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Sammanfattning 

En hundpejl är idag något absolut nödvändigt vid löshundsjakt. Anledningen är att 

jägaren måste veta vart hunden är och helst också vad som sker. Idag när trafiken 

ökar allt mer är det av vikt att i tid kunna avgöra om hunden är på väg mot en trafi-

kerad väg. Om hunden blir still har man möjlighet att i tid avgöra om den fastnat el-

ler har gått i vatten och har möjlighet att hinna fram i tid för att hjälpa. Och då 

hundpejlar ofta kostar mer än 2000 kronor så finns det ett önskemål om att ta fram 

billigare varianter av hundpejlar. 

Målet i detta projekt är därför att konstruera, montera och programmera en pejl av 

Arduino UNO och Adafruit FONA 808 som uppfyller de krav, såsom en batteritid 

på minst 8 timmar och ett precisionsfel på max 5 meter, som en jägare ställer på en 

pejl som samtidigt är billigare en kommersiell produkt med liknande prestanda. Till-

gångavägssättet var sådant att först studerades relevant litteratur såsom Adafruits 

produktbeskrivning och testkod, sedan testades de olika enskilt funktionerna, skicka, 

ta bort och läsa SMS samt hämta GPS-koordinater. När det var klart att funktionerna 

fungerade programmerades en kod som erhåller de egenskaper som en användare 

önskar sig.  Därefter utvärderades pejlen för att se om den uppfyller de ställda kra-

ven. Det som testades var pejlens vikt, batteritid och positionsnoggrannhet. Vikten 

mättes på en köksvåg, batteritiden mättes genom att testa batteriladdningen en gång 

i timmen över tre timmar och positionsnoggrannheten mättes på sådant sätt att pej-

lens koordinater jämfördes med resultatet från Google Maps och Eniro. 

Det visade sig att pejlen inte helt uppfyller alla krav, då positionsnoggrannheten inte 

direkt uppfyller de kraven som är ställda. Dock är enheten fortfarande användnings-

bar för spårning då den ger en tillräcklig generell area för att kunna hitta en hund på. 

Pejlen kan även användas i andra syften, till exempel placera den i en bil utifall stöld. 

Den ger även en bas att vidareutveckla en hundpejl ifrån till exempel skicka ljud till 

en telefon vilket även intresserar jägare. 
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Abstract 

 

A dog tracker is something that is essential when hunting with a dog. The reason is 

because the hunter needs to know where the dog is always, while preferably as well 

knowing what happens with the dog. Today, when the traffic is increasing and 

more, it is of importance to be able to determine whether the dog is heading for a 

busy road. The tracker also gives the hunter the possibility to rescue the dog if it 

gets stuck or fall in water. Dog trackers are of importance to the hunter, but they 

are also expensive, most costs more than 2000 SEK/230 USD, so there is a desire 

for a cheaper dog tracker that still fulfil the demands that hunters or dog owners re-

quire. 

The goal of this project is to design, build and program a dog tracker from Arduino 

UNO and Adafruit FONA 808, that meets the requirements stated by a user and at 

the same time are cheaper than the commercial equivalents. The method used are 

such that first relevant documents, such as Adafruit product description and 

testcode, are studied to gain an understanding of the units used. The units were then 

tested by the testcode to ensure that all parts are working correctly, this was done 

by testing read, delete and send SMS and get GPS-coordinates. When it was sure 

that all parts worked correctly a code was programmed that fulfilled all the require-

ments requested by a user. Then the finished dog tracker was evaluated to ensure 

that it fulfilled the requirements. Weight, battery time and positioning accuracy was 

tested, where weight was tested by a kitchen scale, battery time was tested by meas-

uring the loss of charge once an hour over a period of three hours. From what was 

measured in those three hours a battery time was calculated by extrapolating loss of 

battery power/hour. The positioning accuracy was measured by using the dog 

trackers coordinates and comparing them to Google Maps and Eniro coordinates.  

The conclusion of the project is that the dog tracker didn’t fulfil all the require-

ments, its positioning accuracy didn’t reach the requirement of max 5-meter error. 

Though the dog tracker is still usable for tracking because it still gives a good enough 

positioning for finding a dog. The dog tracker can also be used for other purposes 

such as placing in a car to track it in event of a theft. The dog tracker also acts as a 

base for future developments, like using it to send sound which is also of interest for 

a hunter.
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Ordlista 

GSM Global System för mobil kommunikation (2G) 

NAVSTAR Navigation Signal Timing and Ranging 

GPS Global Positionen System 

Open-source Open-source innebär att alla har tillgång att göra vad som 

helst med hårdvaran/mjukvaran. 

Libraries Samlingar av Arduino funktioner är uppdelade i så kallade 

Libraries 

Strings En sammansatt datatyp 

Double En datatyp som kan hantera reella tal 

char arrays char är en datatyp för att spara tecken, arrays är samman-

satta datatyper. 

SMS Short Message Service 

ARDUINO SHIELD En typ av modul som kan fästas direkt på en Arduino ba-

senhet 

mAh Milli-amperetimmar, ett mått på storleken för batterier 

uFL en typ av kontakt 

JST-PH Japan Solderless Terminal, PH serie, en typ av kontakt 

dBi (decibel isotropic) Förstärkningen på en antenn  

SRAM Statisk RAM/minne (RAM = Random Access Memory) 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

LiPo Lithium-ion polymer batteri 

NiMH Nickel-Metallhydridbatteri 

NiCd Nickel-Kadmium batteri 
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1. Introduktion 

En hundpejl är idag något absolut nödvändigt vid löshundsjakt. Anledningen är att 

jägaren eller hundägaren måste veta vart hunden är och helst också vad som sker. 

Idag när trafiken ökar allt mer är det av vikt att i tid kunna avgöra om hunden är på 

väg mot en trafikerad väg. Om hunden blir still har man möjlighet att i tid avgöra 

om den fastnat/gått i vatten och har möjlighet att hinna fram i tid för att hjälpa. 

Hunden kan även dra över till andras jaktmark och det är då viktigt att hämta upp 

hunden. Att riskerna minskar för hunden i bland annat eftersöksjakt om man använ-

der hundpejl anser rikspolisstyrelsen [1], hundpejlen ökar chansen att en hundägare 

får hem hunden, samt att man kan hämta tillbaka hunden ifall en risk för hunden 

såsom varg har upptäckts i närområdet [2]. Samt anser jägarförbundet att man bör 

vid jakt av till exempel älgar använda löshundsjakt som metod [3].  

Med denna information ser man att hundpejl är nödvändigt vid jakt av till exempel 

älgar, och då dessa hundpejlar är ofta väldigt dyra, 2000 kronor eller mer. Samt kan 

det anses att de är begränsade på ett sådant sätt att alla pejlar har inte alla funktioner 

som en jägare önskar, såsom möjligheten att skicka ljud, ändra och lägga till fler 

mottagare och ändra positionsuppdateringshastighet. En annan egenskap som önskas 

är att de ska vara olåsta för olika abonnemang.  

Kraven ställda ifrån användare är:  

• Variabel positionsuppdateringshastighet på 12–60 gånger/timmen. 

• Batteritid på minst 8 timmar. 

• Precision på max 5 meters fel. 

• Max vikt på 300 gram. 

• Möjlighet att byta mottagare  

• Möjlighet att lägga till flera mottagare samtidigt 
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1.1 Mål  

Målet i detta projekt är att använda Arduino UNO och Adafruit FONA för att till-

verka en billigare lösning än de kommersiella produkter som återfinns på marknaden 

som samtidigt uppfyller grundkraven för en hundpejl.  Det som ska göras i projektet 

är att sätta ihop en prototyp, skapa en funktionell kodning och utvärdera resultatet 

för att se om prototypen uppfyller de ställda kraven. Om resultatet blir som önskat 

ger detta projekt även möjligheten för jägare/hundägare att konstruera sina egna 

hundpejlar, samt skapar en bas att vidareutveckla hundpejlen ifrån. 

1.2 Begränsningar  

Begränsningarna som finns är att det här projektet tittar bara på elektroniken och 

koden för att få en funktionsduglig pejl, ingen hänsyn tas till skydd av elektroniken. 

Arbetet är också begränsat till Arduino UNO och Adafruit FONA, men det kan fin-

nas ekvivalenta produkter som har samma funktioner. Om dessa produkter finns kan 

inte koden som har programmerats till det här arbetet användas till dessa då koden 

använder produktspecifika funktioner till Adafruit FONA. Priset som används för 

produkterna är specifika för företagen som produkterna köptes ifrån, därför kan pri-

set variera beroende på varifrån de olika delarna införskaffats.  

1.3 Översikt 

I avsnittet Teori beskrivs den informationen som kan behövas för att förstå innehål-

let i rapporten, där beskrivs bland annat vad mikrokontrollers är.  

I Process och Resultat beskrivs hur arbetet gick till, varför de valda metoderna an-

vändes samt vad resultatet blev. 

 I Diskussionsdelen anges för och nackdelar med projektet och de valda metoderna, 

samt hur resultaten relaterar till målen.  

Slutligen i Slutsatser och utvecklingsmöjligheter anges resultatet kortfattat samt ut-

vecklingsmöjligheter beskrivs. 
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2 Teori 

I avsnittet teori beskrivs bakgrunden till det man kan behöva veta för att förstå inne-

hållet i rapporten, här beskrivs vad mikrokontrollers, vad Arduino, vad GSM-nätet 

är samt vad Arduino programmeras med för program. Hur GPS-enheter fungerar 

och vad det finns för problem med sådana enheter beskrivs.  Batteritypen beskrivs 

också delvis där dess styrkor och svagheter tas upp. Även hur andra hundpejlar kom-

municerar och de olika metodernas styrkor beskrivs. Vad andra har gjort med GSM 

och GPS funktionalitet med Arduino nämns.   

2.1 Mikrokontrollers 

Mikrokontrollers är små, programmerbara datorer, som innehåller de funktioner 

som är nödvändiga för att exekvera kod. För att programmera en mikrokontroller 

behöver man en dator och en enhet som överför kod från dator till mikrokontroller. 

Det behövs även ett mjukvarumässigt programmeringsverktyg som fungerar till den 

valda mikrokontrollen och en kompilator som kan kompilera programmen som 

skrivs. Det finns flera typer av mikrokontroller, såsom PIC, AVR och ATmega [4]. 

Arduino UNO är baserad på ATmega328P [5], se figur 1, och det är den typ av 

mikrokontroller som används för det här projektet.  

 

Figur 1 Arduino UNO  [6]. 

ATmega328P har 32 kB minne, där 0.5 kB används för en bootloader, som gör det möj-

ligt att programmera Arduino UNO via en USB kabel, den har även 2 kB SRAM och 1 

kB av EEPROM. [5] . Arduino programmeras via Arduino IDE och enheten för att föra 

över kod från en dator till en mikrokontroller är inbyggd i Arduino. 
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2.2 Arduino 

Arduino är en typ av elektronikplattform för de som vill utveckla och konstruera 

egna elektronikprojekt. Det finns flera fördelar med att basera ett projekt på 

Arduino, dessa är att plattformen är relativt billig och det är möjligt att program-

mera ifrån flera olika plattformar såsom till exempel i en Windows-miljö. Då 

Arduino är open-source både med mjukvara och källkod finns det mycket informat-

ion att hämta från nätet samt flera distributörer av hårdvara. Detta samverkar till en 

användarvänlig miljö där även nybörjare kan ta sig fram. Till Arduino finns det så 

kallade ”shields” vilket är en typ av tilläggsmodul som tillför funktioner till basplatt-

formen, dessa shields kan vanligtvis fästas direkt ovanpå själva Arduino-kortet ge-

nom dess kontakter.  

2.3 Adafruit FONA 808 shield 

Adafruit FONA 808 är en shield till Arduino som är producerad av Adafruit. FONA 

shielden är kapabel till att ansluta till GSM nät av fyra olika frekvensband, att avläsa 

GPS-signaler, att ringa, skicka och läsa SMS, skicka och mottag GPRS data och att 

kontrollera vibrationsmotorer. FONA:s GPS specifikationer anger att den har en 

ungefärlig noggrannhet på 2.5 meter och tar runt 32 sekunder att starta ifrån att ha 

varit helt avstängd. Shielden är begränsad till att bara fungera med LiPo batterier 

som den har laddningskretsar till, vilket innebär att man kan ladda LiPo batteriet 

som driver FONA 808 Shielden via Shielden [7].  

FONA 808 Shielden är den Shield som används i det här projektet för att skicka och 

läsa SMS samt att läsa positionsdata. 

2.4 GSM-nät 

GSM-nätet har en utbredning på cirka 85% av Sveriges area [8], det innebär att en 

pejl konstruerad för att använda GSM-nätet har täckning nästan överallt, dock inne-

bär det fortfarande att en användare måste välja mellan teleaktörer då olika teleaktö-

rer har olika mycket täckning på olika platser i landet. Det är via GSM-nätet som 

SMS sänds.  

2.5 GPS funktionalitet med Arduino 

Att använda Arduinos GPS-funktionalitet är inte alldeles ovanligt, det finns flera stu-

dier där man via en Arduino plattform använder GPS, bland annat för att konstruera 

pejlar för andra syften såsom pejlar för bilar [9] [10] [11] [12]. Där [9] och [10] även 

visar på möjligheten att sammanbinda SMS funktionalitet med GPS funktionalitet. 

De olika studierna där GPS med Arduino används visar på att det är möjligt att kon-

struera en säker hundpejl då andra har konstruerat pejlar för andra syften.  
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2.6 SMS funktionalitet med Arduino 

För att kontrollera Arduino via SMS, som skickas via GSM-nätet, behövs en shield 

med förmågan att ta emot SMS samt skicka SMS. Det finns flera shields på mark-

naden som kan hantera SMS funktionalitet.  

SMS funktionerna i Arduino har kommit att användas för olika ändamål, såsom kon-

trollering av system till hus [13] statusuppdatering av bilar [9] [10] eller kontrolle-

ring av grindar [14]. Detta visar på att det är möjligt att skicka och ta emot lättare 

instruktioner från SMS via GSM-nätet. Trots att de har använt funktionerna för 

andra syften är metoden fortfarande applicerbar på det här projektet. Att skicka in-

formationen via SMS gör det lätthanterligt för användare att kontrollera systemet då 

alla telefoner idag kan skicka SMS. 

2.7 Programmering av Arduino 

Arduino programmeras via ett program som Arduino.cc tillhandahåller gratis [15], 

det programmet kallas Arduino Desktop IDE och finns till Linux, Mac och Win-

dows. Till programmeringen används så kallade Libraries för att lägga till kodfunkt-

ioner som basvarianten inte har tillgång till. Programmeringsspråket som används 

för Arduino Desktop IDE är en variant av C/C++. Det är möjligt att programmera 

Arduino via andra metoder än Arduino Desktop IDE, till exempel kan man skapa en 

C++ kod via Eclipse IDE och ladda ner koden till Arduino enheten, dock kräver det 

att man konfigurerar de programmen man använder till Arduino [16]. Om man 

istället använder Arduino IDE behöver man bara välja vilken Arduino variant man 

ska programmera till och så konfigurerar programmet sig till den varianten.  

2.8 Hundpejlar 

Med radiopejlare syftas det på pejlar som sänder radiosignaler för en annan enhet att 

ta emot utan att använda existerande infrastruktur som GSM-nät. 

Hundpejlar finns i två typer när det kommer till kommunikation, de som använder 

GSM-nätet för att skicka information och de som sänder radiosignaler för en annan 

enhet att ta emot. De olika metoderna har olika för- och nackdelar. För en pejl som 

utnyttjar GSM nätet för kommunikation så spelar distansen mellan användare och 

pejl ingen egentlig roll utan det är distansen mellan pejl och närmaste mobilmast, då 

signalerna sedan använder samma väg som telefonsamtal eller SMS. Dock innebär 

det att pejlen måste vara inom ett område där det finns ett GSM nät vilket begränsar 

användningsområdet.  
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Använder man istället en radiopejl kan man använda den överallt, istället kommer 

begränsningarna finnas i distansen mellan användare och pejl. eventuella kullar kom-

mer till exempel störa signalen för en radiopejl men en GSM-pejl, om mobilmast är 

placerade på rätt sätt, kan kommunicera ändå.  

Om fler personer använder radiopejlare kan det hända att de stör varandra, något 

liknande finns inte för GSM pejlar [17]. 

I det här projektet konstrueras en pejl som använder GSM nätet för kommunikation. 

2.9 NAVSTAR GPS  

NAVSTAR GPS, mer känd som GPS, är det amerikanska positioneringssystemet 

som täcker hela jorden.  

Det finns många faktorer som påverkar hur exakt en GPS-enhet visar positionen. En 

vanlig GPS-enhet behöver ha kontakt med upp till 8 satelliter för att ha en säkerhet 

på 10 meter, och vid kontakt med färre satelliter så ökar positioneringsfelet. En 

GPS-enhet har också en viss starttid, vanligt benämnt med ”Cold start” (kall start), 

där GPS-enheten behöver ladda ner information från de satelliter den har kontakt 

med. Informationen som den laddar ner är bland annat position och tid på alla satel-

liter i systemet.  

GPS-systemet fungerar på så sätt att det är ett system som består av 27 satelliter i 

olika omloppsbanor runt jorden, där deras omloppsbanor är på så sätt gjorde att var 

man är på jorden når minst man fyra olika satelliter. Alla dessa satelliter skickar 

meddelanden med sin identifikationskod, vilken tid meddelandet skickades och sin 

position. Det är dessa meddelanden GPS enheter mottar. Sedan kan GPS enheten 

räkna ut var den är då enheten kan räkna ut hur långt den är ifrån alla satelliter den 

får meddelanden ifrån [18]. Se figur 2 för en illustration. 
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Figur 2: En illustration av hur GPS-enheten räknar ut var den är. bild av illustrerad vetenskap [18] 

 

Höga föremål såsom byggnader och träd kan också störa GPS:en då signalerna från 

satelliterna inte når fram, och värre är det när signalerna studsar mot något, som en 

hög byggnad, då GPS:en kan ange en position med stora fel [19]. Då signalerna kom-

mer ifrån rymden behöver en antenn vara riktad uppåt för att få den bästa möjliga 

precisionen. 

2.10 Batteriet 

Batteriet som används är ett så kallat LiPo-batteri. LiPo-batterier har vissa styrker 

och svagheter gentemot NiMH/NiCd batterier. Styrkor är att LiPo batterier har 

mycket lägre vikt och de har högre kapacitet samt har de högre urladdningsförmåga 

vilket gör att de kan driva enheter som kräver en högre ström. Svagheterna är att 

LiPo-batterier har kortare livslängd än NiMH/NiCd batterier, kemin i LiPo-batte-

rier är känsligare vilket innebär att vid skada kan batteriet fatta eld. LiPo batterier 

bör även hanteras på ett annat sätt när de laddas, urladdas eller är förvarade på grund 

av kemin i batteriet [20].  
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Shielden som används för det här projektet har förmågan att ladda LiPo-batteriet ge-

nom att den ändrar läget på en knapp som sitter ovanpå Shielden, samt att man 

kopplar in en USB sladd till Arduino-enheten som Shielden sitter ovanpå.  

2.11 Skillnaden mellan två koordinater 

För att räkna ut skillnaden mellan två koordinater kan en formel som kallas Ha-

versine användas. Haversine formeln räknar ut skillnaden på två punkter på en sfär. 

Då jorden inte är en perfekt sfär så får resultatet ett fel ifrån Haversine formeln, det 

felet är maximalt 0.3% 

 Haversin formeln: 𝑎 = sin2 (
∆𝜑

2
) + 𝑐𝑜𝑠𝜑1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(

∆𝜆

2
) 

𝑐 = 2 ∗ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(√𝑎, √(1 − 𝑎)) 

𝑑 = 𝑅 ∗ 𝑐 

𝜑 = 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑝å 𝑠𝑓ä𝑟𝑒𝑛,

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

[21]. 
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3 Process och resultat 

Arbetet gick till så att först studerades relevant litteratur, därefter programmerades 

SMS funktionen för att sedan testas. När det var klart att SMS funktionerna funge-

rade påbörjades programmeringen av de funktioner som behövdes för att hämta och 

skicka koordinater. Därefter testades programmet, för att sedan utvärderas. Se figur 

3 för ett flödesschema över hur arbetet gick till. 

Förstudie
Programmering av 

SMS funktioner
Testning av SMS 

funktioner
Programmering av 

GPS funktioner
Testning av GPS 

funktioner
Utvärdering av 

pejlen
Rapportskriving

 

Figur 3: Flödeschema över hur arbetet gick till 

3.1 Uppbyggnad 

3.1.1 Komponentlista 

• Arduino UNO. 

• Adafruit FONA 808. 

• Adafruit 3.7V 2400 mAh, Lithium Ion Polymer batteri. 

• Slim Sticker-type GSM/Cellular Quad-Band Antenn med 3dBi förstärkning, 

uFL kontakt. 

• Passiv GPS antenn, 15x15 mm, uFL kontakt. 

• Telia simkort. 

Anledningen till att Arduino valdes för det här projektet är för att det är en relativt 

billig plattform med mycket lättillgänglig information om de olika funktioner som 

kommer att behövas. Att Arduino är open-source även för hårdvara gör att de finns 

många distributörer vilket leder till ett lågt pris och ett stort val av produkter vilket 

gör det lätt att hitta de som har de funktioner som efterfrågas. Samt att valet av 

Arduino förhoppningsvis leder till att flera använder slutresultatet och konstruerar 

sina egna versioner av hundpejlar [22]. 
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3.1.2 Montering 

Pejlen byggdes upp genom att fästa shielden ovanpå Arduino Uno-basen genom de 

tillhörande kontakterna där shielden även löddes fast för att säkerställa bra kontakt. 

Batteriet fästes med tillhörande JST-PH-kontakt på FONA-shielden. Antennerna 

fästes vid uFL kontakterna markerade ”GSM Ant” respektive ”GPS Ant”. SIM-kortet 

sattes in i hållaren för SIM-kortet. Se figur 4 för ihopmonterad pejl. 

 

Figur 4: ihopmonterad pejl 

Efter att pejlen var ihopsatt testades dess funktioner genom Adafruits FONAtest-kod 

som finns i FONA-biblioteket [23]. Via FONAtest säkerställdes att alla delar i pejlen 

fungerade korrekt, GPS och GSM-näts funktionerna, gav korrekta värden, vilket in-

nebar hämta positionen samt att hämta, läsa, ta bort och skicka SMS testades. 

Införskaffningen av komponenter gick till på så sätt att först hittades den billigaste 

Shielden som har de önskade funktionerna, vilket var Adafruit FONA 808. Därefter 

användes beskrivningen till Adafruit FONA 808 för att köpa resterande komponen-

ter, då tillverkaren av Shielden redan har specificerat de rekommenderade anten-

nerna och bara en typ av batteriet är kompatibla [7]. Den typ av batteri som använ-

des var 2400 mAh, vilket har en större laddning än batterierna som Adafruit rekom-

menderar, dock samma typ och volt vilket innebär att de är kompatibla.  

3.2 Programmering 

Programmeringen skedde stegvis där först relevant litteratur såsom Adafruits test-

program till FONA-shielden [23], Adafruits Geofencing exempel [24] och Adafruits 

FONA-dokumentation [25] studerades för att få en förståelse för hur Shielden fun-

gerade. Adafruit testprogram är ett program där man kan testa alla funktioner som 

FONA-shielden har genom Arduino IDE programmet.  
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Alla funktioner samt det övergripande flödet i hur pejlen fungerar togs fram med in-

put från användare, så att pejlen fungerar på ett sätt som användaren är bekväm 

med.  

Nästintill alla funktioner som inte är Adafruit FONA specifika som används återfinns 

på Arduinos hemsida [26], där även beskrivningar på hur funktionerna används finns 

för de flesta funktioner. De funktioner som används som är Adafruit FONA speci-

fika återfinns i Adafruits FONAtest-kod [23]. De två funktioner som inte fanns på 

Arduinos hemsida eller Adafruits FONAtest-kod är ”dtostrf”, vilket används för att 

omvandla doubles till string (Char Arrays) och ”sprintf” vilket används för att sätta 

ihop bokstäver och variabler till strings som sedan kan användas i FONAs funkt-

ioner. Funktionen ”dtostrf” instruktioner återfanns på [27] och ”sprintf” återfanns på 

[28]. För att skapa den timer som används togs information ifrån [29], där beskrivs 

ett exempel på hur man kan göra en timerfunktion.   

All användning av pejlen begränsas med ett lösenord som pejlen frågar efter då en-

heten mottagit ett SMS, lösenordet är kodat till att vara ”123” i det här projektet.  

Koden återfinns i bilaga A. 

3.2.1 SMS  

SMS skickas via GSM-nätet. Valet att använda GSM-nätet gjordes då det nätet är det 

telenät med störst utbredning i Sverige, cirka 85% utbredning [8].  Att nätet har 

störst utbredning är viktigt, då jakten kan ske långt ifrån bebyggelsen. Dock måste 

användaren titta på de teleaktörer som finns på den svenska marknaden och välja det 

företag som har bäst täckning där man behöver. 

Programmeringen skedde stegvis, där den första tiden användes till att få SMS-delen 

av koden att fungera, även där delades koden upp i mindre bitar via subprogram som 

testades var för sig tills ett acceptabelt resultat uppnåtts. Subprogrammen som pro-

grammerades är:  

• Run, vilket är driftläget  

• Target, vilket är programmet för att ändra målnummer 

• changeUpdaterate, vilket är programmet för att ändra hur ofta pejlen skickar 

sin position 

• passwordCheck, vilket är programmet för att testa att lösenordet från använ-

daren är korrekt.  

• readSMS, vilket är programmet som läser, sparar innehållet och tar bort 

SMS.  Se figur 5 för koden till readSMS. 
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Figur 5 koden för att läsa SMS 

Koden fungerar så att när pejlen startas är den i ett standby-läge, där den enbart ser 

om enheten ar fått ett nytt SMS en gång i sekunden. När den upptäcker ett SMS som 

bara innehåller ”R” går den in i Run-läget. 

Styrningen av pejlen fungerar så att man använder sig av de olika funktionerna ge-

nom att skicka en versal, de versaler som används för programmerade funktioner är: 

• ”R”, för Run-läget 

• ”T”, för subprogrammet Target 

• ”U”, för subprogrammet changeUpdaterate 

• ”B”, för att se batteriprocent  

• ”S” för att stoppa Run-läget och återgå till standby 

 

 

Figur 6 koden för att stoppa pejlens driftläge 

Utöver detta jämförs en timerfunktion mot den tiden som uppfyller x uppdateringar 

i timmen där x är 60 utan förändringar men kan ändras till alla heltal från 1 till 60. 

När timern uppnår kravet på den tiden så ska positionen skickas.  

void readSMS(char* SMS_content) { //en pointer till en char Array 

  uint16_t SMSlength; //en variable som behövs för att fona.readSMS ska fungera men som inte an-

vänds I den här koden 

  fona.readSMS(1, SMS_content, 250, &SMSlength); //sparar innehållet i SMS:et till en char Array 

  delay(1000); 

  for (int i = 1; i <= 5; i++) { // 5 SMS tas bort för se till att överflödiga SMS försvinner. 

    fona.deleteSMS(i); 

  } 

} 

else if (strcmp(SMS_content, "S") == 0) {//S=Stop = Stopp 

            sprintf(message, "Stopping..."); //sprintf används för att omvandla Strings      

till char arrays  

            fona.sendSMS(tempTarget, message); //fona.sendSMS skickar meddelandet 

till remporärt mål, vilket är nummret som skickade S 

            fona.enableGPS(false); //stänger av GPS:en 

            break; //break får pejlen att lämna subprogrammet Run 

          } 
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När SMS-funktionaliteten var klar testades enheten att skicka och ta emot SMS till 

specifika nummer. Samt testades enheten på olika platser såsom inomhus och ute i 

skogen för att se att den kunde skicka och ta emot SMS där det kunde behövas. 

3.2.2 GPS 

Subprogrammet ”sendPosition”, vilket är det subprogram som hanterar att hämtning 

av koordinaterna via GPS och skicka positionen till de specifika målnumren som har 

valts. Se figur 7 för koden som skickar positionen alternativt att pejlen inte vet var 

den är. 

 

Figur 7 koden för att skicka position 

void sendPosition(char target[4][13]) { //funktion för att skicka positionsdata 

  float latitude, longitude;// speed_kph, heading, altitude; kan också användas 

  char message[100]; 

  int tempLat, tempLong; 

  if (1 < fona.GPSstatus()) { 

    bool gpsFix = fona.getGPS(&latitude, &longitude); 

    char tempLat[10], tempLong[10]; 

    dtostrf(latitude, 10, 6, tempLat); //dtostrf används för att omvandla float till strings 

    dtostrf(longitude, 10, 6, tempLong); 

    sprintf(message, " http://maps.google.com?q=%s,%s", tempLat, tempLong); 

    delay(1000); 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      fona.sendSMS(target[i], message); 

      delay(500); 

    } 

  } 

  else if (fona.GPSstatus() == 1) { 

    sprintf(message, "No fix"); // no fix skickas då GPSen inte vet var den är 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      delay(500); 

      fona.sendSMS(target[i], message); 

    } 



 

14 

När funktionerna som behövdes för att kunna skicka positionen till ett eller flera 

nummer var klar testades den genom att skicka koordinater från några olika punk-

ter, sedan testades att skicka positionen till flera än ett nummer. När det var klart 

att hämta koordinater och skicka dessa koordinater i formen av en länk fungerade 

påbörjades utvärderingen av enheten.  

3.2.3 Möjligheten att byta och lägga till flera mottagare 

Pejlen programmerades så att det numret som startar pejlen genom att skicka ”R” är 

också det nummer som används som mottagare av position, det går genom att skicka 

ett ”T” att ändra mottagare och lägga till flera. Upp till fyra olika mottagare kan an-

vändas.  Programmet kan bara skicka till nummer som är 10 siffror långa, vilket van-

liga 07-nummer är. 

3.2.4 Möjligheten att ändra uppdateringshastighet 

Pejlen programmeras så att det uppdateringshastigheten vid start är den snabbaste 

uppdateringshastigheten den har, vilket är ett SMS med positionen i minuten. Det 

går att ändra uppdateringshastigheten via subprogrammet changeUpdaterate. Pro-

grammet är programmerat för att en användare ska kunna välja 1–60 uppdateringar i 

timmen. Det går bara att välja heltal dock. 

3.3 Utvärdering 

För att säkerställa att de krav som är ställda har uppnåtts mättes och testades en-

heten.  

3.3.1 Vikten 

Då det fanns ett viktkrav på max 300 gram så vägdes enheten på en köksvåg med 

modellen Dynamo 10M och där uppmättes en vikt på 100 gram.  

3.3.2 Batteritid 

Mätning av batteritid gjordes på två sätt, en batteritid mättes i standby-läge och en 

batteritid i maxdrift. Mätningen av batteritid i standby-läget gjordes så att ladd-

ningen på batteriet mättes via koden, därefter sattes pejlen i standby-läget. Sedan 

mättes laddningen på batteriet via koden en gång i timmen i 3 timmar, vilket gav 

fyra olika mätvärden. Mätvärdena återfinns i Tabell 1, där även resultatet på cirka 43 

timmars batteritid i standby ses. Sättet att mäta kommer inte ge exakta resultat då 

förbrukningen varierar lite över tid, dock ger den ett tillräckligt bra resultat för att 

kunna säga att kravet på batteritiden uppnås. 
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Tabell 1 Mätvärden för battertid i standby 

 

 

Mätningen av batteritid i drift gjordes på samma sätt som mätningen av batteritid i 

standby förutom att pejlen gick i Run-läget där den skickade sin position en gång i 

minuten, vilket är den högsta hastigheten pejlen kan arbeta i med koden som har 

programmerats. Från de tre mätvärdena som mättes fås ett genomsnitt som använ-

des för att interpolera en batteritid. Därefter jämfördes den uträknade batteritid för 

drift, mot kravet på minst 8 timmar i drift. Uppmätta värden och uträknad batteritid 

återfinns i tabell 2. 

Tabell 2: Mätvärden för batteritid i drift 

 

Det uträknade mätvärdet översteg väl målet på minimum 8 timmars drift. 

3.3.3 Positionsnoggrannhet 

Positionsnoggrannheten mättes genom att låta pejlen skicka positionsdata från en po-

sition vars koordinater kan fås genom olika karttjänster, såsom Google Maps och 

Eniro, och jämför resultatet på vad pejlen får för koordinater och vad kartjänsterna 

anger för koordinater. Skillnaden mellan dessa koordinater används sedan för att 

räkna ut hur stort positioneringsfelet är. De värden som mättes och resultatet kan 

ses i tabell 3. Där kan det ses att positioneringen inte uppfyllde kraven tillfullo. 

Skillnaden mellan koordinater räknades ut via att använda haversine formeln. 

Mätning av batterinivå och uträkning av beräknad batteritid. Batterinivå vid start: 86% 

Efter 1 timme Efter 2 timmar Efter 3 timmar Genomsnittlig 
förbrukning/timme 

84% 81% 79% 2.33%/timme 

Förbrukning/timme Förbrukning/timme Förbrukning/timme Uträknad batteritid 

2% 3% 2% Ca 43 timmar 

Mätning av batterinivå och uträkning av beräknad batteritid. Batterinivå vid 
start: 95% 

Efter 1 timme Efter 2 timmar Efter 3 timmar Genomsnittlig 
förbrukning/timme 

90% 87% 84% 3,66% 

Förbrukning/timme Förbrukning/timme Förbrukning/timme Uträknad batteritid 

5% 3% 3% Cirka 27 timmar 



 

16 

Tabell 3: Mätvärden och resultat för positionering 

 
Koordinater Skillnad i meter 

 
Pejlens Google Maps Eniro Pejl-

Google 
Pejl-
Eniro 

Mät-
värde nr 

Latitud 
(grader) 

Longitud 
(grader) 

Latitud 
(grader) 

Longitud 
(grader) 

Latitud 
(grader) 

Longitud 
(grader) 

  

1 60.614895 16.744967 60.614969 16.744868 60.614953 16.744869 10 8 

2 60.614910 16.744955 60.614969 16.744868 60.614953 16.744869 8 7 

3 60.614910 16.744946 60.614969 16.744868 60.614953 16.744869 8 6 
 

Genomsnittsfel Pejl-Google Genomsnittsfel Pejl-Eniro 

8.66 meter 7 meter 

 

3.3.4 Uppvisning av position 

Pejlen är programmerad så att den skickar en länk i formatet: 

http://maps.google.com?q=latitude,longitude, då om man kopierar och klistrar in 

en länk i det här formatet in i en webbläsare så skapar den en punkt i Google Maps 

på koordinaterna för latituden och longituden angivna i länken. För ett exempel på 

länk se Figur 8.    

 

Figur 8 Exempel på hur SMS med länk ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/?q=latitude,longitude


 

17 

Denna länk skickas till alla nummer som är angivna som målnummer, upp till 4 olika 

nummer kan användas. Om den som mottar länken från figur 8 kopiera och klistra 

in den i en webbläsare, ser dom punkten i figur 9, vilket visar en beskärd Google 

Maps bild. 

 

 

Figur 9 koordinaterna uppvisade i Google Maps. 

 



 

18 

4 Diskussion 

Hundpejlen som byggdes i det här projektet har flera fördelar över de befintliga som 

finns på marknaden, den är till exempel mycket billigare då de billigaste hundpej-

larna på marknaden kostar cirka 2000 kronor eller mer. Medan den Arduino-base-

rad hundpejlen som har konstruerades för det här projektet kostade cirka 850 kro-

nor. Samtidigt tillåter pejlens simpla konstruktion vem som helst att montera egna 

pejlar, det enda kravet är att man har tillgång till ett lödverktyg eller dylikt. Pejlen 

har även en väldigt bra batteritid, med batteriet som användes i det här projektet. 

Det innebär att om man inte behöver en batteritid på 20 timmar eller mer kan man 

köpa ett batteri med färre mAh, dessa batterier är vanligtvis både fysiskt mindre och 

billigare. Pejlen klarade kravet på max 300 gram med en stor marginal, den köksvå-

gen som användes för att väga pejlen har en felmarginal på 2 gram, vilket innebär att 

den egentliga vikten kan vara i intervallen 98–102 gram. Men det är fortfarande 

långt ifrån kravet. Den lätta vikten tillåter också att lägga till flera moduler eller Shi-

elds och fortfarande använda pejlen till mindre hundar som till exempel taxar.  

För att jämföra resultatet mot kommersiella produkter kan det anges att kommersi-

ella pejlar anger oftast en positionsnoggrannhet på 5 meters fel. Om pejlarna är av 

en dyrare variant, 5000 kronor eller mer, har de oftast en batteritid på 24–48 tim-

mar. Till dessa pejlar medföljer oftast en enhet där man kan se pejlens position, det 

är vanligt att en användare får betala för karttjänsten som pejlen använder, där kart-

tjänsten antingen säljs för ett par tusen för obegränsad användning eller där man be-

talar cirka 500 kronor per år för att använda tjänsten. Vikten på dessa dyrare pejlar 

varierar mellan 200–400 gram men då kan pejlen ofta vara fäst i ett halsband vilket 

begränsar vilka hundraser som kan använda den då olika hundraser varierar stort i 

storlek. Den billigaste pejlen som återfanns kostade cirka 2000 kronor, där det till-

kom en årskostnad på 995 kronor för att kunna använda pejlen. Den pejlen har en 

batteritid på 12–14 timmar och en noggrannhet på 5 meter. Den billigare pejlen 

kräver att man äger en smartphone då den styrs av en app.  

Hundpejlen är även olåst för olika abonnemang vilket innebär att en användare kan 

välja mellan alla telefonabonnemang som stödjer GSM, samt använda befintliga tele-

fonabonnemang. Då det finns flera återförsäljare för komponenterna som användes 

kan de som är intresserad i att bygga sin egen hundpejl efter vad som resultatet i det 

här projekt möjligtvis hitta komponenterna ännu billigare. Samt så producerar 

Adafruit en variant av Shielden som är mindre än den som används för det här pro-

jektet, vid namn Adafruit FONA – breakout version. Förvisso kräver den kompo-

nenten att man själv kan koppla ihop Arduino kortet med modulen då den till skill-

nad från en Shield inte kan direkt fästas ovanpå, men kan minska både vikten och 

storleken på pejlen. Koden för det här projektet fungerar även för den komponen-

ten då den består av samma komponenter som Adafruit FONA 808. 
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En svaghet är dock att det här projektet har bara undersökt elektroniken och koden, 

och ingen hänsyn har tagits till att utveckla ett skal eller dylikt för att skydda elektro-

niken mot naturen. Begränsningarna som återfinns i Arduino UNO i form av dyna-

miskt minne gör också att det inte är möjligt att lägga till hur mycket som helst i ko-

den utan att ta bort bitar av den. Metoden som användes för att visa positionen på 

pejlen är väldigt simpel, då pejlen skickar en länk man kopierar och klistrar in i en 

webbläsare. Det vore bättre att utveckla en app eller dylikt för uppvisning av posit-

ionen då det är lättare för än användare att använda en app istället för att kopiera och 

klistra texten från SMSet till en webbläsare. Dock har nuvarande metod ett övertag 

över en app då den fungerar på alla telefoner som kan ta emot SMS och surfa på nä-

tet, en app hade varit begränsad till operativsystem. Pejlen är också begränsad i att 

den inte kan skicka position på kommando utan en användare måste vänta på att pej-

len skickar positionen själv. 

Programmet är även begränsad till max fyra olika användare, där alla användare 

måste använda ett 07-nummer eller liknande med 10 siffror. Det begränsar vilka 

som kan använda pejlen, då landsnummer inte kan användas då till exempel +46-

nummer har fler än 10 tecken. Både antalet användare och längden på de telefon-

nummer som används går att programmera om relativt lätt, sättet som användes här 

var för att fyra användare bedömdes som tillräckligt, och de flesta mobilnummer är 

10 siffror långa.  

För att mäta positionsnoggrannheten antas det att karttjänsterna Google Maps och 

Eniro har försumbara fel i förhållande till pejlens maximala tillåtna fel på 5 meter, då 

eventuella fel i positionen i karttjänsten kommer läggas till på felet från pejlen. Felet 

i positionsnoggrannheten ökar även då det manuellt placerades punkter i karttjäns-

ten, i syfte för att få koordinaterna, vilket innebär att de inte är placerade exakt där 

pejlen är positionerad i världen. Adafruit anger att Adafruit FONA Shielden bör ha 

en noggrannhet på cirka 2.5 meters felmarginal [7], vilket är tillräckligt för att upp-

fylla kravet. Dock visade det sig i tester att felmarginalen var som bäst, när man jäm-

förde mätresultatet med Eniros kartjänst, 8,66 meter fel i genomsnittligt. Det felet 

är större en önskemålet på max 5 meters fel.  Men samtidigt bör det inte göra någon 

reell skillnad, då det räcker om man vet ungefärligt var hunden är under jaktens 

gång, och när man ska hämta hunden bör en hundägare, som använder hunden i lös-

hundsjakt, ha tillräckligt med pli på hunden för att kunna kalla in den inom ett så 

kort avstånd.  

Metoden som användes för att mäta batteritid antar att förbrukningen är konstant, 

samt att FONA Shieldens metod för att mäta laddningsprocent är korrekt, därför är 

värdena som mättes kanske inte korrekta men de bör avspegla ett ungefärligt värde, 

så pejlen kanske inte har 27 timmars batteritid, dock bör den fortfarande ha över de 

8 timmar som kravet är på. 
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Även om pejlen är konstruerad primärt för kraven ställda av en jägare i syfte av lös-

hundsjakt går pejlen att använda i andra ändamål utan modifieringar, till exempel 

kan man placera pejlen i en bil för att spåra den utifall den blir stulen eller i andra 

syften där man behöver spåra något. Att hårdvaran bara hanterar GSM-nätet ger 

produkten begräsningar i följd av att GSM-nätet har begränsad livslängd, samt finns 

det tele-företag som inte använder GSM-nätet. Men hos de större telekom operatö-

rerna i Sverige finns det inga befintliga planer på att avveckla GSM-nätet ännu.  
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5 Slutsatser  

Arbetet innefattade att konstruera, montera och programmera en pejl baserad på 

Arduino i syfte att kunna användas i löshundsjakt som uppfyller alla de krav en an-

vändare har ställt, samt är billigare än kommersiella produkter med motsvarande 

prestanda. Under projekttiden har det visat sig att positionsnoggrannheten på pejlen 

inte riktigt uppnår vad som önskas, dock ger den befintliga noggrannheten ett unge-

färligt värde som man kan arbeta på. De övriga krav som ställdes har uppfyllts, bat-

teritiden är betydligt bättre än önskat, vikten är mycket lägre och de funktioner som 

behövdes programmera finns och fungerar.  

5.1 Utvecklingsmöjligheter 

 Det är möjligt att det finns bättre passiva GPS-antenner än den som har använts för 

det här projektet, och det kanske kan öka positionsnoggrannheten till ett bättre 

värde. Utifrån plattformen, där både koden och elektroniken räknas in, finns det 

flera projekt man kan spinna vidare på. Att kunna skicka ljud till exempel är något 

som en jägare är intresserad av, då om man kan höra hunden så vet man om den dri-

ver något, eller om något händer den. Skapa en inkapsling är också något man kan 

göra, då en vattentät inkapsling förmodligen ökar livslängden på en enhet avsevärt. 

Att skapa en app för kontrollering av enhet kan underlätta för en användare, och om 

man programmerar appen på ett sådant sätt att den läser och skickar SMS behöver 

man inte ändra pejlkoden.  
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Bilaga A 

/* 

   By: Oskar Larsson 

   2017-05-10 

   För Examensarbete inom Automationsingejörsprogrammet på högskolan i Gävle 

   Arduinobaserad hundpejl. 

   Rekommenderade förbättringar är: Optimering, undersöka möjligheten att skicka 

ljud, undersöka möjligheten att skicka positionsdata direkt till en webplats 

   undersöka möjligheten till att få funktion "changePassword" att fungera. 

*/ 

#include "Adafruit_FONA.h" 

#include <SoftwareSerial.h> 

#define FONA_RX              2   // FONA serial RX pin (pin 2 for shield). 

#define FONA_TX              3   // FONA serial TX pin (pin 3 for shield). 

#define FONA_RST             4   // FONA reset pin (pin 4 for shield) 

SoftwareSerial fonaSS = SoftwareSerial(FONA_TX, FONA_RX);     // FONA soft-

ware serial connection. 

SoftwareSerial *fonaSerial = &fonaSS; 

Adafruit_FONA fona = Adafruit_FONA(FONA_RST); 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  while (!Serial); 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(F("testkod")); 

  // Initialize the FONA module 

  Serial.println(F("Initializing FONA....(may take 3 seconds)")); 

  fonaSS.begin(4800); 



 

A2 

 

 

  if (!fona.begin(fonaSS)) { 

    Serial.println("Error"); 

  } 

 

  fonaSS.println("AT+CMEE=2"); 

  Serial.println(F("FONA is OK")); 

  delay(5000); 

  for (int8_t i = 1 ; i < 10; i++) { 

    fona.deleteSMS(i); 

  } 

  fona.enableGPS(false); 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  delay (1000); 

  if (fona.getNumSMS() > 0) { 

    char tempTarget[25]; 

    char SMS_content[40]; 

    fona.getSMSSender(1, tempTarget, 250); 

    readSMS(SMS_content); 

    fona.deleteSMS(1); 

    if (strcmp(SMS_content, "R") == 0) { //strcmp jämför SMS_content med 'R' 

för att se om de är lika, ifall de är det blir svaret 0. 

      Run(tempTarget, (char*)"123"); //tempTarget är det nummret den svarar på, 

"123" är lösenordet, lättaste sättet att byta lösenordet på är just nu att byta string-en 

här. 

    } 

    for (int8_t i = 1 ; i < 5; i++) {//ser till att alla överflöda sms tas bort. 
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      fona.deleteSMS(i); 

      delay(500); 

    } 

  } 

} 

void sendPosition(char target[4][13]) { //funktion för att skicka positionsdata 

  float latitude, longitude;// speed_kph, heading, altitude; kan också användas 

  char message[100]; 

  int tempLat, tempLong; 

  if (1 < fona.GPSstatus()) { 

    bool gpsFix = fona.getGPS(&latitude, &longitude); 

    char tempLat[10], tempLong[10]; 

    dtostrf(latitude, 10, 6, tempLat); 

    dtostrf(longitude, 10, 6, tempLong); 

    sprintf(message, " http://maps.google.com?q=%s,%s", tempLat, tempLong); 

    delay(1000); 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      fona.sendSMS(target[i], message); 

      delay(500); 

    } 

  } 

  else if (fona.GPSstatus() == 1) { 

    sprintf(message, "No fix"); // no fix skickas då GPSen inte vet var den är 

    for (int i = 0; i < 4; i++) { 

      delay(500); 

      fona.sendSMS(target[i], message); 

    } 

  } 
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} 

void Target(char tempTarget[25], char target[4][13]) { //funktion för att bestämma 

vilka telefonnummer som ska få positionsdata 

  bool onlyNumbers = true; //variabel för att kolla att iallafall målnumret bara är 

siffror. 

  char message[70], SMS_content [101]; //SMS_content används i princip alla 

subrutiner för att spara informationen ur ett SMS 

  sprintf(message, "Current target is: %s", target); //sprintf tillåter en att konstru-

era String liknande char arrays 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  delay(1000); 

  sprintf(message, "To change the target reply with 'Y' within 30 sec"); 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  delay(30000); 

  readSMS(SMS_content); 

  if (strcmp(SMS_content, "Y") == 0) { 

    sprintf(message, "Enter wanted target phonenumbers within 30 sec"); 

    fona.sendSMS(tempTarget, message); 

    delay(30000); 

    if (fona.getNumSMS() > 0) { 

      readSMS(SMS_content); 

      for (int i = 0; i < strlen(SMS_content); i++) { 

        if (!(isdigit(SMS_content[i]) || SMS_content[i] == ' ')) { 

          onlyNumbers = false; 

        } 

      } 
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      if (onlyNumbers) { 

        sprintf(message, "Target phonenumbers are now: %s", SMS_content); 

        int j = 0; 

        switch (strlen(SMS_content) / 10) { // switch/case valdes då det är bäst om 

alla oanvända positioner av de 4 nummerna som skapas blir tom så att det inte finns 

några rester 

          case 1: { 

                for (int k = 0; k < 10; k++) { 

                Serial.print(F("k: ")); Serial.println(k); 

                target[0][k] = SMS_content[k]; 

                target[1][k] = ' '; 

                target[2][k] = ' '; 

                target[3][k] = ' '; 

              } 

              break; 

            } 

          case 2: { 

                for (int k = 0; k < 10; k++) { 

                Serial.print(F("k: ")); Serial.println(k); 

                target[0][k] = SMS_content[k]; 

                target[1][k] = SMS_content[k + 11]; 

                target[2][k] = ' '; 

                target[3][k] = ' '; 

              } 

              break; 

            } 

          case 3: { 
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              for (int k = 0; k < 10; k++) { 

                target[0][k] = SMS_content[k]; 

                target[1][k] = SMS_content[k + 11]; 

                target[2][k] = SMS_content[k + 22]; 

                target[3][k] = ' '; 

              } 

              break; 

            } 

          case 4: { 

              for (int k = 0; k < 10; k++) { 

                target[0][k] = SMS_content[k]; 

                target[1][k] = SMS_content[k + 11]; 

                target[2][k] = SMS_content[k + 22]; 

                target[3][k] = SMS_content[k + 33]; 

              } 

              break; 

            } 

        } 

        target[0][10] = '\0'; // ett tecken som säger att här tar arrayen slut. 

        target[1][10] = '\0'; 

        target[2][10] = '\0'; 

        target[3][10] = '\0'; 

      } 

      else { 

        sprintf(message, "Faulty phonenumber"); 

      } 

    } 

    else { 
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      sprintf(message, "No message received"); 

    } 

  } 

  else { 

    sprintf(message, "No message received"); 

  } 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

} 

 

bool passwordCheck(char tempTarget[20], char* password) { //funktion för att be-

gränsa vilka som kan använda pejlen via ett lösenord 

  char SMS_content[20], message[30]; 

  bool pwCorrect; 

  sprintf(message, "Enter password within 30 sec"); 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  delay(30000); 

  if (fona.getNumSMS() == 1) { 

    readSMS(SMS_content); 

    if (strcmp(SMS_content, password) == 0) { 

      return true; 

    } 

    else { 

      sprintf(message, "Wrong password"); 

      fona.sendSMS(tempTarget, message); 

      return false; 

    } 

  } 

  else if (fona.getNumSMS() == 0) { 



 

A8 

 

    sprintf(message, "Did not recieve any message"); 

    fona.sendSMS(tempTarget, message); 

    return false; 

  } 

} 

byte changeUpdaterate(char tempTarget[21], byte updaterate) {//funktion för att 

ändar hur ofta pejlen uppdateras 

  bool correctNumber = true; 

  char SMS_content[10], message[60]; 

  sprintf(message, "Current updaterate (updates/h) is: %i", updaterate); 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  delay(3000); 

  sprintf(message, "To change the updaterate reply with 'Y' within 30 sec"); 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  delay(30000); 

  readSMS(SMS_content); 

  delay(1000); 

  if (strcmp(SMS_content, "Y") == 0) { 

    sprintf(message, "Write wanted updaterate within 30 sec (max 60 updates/h, 

min 1 update/h)"); 

    fona.sendSMS(tempTarget, message); 

    delay(30000); 

    readSMS(SMS_content); 

    String SMS = String(SMS_content); 

    Serial.print("SMS: "); Serial.println(SMS); 

    if ((1 <= SMS.toInt() && SMS.toInt() <= 60)) { 

      updaterate = SMS.toInt(); 

      sprintf(message, "Updates/h is now: %i", updaterate); 
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    } 

  } 

  else { 

    sprintf(message, "No changes in updaterate"); 

  } 

  fona.sendSMS(tempTarget, message); 

  return updaterate; 

} 

void Run(char tempTarget[20], char password[10]) { //funktionen som körs för 

hantera alla andra funktioner 

  byte updaterate = 60; 

  char SMS_content[10], target[4][13], message[40]; 

  unsigned long timer; 

  if (passwordCheck(tempTarget, password)) { 

    fona.enableGPS(true); 

    delay(5000); 

    sprintf(target[0], tempTarget); 

    sprintf(message, "Running..."); 

    fona.sendSMS(tempTarget, message); 

    timer = millis(); 

    while (1) { 

      Serial.println("In the while-loop"); 

      fona.enableGPS(true); 

      if (fona.getNumSMS() > 0) { 

        fona.getSMSSender(1, tempTarget, 250); 

        readSMS(SMS_content); 

        if (passwordCheck(tempTarget, password)) { 
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          if (strcmp(SMS_content, "U") == 0) { //U = Updaterate = updateringshas-

tighet 

            updaterate = changeUpdaterate(tempTarget, updaterate); 

          } 

          else if (strcmp(SMS_content, "T") == 0) { //T = Target = mål för posit-

ionsdata 

            Target(tempTarget, target); 

          } 

          else if (strcmp(SMS_content, "S") == 0) {//S=Stop = Stopp 

            sprintf(message, "Stopping..."); 

            fona.sendSMS(tempTarget, message); 

            fona.enableGPS(false); 

            break; 

          } 

          else if (strcmp(SMS_content, "B") == 0) {//B=Battery 

            uint16_t vbat; 

            fona.getBattPercent(&vbat); //får fram batteri % 

            sprintf(message, "Battery is at %d  percent power", vbat); 

            fona.sendSMS(tempTarget, message); 

          } 

          else { 

            sprintf(message, "Faulty message recived"); 

            fona.sendSMS(tempTarget, message); //ifall ett meddelande tas emot som 

inte uppfyller något av de andra valen. 

          } 

        } 

      } 

      delay(1000); 
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      if (millis() - timer >= ((60 / updaterate) * 60000)) { //funktion som ska skicka 

positionen i den hastigheten som har valts. 

        timer = millis(); 

        sendPosition(target); 

      } 

    } 

  } 

} 

void readSMS(char* SMS_content) { 

  uint16_t SMSlength; 

  fona.readSMS(1, SMS_content, 250, &SMSlength); 

  delay(1000); 

  for (int i = 1; i <= 5; i++) { // 5 SMS deletas för se till att överflödiga SMS för-

svinner. 

    fona.deleteSMS(i); 

  } 

} 


