667 

160 5,7 0,035625 0,2030625 

170 5,75 0,033823529 0,194485294 

180 5,79 0,032166667 0,186245 

200 5,84 0,0292 0,170528 

400 6 0,015 0,09 

900 6,03 0,0067 0,040401 

1000 6,08 0,00608 0,0369664 

10000 6,13 0,000613 0,00375769 

100000 6,16 0,0000616 0,000379456 
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Overskyet dag 
Ohm Volt [V] Ampere [A] Power [W] 

1 0,053 0,053 0,002809 

2 0,063 0,0315 0,0019845 

3 0,071 0,023666667 0,001680333 

4 0,08 0,02 0,0016 

5 0,09 0,018 0,00162 

6 0,104 0,017333333 0,001802667 

7 0,112 0,016 0,001792 

8 0,135 0,016875 0,002278125 

9 0,14 0,015555556 0,002177778 

10 0,152 0,0152 0,0023104 

20 0,262 0,0131 0,0034322 

30 0,375 0,0125 0,0046875 

40 0,482 0,01205 0,0058081 

50 0,595 0,0119 0,0070805 

60 0,706 0,011766667 0,008307267 

70 0,821 0,011728571 0,009629157 

80 0,939 0,0117375 0,011021513 

90 1,05 0,011666667 0,01225 

100 1,19 0,0119 0,014161 

110 1,32 0,012 0,01584 

120 1,44 0,012 0,01728 

130 1,567 0,012053846 0,018888377 

140 1,71 0,012214286 0,020886429 

150 1,85 0,012333333 0,022816667 

160 2,07 0,0129375 0,026780625 

170 2,18 0,012823529 0,027955294 

180 2,4 0,013333333 0,032 

200 2,6 0,013 0,0338 

300 3,4 0,011333333 0,038533333 

400 4,2 0,0105 0,0441 

500 4,8 0,0096 0,04608 

600 5,14 0,008566667 0,044032667 

900 5,4 0,006 0,0324 

1000 5,42 0,00542 0,0293764 

10000 5,65 0,000565 0,00319225 

100000 5,67 0,0000567 0,000321489 
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Skyfrit 
Ohm Volt [V] Ampere [A] Power [W] 

1 0,61 0,61 0,3721 

2 1,2 0,6 0,72 

3 1,76 0,586666667 1,032533333 

4 2,3 0,575 1,3225 

5 2,9 0,58 1,682 

6 3,4 0,566666667 1,926666667 

7 4,07 0,581428571 2,366414286 

8 4,6 0,575 2,645 

9 5,14 0,571111111 2,935511111 

10 5,5 0,55 3,025 

20 6,44 0,322 2,07368 

30 6,568 0,218933333 1,437954133 

40 6,78 0,1695 1,14921 

50 6,83 0,1366 0,932978 

60 6,86 0,114333333 0,784326667 

70 6,87 0,098142857 0,674241429 

80 6,88 0,086 0,59168 

90 6,89 0,076555556 0,527467778 

100 6,9 0,069 0,4761 

110 6,9 0,062727273 0,432818182 

120 6,9 0,0575 0,39675 

130 6,9 0,053076923 0,366230769 

140 6,884 0,049171429 0,338496114 

150 6,9 0,046 0,3174 

160 6,9 0,043125 0,2975625 

170 6,9 0,040588235 0,280058824 

180 6,9 0,038333333 0,2645 

200 6,9 0,0345 0,23805 

300 6,9 0,023 0,1587 

400 6,9 0,01725 0,119025 

500 6,905 0,01381 0,09535805 

600 6,919 0,011531667 0,079787602 

900 6,93 0,0077 0,053361 

1000 6,94 0,00694 0,0481636 

10000 6,96 0,000696 0,00484416 

100000 6,97 0,0000697 0,000485809 
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Solcelle vinkel test 
Grader 1k ohm 

0 5,84 

10 5,72 

20 5,7 

30 5,64 

40 5,54 

50 5,37 

60 5,1 

70 4 

80 2,3 

90 1,2 

 


