
2007:126 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Mikrosensorer i nätverk

 Göran Eriksson
 Marcus Willander

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Elektroteknik 

Institutionen för Systemteknik
Avdelningen för EISLAB

2007:126 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--07/126--SE



 
 
 
 
 

Mikrosensorer 
i nätverk 

 
 

 
 
 

Göran Eriksson och Marcus Willander 
 
 
 
 
 

Handledare: Jerry Lindblom 
 

Examinator: Jonny Johansson 
 
 
 
 

 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för systemteknik, EISLAB 
2007-01-19 

 
 
 
 



 
 
 
 

Sammanfattning 
 

 
 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att göra små, billiga och 
strömsnåla sensorplattformar uppkopplade i trådlösa nätverk för övervakning av hem- och 
industrimiljö. Konceptet bygger på idéer som handledaren, Jerry Lindblom, specificerat. 
 
Systemet som utvecklats består av en generell sensorplattform för olika givare, samt 
mottagare och mjukvara. I demonstrationssyfte, för att visa hur ett färdigt system kan se 
ut, har från andra projekt, en GPRS-modul från RO Rollytech AB, Öjebyn och en databas 
från Gema Industri AB, Gällivare lånats och modifierats. 
 
På sensorplattformen är det möjligt att ansluta valfri typ av resistiv givare och alla typer 
av givare som fungerar som kontaktslutningar. Det går också bra att använda sensorer som 
har I2C-interface. Det som kan övervakas är exempelvis: fukt, temperatur, vibrationer, 
rök, med mera. Utbudet av tänkbara produkter som bygger på detta koncept är 
förmodligen betydligt större än vad som går att föreställa sig.  
 
För att sensormodulens livslängd ska vara acceptabel måste dess strömförbrukning vara 
ytterst låg, detta är möjligt genom att låta den ”sova” tills den blir väckt av en yttre 
händelse. Exempelvis när temperaturen går över en viss gräns eller när det kommer vätska 
under kylskåpet vaknar sensormodulen och skickar iväg ett larm. Det enda meddelande 
som skickas återkommande är ”jag lever” - meddelandet, som skickas två gånger per 
dygn, så att användaren får ett kvitto på att sensormodulerna fortfarande fungerar som de 
ska. När larmet eller ”jag lever” - meddelandet skickas, följer även givarens mätvärde 
med.  
 
Sensormodulerna kommunicerar på det licensfria bandet 868 MHz, som används  
för larmöverföring och mätdatainsamling. De använder FSK som moduleringsform och 
har ett egenutvecklat protokoll. Protokollmässigt har det visats att det är möjligt att ta 
emot, avkoda och utvinna informationen ur ett meddelande, när flera sensormoduler 
sänder samtidigt.  
 
För att demonstrera hur ett färdigt system kan vara uppbyggt visades vid Tekniska mässan 
i Stockholm, vid årets prisutdelning av nominerade bidrag i Embedded Student Award, 
hur information från sensornätverket kan nås av en övergripande server med databas och 
verktyg för mätdatabehandling. Användaren kan då, via sin hemsida, skapa grafer för att 
visa trender och sätta upp villkor för larm. Användaren kan även snabbt få information om 
ett larm utlösts, via E-post eller SMS. 
 
En väsentlig del av examensarbetet var att ta hänsyn till tillverkningskostnaden, storleken 
på sensorplattformen och strömförbrukningen. Tillverkningskostnaden ligger i dagsläget 
på ca 45 kronor inklusive batteri och en enklare givare, vilket är betydligt billigare än 
liknande produkter som finns på marknaden idag. Målet att göra en liten sensorplattform  



 
 
har uppnåtts. Diametern på kretskortet är 21 mm, vilket motsvarar storleken på en 
tiokrona. Vad gäller strömförbrukningen så har den kunnat minimeras med ett reaktivt 
tankesätt vid mjukvaruutvecklingen, som utförts i programspråket C. Totala 
strömförbrukningen är cirka 85 uAh/dygn. Något livslängdstest har naturligtvis inte 
kunnat göras, men då 85 uAh/dygn är den verkliga förbrukningen, är det ett kvalificerat 
antagande att en livslängd på mer än 4 år kan uppnås i en anständig miljö, med ett 
litiumbatteri på 150 mAh samt en självurladdning på cirka 1 %.  
 
En besvikelse är räckvidden mellan sensormodulen och mottagaren, som uppgick till cirka 
30 meter. De främsta orsakerna till den korta räckvidden är mottagarens dåliga känslighet 
och sändarens antenn som av utrymmesskäl måste vara väldigt liten. 



 
 
 
 

Abstract 
 

 
 
 
The purpose of this thesis is to investigate the possibility to make small, cheap and ultra 
low power sensor platforms, connected in wireless networks for monitoring of home and 
industrial environments. The concept is based on ideas from our supervisor, Jerry 
Lindblom. 
 
The developed system consists of a generic platform for different sensors, a receiver and 
software. A GPRS module from RO Rollytech AB and a database from Gema Industri AB 
have been modified and used to demonstrate an example of a complete system. 
 
To the platform, it is possible to connect any resistive sensor and any sensor that can act 
as a switch. It is also possible to use sensors compatible with the I2C interface. Parameters 
the can be monitored are, for example, moisture, temperature, vibrations, smoke. The 
range of possible products is probably larger than can be imagined. 
 
To make the life time of the module acceptable, the power consumption must be 
extremely low. This is possible to realize by letting the module sleep until it is waked by 
an external event. The sensor module wakes up and sends an alarm when, for example, the 
temperature goes below a certain level, or when fluid is detected under a freezer. The only 
message that is regularly sent is the “I’m alive” message which is transmitted twice a day 
to confirm a working module. When the alarm or the “I’m alive” message is transmitted 
the analogue value of the sensor is embedded in it. 
 
The sensor modules communicate on the 868 MHz frequency band which is license free. 
This band is used for surveillance systems and measurement data collection. The modules 
use FSK modulation and a protocol developed by us. It has been shown that the protocol 
supports multiple senders. 
 
A complete system was demonstrated at the Technical Exhibition in Stockholm, at this 
year prize ceremony for the Embedded Student Award. The demo showed how the 
information from the sensor network can be reached by a central server which has a 
database and tools for data processing. The user can, through his website, create graphs to 
show trends and set up conditions for alarms. The user can also get fast information about 
alarm status, by e-mail or SMS. 
 
Crucial parts of the thesis were to consider the manufacturing cost, size of the platform 
and the power consumption. The manufacturing cost is today approximately 45 SEK 
including battery and a basic sensor which is considerably cheaper than is available on the 
market today. The goal to develop a small sensor platform has been achieved. The 
diameter of the circuit board is only 21 mm. The power consumption has been minimized 
through a reactive method of programming which has been implemented in C. The total 
power consumption is approximately 85 uAh/day. For obvious reasons an endurance test  



 
 
was not possible but when 85 uAh/day is the actual power consumption, a qualified guess 
of the life time is 4 years with a 150 mA battery. 
 
A limitation in the system is the 30 m range between the sensor module and the receiver. 
The primary reason to the short range is the receiver’s low sensitivity and the transmitter 
antenna which has to be very small due to space restrictions. 



 
 
 

 

Förord 
 

 
 
 
Detta examensarbete markerar slutet på vår civilingenjörsutbildning, inom inbyggda 
system, vid Luleå tekniska universitet, EISLAB. Examanesarbetet påbörjades i april och 
avslutades med denna rapport och en demonstration på Tekniska Mässan i oktober, där vi 
var nominerade i tävlingen ”Bästa inbyggda system”.  
 
Vi vill tacka vår handledare Jerry Lindblom som stått bakom oss under projektets gång 
men även övrig berörd personal på institutionen för Systemteknik.  
 
 
 

Göran Eriksson och Marcus Willander 
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Kapitel 1 
 

 

Inledning 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sensorer som mäter och detekterar händelser samt skickar dessa trådlöst till någon form 
av övervakningsenhet har under lång tid varit ett önskemål. De flesta av dagens sensorer 
är i regel trådanslutna, vilket många gånger gör installationen dyr och omständlig, 
speciellt i hemmiljöer. 
 
Vi ser att marknaden växer för trådlös överföring av data. Exempel på detta är 
cykeldatorn, pulsklockan och fjärrkontrollen för styrning av hembelysning. 
 
I en hemmiljö finns ett stort behov av billiga sensorer som kan, genom externa händelser, 
detektera fukt, brand, gas, inbrott, frysrisk etc. samt på ett bra sätt kunna förmedla 
informationen till sin omgivning. Kraven är lång livslängd, kort och enkel installation, 
tillförlitlighet samt att de ska vara mycket billiga. 
 
Marknaden har invaderats av kvalificerade tillämpningar som bygger på Bluetooth men 
även Zig Bee är på frammarsch. Det är dock inte försvarbart att använda dessa stora och 
komplexa protokoll för att överföra en enkel kontaktslutning som orsakats av en händelse 
som givaren detekterat. Det finns i dagsläget inget enkelt och framförallt extremt 
strömsnålt protokoll för att överföra denna information. Det är heller inte ekonomiskt 
försvarbart att använda sig av avancerad hårdvara för att överföra dessa små mängder 
data. Små sändare med enkla mikrokontrollrar är mycket lovvärda att användas i detta 
sammanhang. 
 
Detta examensarbete startades upp för att undersöka möjligheten att göra små, billiga och 
strömsnåla enheter för övervakning av hem- och industrimiljö.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett nytt gränssnitt uppbyggt i hårdvara, både 
för sändare och mottagare. Mottagaren, dvs en ny typ av seriekrets (USPRT, Universal 
Synchronous Packet Receive Transmitt), signalerar först till en datauppsamlingsenhet när 
datapaketet mottagits och detekterats korrekt. Kommunikationssättet tar med sig 
bitklockan vid överföringen genom att använda en speciell typ av signalkodning. Detta 
förfarande gör att detektering av bitfel underlättas och datan kan på ett enkelt sätt klockas 
in, vilket gör att mikrokontrollerns arbete reduceras väsentligt. Ett reaktivt tankesätt vid  
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programmeringen, vilket är nödvändigt för minimal strömförbrukning, stöds med andra 
ord av detta gränssnitt. 
 
Examensarbetet omfattar också att implementera ett protokoll som klarar av att, beroende 
på tillämpning, hantera många sändare som sänder samtidigt på samma frekvens samt att 
göra en anpassning mot ett befintligt system, som kommunicerar mot en databas med http- 
och GPRS-teknik. 
 
I början av examensarbetet var ett par direktiv givna om hur designen av systemet skulle 
se ut. Dessa direktiv är listade nedan: 
 
• Endast envägskommunikation. 
• Sändarplattformen ska vara uppbyggd kring en rfPIC12F675 och 

mottagarplattformen kring en PIC18F452 och en rfRXD0920. 
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Kapitel 2 
 

 

Teori 
 
 
 
För att öka förståelsen för tekniken som används i detta examensarbete kommer några 
grundläggande begrepp att beröras.  
 
 

2.1 Elektromagnetisk strålning 
 
Elektriska fält uppstår genom skillnader i spänning. Högre spänning och kortare avstånd 
ger högre elektriskt fält. Magnetiska fält skapas av elektrisk ström. Större ström ger högre 
magnetiskt fält. Ett elektriskt fält kan finnas utan att någon ström flyter. Om ström flyter 
kommer magnetfältets styrka att variera med effektförbrukningen medan det elektriska 
fältet kommer att vara konstant.  
 
Elektromagnetisk strålning är en våg som fortplantas i tid och rum och som består av en 
elektrisk och en magnetisk komponent. De två delarna oscillerar i rät vinkel mot varandra 
och mot rörelseriktningen. 
 
 
2.1.1 Definition av det magnetiska fältet 
 
Magnetiska fält utövar krafter på andra rörliga laddningar. Rörliga laddningar omskrivs 
ofta som elektrisk ström. Beroende på geometri och antalet rörliga laddningar så kommer 
den magnetiska fältstyrkan att variera. Magnetiska fält beskrivs av två vektorstorlekar: 
den magnetiska fältstyrkan H och den magnetiska flödestätheten B. I luft, vakuum och i 
icke-magnetiska material så är det tillräckligt att beskriva en av dessa storheter för att få 
en korrekt beskrivning av de magnetiska fälten. 
 
Magnetisk flödestäthet är en vektorstorhet (B) som beskriver den kraft som verkar på 
laddningar i rörelse. Storleken, B, av det magnetiska fältet i en given punkt ges av 
 

 
)sin(0 θvq

FB =  (2.1) 

 
där F är storleken av den magentiska kraft som påverkar en positiv testladdning q0 som rör 
sig med hastigheten v, och θ är vinkeln mellan v och B. Den magnetisk kraften är 
vinkelrät mot B, och mot v. 
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Flödestätheten mäts i följande enhet 
 
SI-enhet:  Ns/[Cm] = T (tesla). 
Vanlig enhet: 1 gauss = 10-4 tesla. 
 
Magnetisk fältstyrka är en vektorstorhet (H) som tillsammans med den magnetiska 
flödestätheten karakteriserar ett magnetfält i varje punkt i rummet. Denna storhet uttrycks 
i ampere per meter (A/m). 
 
Den magnetiska flödestätheten och den magnetiska fältstyrkan förhåller sig på följande 
sätt till varandra 
 
 HB r 0μμ=  (2.2) 
 
där μr är den relativa permeabiliteten (för luft: μr = 1, för järn: μr > 1000) och μ0 är 
permeabiliteten för vakuum( ) [Vs/Am]  7104 −⋅π
 
 
2.1.2 Definition av det elektriska fältet 
 
Elektrisk fältstyrka är en vektorstorhet (E) som motsvarar den kraft som verkar på en 
laddad partikel oavsett av dess rörelse. Denna storhet uttrycks i volt per meter (V/m) och 
ges av 
  

 
q
FE =  (2.3) 

 
En elektrisk kraft är parallell med E. 
 
Hastigheten med vilken en elektromagnetisk våg (alltså även ljus) färdas med genom ett 
material eller en transmissionsledning vars isolermaterial har ett visst ε och µ. Sätts εο och 
µo, d.v.s. för luft eller vakuum, erhålls mycket riktigt ljusets hastighet, som är 

m/s.  8102.9979 ⋅
 
Hastigheten för en elektromagnetisk våg kan tecknas 
 

 
)(

1
εμ

=v  (2.4) 

 
Observera att ett materials ε varierar med frekvensen. Exempelvis ljus av olika färg 
(frekvens) går olika fort genom glas vilket gör att de bryts olika mycket i ett prisma. De 
vanligaste plasterna i koaxialkablar har ett εr på ca 2.2 och μr=1 vilket ger en 
signalhastighet på ca 66% av ljusets hastighet. Detta brukar stå i databladen.  
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2.2 Radiovågor 
 
Radiovågor benämns ofta i vardagligt tal för RF, från engelskans radio frequency. RF är 
en term som refererar till växelström, som har den karaktäristiken att när strömmen matas 
till en antenn bildas ett elektromagnetiskt fält kan användas för trådlös överföring av data. 
 
RF är den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning. Dessa frekvenser 
täcker en stor del av det elektromagnetiska spektrumet, med början från ca 9 kHz upp till 
ca 300 GHz. Tabell 2.1 visar hur frekvensindelningarna är gjorda samt benämningar för 
dessa frekvensband. 
 
 

Tabell 2.1: Frekvensband 
 
Benämning  Förkortning Frekvensband Våglängder 
Very Low Frequency  VLF  9 kHz - 30 kHz  33 km - 10 km 
Low Frequency  LF  30 kHz - 300 kHz  10 km - 1 km 
Medium Frequency  MF  300 kHz - 3 MHz  1 km - 100 m 
High Frequency  HF  3 MHz - 30 MHz  100 m - 10 m 
Very High Frequency  VHF  30 MHz - 300 MHz  10 m - 1 m 
Ultra High Frequency  UHF  300 MHz - 3 GHz  1 m - 100 mm 
Super High Frequency  SHF  3 GHz - 30 GHz  100 mm – 10 mm 
Extremely High 
Frequency  EHF  30 GHz - 300 GHz  10 mm - 1 mm 

 
Det elektromagnetiska fältet, ibland kallat RF-fältet, har en våglängd som är omvänt 
proportionell mot frekvensen. 
 

 
f
c

=λ  (2.5) 

 
där c är ljusets hastighet 299 792 458 m/s 
 
 

2.3 De fria banden 
 
För att uppnå så effektiv och säker kommunikation som möjligt är RF-spektrumet 
uppdelat i flera olika användningsområden kallade frekvensband. De olika 
frekvensbanden är låsta för olika ändamål, till exempel för jaktradio, kommunikation 
mellan flygledartorn och flygplan, olika navigeringshjälpmedel, mobiltelefoni och militära 
ändamål. Det är viktigt att kommunikationen håller sig inom sitt avgränsade område då  
problem annars uppstår. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som är ansvariga 
för att både kontrollera och upplåta användning av de olika frekvensbanden. Många 
frekvensband kräver licens för att få användas medan andra är fria att använda om 
utrustningen följer de krav som ställs och den används för avsett ändamål. I 
examensarbetet fanns två möjliga licensfria band att välja på, då hårdvaran som använts  
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har stöd för både 433 och 868 MHz. Båda dessa frekvensband är harmoniserade mellan de 
flesta länder i Europa och produkter kan därför säljas fritt inom EU förutsatt att de uppnår  
kraven för CE-märkning. Bandet för 868 MHz är det senare av de två och har, till skillnad 
mot 433 MHz, många restriktioner på hur det får användas.  
 
Till skillnad mot frekvensbandet för 433 MHz är det i 868 MHz:   
 
• I dagsläget mycket mindre störningar än i det hårt belastade 433 MHz bandet. 
• Inte tillåtet med kontinuerlig sändning vilket ökar tillgängligheten. 
• Uppdelad sändning i olika frekvensband och kanaler för att separera olika sändare och 

syften med sändningen vilket minskar störningar. Till exempel får vissa 
frekvensintervall endast användas för larmöverföring. Se tabell 2.2 och figur 2.1 

• Reducerad sändareffekt på vissa delar av bandet vilket ökar tillgängligheten och 
minskar störningar. 

• Kortare räckvidd än vid 433 MHz men då störningarna är mindre vid 868 MHz kan 
den praktiska räckvidden i många fall ändå överstiga den för 433 MHz. 

• Svårare att få tag på hårdvara såsom antenner och filter då 868 MHz är ett nyare 
licensfritt band och av detta skäl har produkter inte kommit ut på marknaden i full 
skala ännu. 

• Viktigare med en bra design då högre frekvenser i regel skapar förluster i 
komponenter och ledningsbanor. 

 
 

 
Figur 2.1: Graf över sub-band. 
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Tabell 2.2: Sub-band 
 
Sub-band Användningsområde Kanaldelning Sändningscykel 
1 valfritt bredband < 1 % 
2 larm 25 kHz < 0.1 % 
3 valfritt bredband < 0.1 % 
4 Larm 25 kHz < 0.1 % 
5 fritt   
6 valfritt 25 kHz/bredband < 10 % 
7 larm 25 kHz < 10 %  
8 valfritt bredband < 100 % 

 
 

2.4 FSK 
 
Frequency shift keying (FSK) är den vanligaste formen av digital modulering för höga 
frekvenser. De två diskreta lägena, logisk nolla och logisk etta, är representerade av två 
analoga vågor. Logisk nolla är representerad av en specifik frekvens och logisk etta av en 
annan, se figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2: Illustration av digitala respektive analoga tillstånd 

 
Tiden för en ettas eller en nollas varaktighet kallas för elementlängd och anges vanligtvis i 
mikro- eller millisekunder, se figur 2.3. Typiska värden på elementlängden är ett antal 
millisekunder men kan ha extremvärden från mindre än en mikrosekund till större än en 
sekund. 
 
Vid frekvensmätningar av FSK-signalen förekommer ord som centerfrekvens och 
deviation. Centerfrekvensen är den virtuella bärvågsfrekvensen och deviationen är 
bandbredden som tas upp av nollans lägre frekvens f1, upp till ettans högre frekvens f2. 
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Figur 2.3: Illustration av elementlängd. 

 
FSK kan sändas koherent eller icke koherent. Koherent innebär att fasen hos de två 
frekvenserna är lika. Detta uppnås oftast genom att använda sig av en och samma kristall 
för dessa två frekvenser. Kristallen kan dras en kortare bit i frekvens, för att uppnå rätt 
deviation, med hjälp av kondensatorer. Icke koherent innebär då att signalerna inte är i fas. 
Detta beror på att två kristaller används för att få önskad deviation. Icke-koherent FSK är 
vanligare pga. att det är lättare att använda, men koherent FSK ger en överlägsen 
feldetektering. 
 
 

2.5 Impedansmatchning 
 
En energikälla överför maximal effekt till lasten, när impedansen på lasten är lika med 
komplexkonjugatet av källans impedans. För att två impedanser ska vara 
komplexkonjugerade krävs att realdelen är lika och imaginärdelen är lika till beloppet fast 
med ombytt tecken, enligt ekvation 2.6. Denna form av impedansmatchning används när 
källan och lasten är reaktiva och fungerar endast för en specifik frekvens.  
 
 * Z Z sourceload =  (2.6) 
 
I lågfrekventa eller DC-system, eller system med rena resistiva källor och laster, är 
reaktanserna noll eller tillräckligt små för att vara försumbara. I detta fall överförs 
maximal effekt när källans resistans är lika med lastens resistans, enligt ekvation 2.7. 
 
 sourceload  Z Z =  (2.7) 

 
Impedansmatchning är inte alltid önskvärd. Så är fallet när en källa med låg impedans 
kopplas till en last med hög impedans. Uteffekten begränsas då av den högre impedansen, 
vilket innebär att det kommer att gå mindre ström genom lasten med lägre  

 8



 
 
effektutveckling som följd. Detta brukar kallas för impedansbryggning eller 
spänningsbryggning. 
 
Impedansbryggning är inte önskvärt för RF-system, pga. att det tillåter effekt att bli 
reflekterad tillbaka till källan i skarven mellan den låga och den höga impedansen. 
Reflektionerna kan skapa en stående våg, vilket leder till ytterligare effektförluster. 
Reflektionsförhållandet kallas för stående vågförhållandet och förkortas VSWR. 
I dessa system är impedansmatchning nödvändig. 
 
I system där längden på transmissionsledningen är stor i jämförelse med våglängden, dvs. 
signalen ändras snabbt i jämförelse med tiden det tar för signalen att ta sig från källa till 
last, måste varje transmissionsledningsslut matcha ledningens karakteristiska impedans, 
Z0 för att inte reflektioner ska uppstå. En grundregel är att när transmissionsledningen är 
större än 10 % av våglängden måste man ha detta i åtanke. 
 
I RF-system är 50 ohm ett vanligt värde för källans och lastens impedans, detta motsvarar 
impedansen för en jordplansantenn med en kvarts våglängd. 
 
I en transmissionsledning färdas signalen från källa till last. Anta att vågen stöter på en 
annan impedans på vägen. En del av vågen kommer då att reflekteras tillbaka, medan en 
del kommer att fortsätta framåt. Reflektionskoefficienten ges av, 
 

 
LS

SL

SZ
ZZ

+
−

=Γ  (2.8) 

 
där ZS är källans impedans och ZL är lastens impedans. 
 
Syftet med en transmissionsledning är att få maximalt med energi till andra sidan av 
ledningen eller att överföra information med så lite fel som möjligt. Alltså reflektionerna 
ska vara så små som möjligt, dvs. ZS och ZL ska vara lika, vilket med för att 
reflektionskoefficienten blir noll. 
 
 

2.6 Antenner 
 
En antenn är en anordning som på ett effektivt sätt kan sända ut och ta emot 
elektromagnetiska vågor. Det finns många egenskaper hos en antenn som måste beaktas 
innan en antenn väljs ut: 
 
• Strålningsmönster 
• Förstärkning 
• Riktbarhet 
• Polarisation 
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2.6.1 Strålningsmönster 
 
En antenns strålningsmönster kan delas upp i två stycken 2D-bilder, ett sett från sidan 
(elevation pattern) i figur 2.4a och ett sett uppifrån (azimuth pattern) i figur 2.4b. 
Kombineras dessa fås en 3D-plot för hur energin strålar från en antenn, se figur 2.4c. 
 

 
Figur 2.4: Strålningsmönster. 

 
 
2.6.2 Förstärkning 
 
Förstärkningen hos en antenn är förhållandet mellan effekten in till antennen och effekten 
ut från antennen. Förstärkningen mäts oftast upp i dBi, som är en logaritmisk förstärkning 
relativt en isotropisk antenn. En isotropisk antenn är en ”teoretisk antenn” som har ett 
perfekt sfäriskt strålningsmönster och en linjär förstärkning på ett. 
 
 
2.6.3 Riktbarhet 
 
Antennens riktade förstärkning är koncentrationen av energi i en specifik riktning. Detta 
är oftast förhållandet mellan strålningsintensiteten i en viss riktning och medelintensiteten. 
 
 
2.6.4 Polarisation 
 
Som tidigare nämnts så består en elektromagnetisk våg av en elektrisk- och en magnetisk 
komponent. Det är den elektriska komponenten i den elektromagnetiska vågen som 
beskriver polarisationen. Generellt så är alla elektromagnetiska vågor elliptiskt 
polariserade. I detta generella fall består det elektriska fältet av två linjära komponenter 
som är vinkelräta mot varandra. Dessa komponenter har olika amplitud och fas som visas i 
figur 2.5, där Ex är elektriska fältets komponent i x-riktningen och Ey är motsvarande i y-
riktningen. Det totala elektriska fältet E, är summan av dessa. 
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Figur 2.5: Elliptisk polarisation. 

 
Två specialfall av elliptisk polarisation är cirkulär polarisation och linjär polarisation. En 
cirkulär polariserad elektromagnetisk våg består av två stycken linjärpolariserade 
komponenter som är vinkelräta mot varandra, har samma amplitud och har en 90 graders 
inbördes fasförskjutning. Beroende på om fasförskjutningen är +90 eller -90 grader roterar 
fältet antingen medurs eller moturs, d.v.s. höger eller vänsterpolariserad. 
 
En linjärpolariserad elektromagnetisk våg består endast av en komponent och detta 
benämns i vardagligt tal som en vertikalt eller horisontellt polariserad elektromagnetisk 
våg.  
 
Polarisationen är viktig för att få ut maximal kapacitet ur en antenn. Polarisationen på 
sändarens antenn måste matchas med polarisationen på mottagarens antenn. 
 
 
2.6.5 Dipoler 
 
En dipol har en enkel antennstruktur. Den består av två ledningar, som visas i figur 2.6. 
Det första som bör noteras är att en dipolantenn består av två delar, därav termen ”di” i 
namnet. Hur är det möjligt att driva ström in i en dipol när det inte är en sluten krets? 
Naturligtvis så finns det en impedans mellan dessa två ledningar och ström genom denna 
impedans, representerar strålning. En dipolantenn behöver alltså två delar för att kunna 
stråla och mängden strålning är proportionell mot strömmen. Notera också att en dipol, till  
skillnad från en monopolantenn, inte behöver ett jordplan för att fungera. En 
monopolantenn är en antenn som endast har en ledare och arbetar mot ett jordplan istället. 
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Figur 2.6: Dipolantenn. 

 
För att tillverka en antenn, dipol eller monopol, krävs en potentialskillnad mellan två 
metallbitar. Kapacitansen mellan dessa bitar kommer att ge upphov till strömmens 
returväg.  
 
För att förstå hur strömfördelningen ser ut kan det antas att strömmen I drivs in i botten på 
monopolantennen, enligt figur 2.7, obs. att detta även är applicerbart på en dipolantenn. 
Strömmen i toppen på antennen ska vara noll, vilket medför att strömmen varierar från ett 
maximum längst ner och noll högst upp. Om antennen är kort, mindre än 1/10 – våglängd, 
kommer strömdistribueringen att vara linjär från bas till topp. Är antennen lång, ¼ - 
våglängd, kommer strömdistribueringen att vara sinusformad. Båda dessa visas i figur 2.8. 
Här syns tydligt att basen kommer att stråla mest och toppen kommer nästan inte att stråla 
överhuvudtaget. Genomsnittsströmmen blir för en riktigt kort antenn 0.5I och för en 
kvartsvåglängdsantenn 0.64I relativt en ideal monopolantenn som strålar homogent kring 
hela sin längd. 
 

 
Figur 2.7: Strömmens riktning in i antennen. 
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Figur 2.8: Strömfördelning för en kort respektive lång dipolantenn. 

 
För att öka effektiviteten hos en antenn är det alltså möjligt att placera en större metallbit 
längst upp vilket gör att impedansen mellan ledaren och jordplanet ökar vilket gör att mer 
ström når toppen på antennen, som i sin tur leder till att genomsnittsströmmen ökar. 
 
Det finns en mängd olika antenntyper, men dessa kommer inte att tas upp här, då det faller 
utanför ramen för denna rapport. 
 
 

2.7 PLL 
 
PLL står för Phase-Locked Loop, som är ett reglersystem styrt av in- och utsignalens fas 
och frekvens. 
 
PLL: n är ett intressant och användbart byggblock. Den består i huvudsak av en 
fasdetektor, lågpassfilter och en VCO (voltage controlled oscillator) med negativ 
återkoppling. Figur 2.9 visar den klassiska konfigurationen. 
 
 

 
Figur 2.9: Illustration av den klassiska PLL-konfigurationen. 

 
Fas/frekvens-detektorn är en anordning som jämför två inkommande frekvenser och 
skapar en utsignal som beror på deras fasskillnad. Om fIN inte överensstämmer med fVCO 
kommer fasskillnaden tvinga fVCO att dra sig mot fIN. Alltså, om fasen från den  
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spänningsstyrda oscillatorn (VCO) inte stämmer överens med referensens fas, kommer 
fasdetektorn att få ”charge pump:en” att ändra drivströmmen till VCO. Desto större 
skillnad mellan fVCO och fIN desto större blir strömmen som driver VCO.  
 
”Charge pump:en” är för snabb för att utsignalen direkt ska kunna användas till att driva 
VCO, därför behövs ett lågpassfilter som jämnar ut de abrupta styrsignalerna. 
 
Referensfrekvensen som skapas av en extern kristall är väldigt stabil och det blir även den 
lokalt genererade fVCO, så vad är då nyttan av detta? Här kommer divideraren, som syns i 
återkopplingsloopen, in i bilden. Med hjälp av den går det att få en stabil men även en 
flexibel signal eftersom det går att få en multipel av originalfrekvensen. Exempelvis en  
kristall på 26.8 MHz och en dividerare på 32 kan alltså skapa en frekvens på 857.6 MHz, 
vilket är en lämplig frekvens att använda sig av i RF-sammanhang. 
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Kapitel 3 
 

 

Metod 
 
 
 

3.1 Beskrivning av systemet 
 
Systemet som utvecklats består av en generell sensorplattform för olika givare, samt 
mottagare och mjukvara. I demonstrationssyfte, för att visa hur ett färdigt system kan se 
ut, har från andra studentprojekt, en GPRS-modul från RO Rollytech AB, Öjebyn och en 
generellt utvecklad databas från Gema Industri AB, Gällivare lånats och modifierats. 
 
På sensorplattformen är det möjligt att ansluta valfri typ av resistiv givare och alla typer 
av givare som fungerar som kontaktslutningar. Det går också bra att använda sensorer som 
har I2C-buss. Det som kan övervakas är exempelvis fukt, temperatur, vibrationer, rök, 
med mera. Utbudet av tänkbara produkter som bygger på detta koncept är förmodligen 
betydligt större än vad som går att föreställa sig.  
 
Detta system, se figur 3.1, är först och främst tänkt att användas i hemmiljö för att få en 
bra övervakning av hemmet och snabb information till användaren om något avviker från 
det normala. Sändarplattformerna med lämpliga givare, som hädanefter benämns som 
sensormoduler, placeras ut på strategiska ställen i exempelvis en sommarstuga.  
 
För att sensormodulens livslängd ska vara acceptabel måste dess strömförbrukning vara 
ytterst låg, detta är möjligt genom att låta den ”sova” tills den blir väckt av en yttre 
händelse. Exempelvis när temperaturen går över en viss gräns eller när det kommer vätska 
under kylskåpet vaknar sensormodulen och skickar iväg ett larm. Det enda meddelande 
som skickas återkommande är ”jag lever” - meddelandet, som skickas två gånger per 
dygn, så att användaren får en verifikation på att sensormodulerna fortfarande fungerar 
som de ska. När larmet eller ”jag lever” - meddelandet skickas, följer även givarens 
mätvärde med.  

 
Som tidigare nämnts, har en GPRS-modul från Rollytech använts, för att demonstrera hur 
ett färdigt system kan vara uppbyggt. Informationen skickas seriellt från mottagaren till 
GPRS-modulen, som i sin tur skickar informationen, inte överraskande, via GPRS till en 
server där Gemas databas finns. Användaren kan då se trender och larm via ett 
webinterface samt få larm via SMS eller E-mail. 
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Figur 3.1: Beskrivning av systemet 

 

 
3.2 Sensormodul 
 
Sensormodulen, se figur 3.2, är uppbyggd kring rfPIC12F675H, som är en krets med 
mikrokontroller och radiochip i samma kapsel. Processordelen i detta chip, som endast 
heter PIC12675, går att köpa separat och är en 8-bitars mikrokontroller. Radiodelen som 
använts har en given bandbredd på 850-930 MHz samt stöd för både FSK och ASK. Det 
som har använts i detta projekt är FSK. 
 
Då mikrokontroller och sändare är helt avskilda från varandra måste data som ska sändas 
klockas ut på en pinne på mikrokontrollern och sedan tas in på en pinne hos sändaren. 
Byglingsförfarandet ockuperar I/O-pinnar på mikrokontrollern som istället kunde ha 
använts för utökade funktioner. Då mikrokontrollern har väldigt få pinnar redan från 
början var det ett tidskrävande arbete att få detta att överhuvudtaget gå ihop och har lett 
till en del kompromisser så som utelämnandet av batteristatusinformation. 
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Figur 3.2: Sensormodulens kretsschema. 

 
Mot bakgrund av det som nämnts i teoridelen föll det sig naturligt, efter att ha vägt för- 
och nackdelar mot varandra, att använda sig av frekvensbandet 868 MHz. 
Centerfrekvensen valdes till 868,3 MHz och den enkelsidiga deviationen sattes till 45 
kHz. Detta medför att vår kommunikation hamnar inom det första sub-bandet 868,0 – 
868,6 MHz som kan användas för valfri tillämpning där sändningscykeln, d.v.s. hur stor 
del av en tidsperiod som sändning får pågå, måste vara mindre än 1 % vid en högsta 
tillåten effekt på 25 mW. Att inte något av sub-banden avsett för larmapplikationer 
användes, se figur 2.1 och tabell 2.2, beror på att kristaller med rätt frekvens för att sätta 
centerfrekvensen hos sändare och mottagare inte går att köpa på marknaden utan att 
specialbeställas, vilket skulle ha spräckt budgeten för detta examensarbete. 

 
Utifrån ovanstående valdes den externa kristallen till 27.134375 MHz eftersom PLL: n har 
en dividerare på 32, enligt ekvation 3.1.  
 
  (3.1) MHz3.8683210134375.27 6 =⋅⋅

 
För att kunna justera centerfrekvensen och deviationen används två kondensatorer, se 
figur 3.3.  
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Figur 3.3: Krets för att justera in rätt centerfrekvens och deviation. 

 
När DATAFSK är hög, se figur 3.2 och figur 3.3, kommer FSKOUT att hänga i luften, vilket 
gör att C2 inte kommer att påverka frekvensen. När DATAFSK går låg, kommer FSKOUT 

kopplas mot jord, vilket medför att C2 kopplas parallellt med C1. Summan av dessa 
kapacitanser gör att sändarfrekvensen ändras till en lägre frekvens, se figur 3.4. Se figur 
3.2 för valda värden på dessa kondensatorer samt appendix A för centerfrekvens- och 
deviationsmätningar samt övertoner. 

 
 

 
Figur 3.4: Graf över hur kondensatorerna C1 och C2 påverkar frekvensen. 

 
Med vetskap om vilken bärvågsfrekvens som ska användas för kommunikationen, är valet 
av antenn en viktig del i projektet. Önskemålet från vår sida var att antennen skulle vara så 
liten som möjligt, med så god prestanda som möjligt med hänsyn till storleken.  
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En loopantenn är en antenn som kan tillverkas med hjälp av ledningsbanor direkt på 
kretskortet. Utseendet liknar en loop, därav namnet. Loopantennen uteslöts pga. dess 
storlek. 868,3 MHz ger en våglängd på 34.55 cm. Om antennen hade gjorts en kvarts 
våglängd, skulle den ha blivit ca 8,6 cm, vilket skulle ha tagit upp en väsentlig yta på 
kortet. Dessutom för att kunna använda de ekvationer som finns, för beräkning av 
loopantennen, är det inte tillåtet att ha ledningsbanor och komponenter innanför och/eller i 
närheten av loopen.  
 
Av samma anledning uteslöts även chipantennen. Den minsta chipantennen som hittades 
för 868 MHz var ANT-868-CHP-x, se figur 3.5. Som framgår är det inte möjligt att ha 
ledningsbanor och/eller komponenter jämns med eller ovanför antennen, vilket gör att den 
upptagna kortytan skulle bli för stor. 
 

 
Figur 3.5: Chipantennen ANT-868-CHP-x 

 
 
Den antenn som valdes var en monopol kvartsvåglängdsantenn, se figur 3.6. 
Specifikationerna för denna antenn är följande: 
 
• Centerfrekvens: 868 MHz 
• Bandbredd: 25 MHz 
• Våglängd: ¼ våglängd 
• VSWR: <2.0 
• Impedans: 50 ohm 
• Förstärkning -10,83 dBi, vid montering enligt figur 3.6 
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Figur 3.6: Strålningsmönster samt förstärkning för vald antenn. 

 
Denna antenn valdes pga. dess storlek. Diametern är endast 7 mm och höjden 9 mm, 
vilket tar upp en betydligt mindre plats på kortet än övriga antenner som nämnts. Dock så 
beställdes denna antenn innan leverantören hade färdigställt databladet. Information om 
förstärkning och strålningsmönster saknades. Förstärkningen ligger på -10,83 dBi om den 
monteras enligt bilden, vilket har gjorts på sensormodulen som utvecklats i detta 
examensarbete, dvs. vertikal placering med ett jordplan på undersidan. Detta är riktigt 
dåligt och förstärkningen borde egentligen ha varit omkring 0 dBi om det skulle ha varit 
acceptabelt. Denna antenn hade inte valts om vi hade haft full kännedom om dess 
specifikationer vid inköpet. 
 
Impedansmatchning mellan sändare och antenn är väldigt viktigt för att kunna överföra 
maximal effekt. Antennen har en impedans på 50 ohm och antennutgången på sändaren 
har en impedans på 250 ohm. Som nämnts i teoridelen ska impedansen på lasten vara lika 
med komplexkonjugatet av källans impedans för att maximal effekt ska överföras. 
Impedansmatchningsnätet ska inte bara överföra maximal effekt utan ska även fungera 
som ett bandpassfilter, där ej önskvärda övertoner filtreras bort. 
 
I figur 3.7 visas det första impedansmatchningsnätet som användes. Detta nät gav bra 
teoretiska värden, se ekvation 3.2, men praktiskt så fungerade det inte bra p.g.a. dess 
undermåliga filteregenskaper. 
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Figur 3.7: Första impedansmatchningsnätet för sändaren 

 
R = 250 ohm 
C6 = 1.7 pF 
L1 = 27 nH 
L2 = 10 nH 
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Detta ger reflektionskoefficienten  
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Se figur 3.2 för en illustration av nätet som valdes, i samråd med Microchip, samt 
ekvation 3.4 för beräkning av detta. Det här impedansmatchningsnätet har inte de bästa 
teoretiska värdena men praktiskt så har det visats att detta nät fungerar bättre.  
 
R = 50 ohm 
L1 = 18 nH 
L2 = 18 nH 
L3 = 18 nH 
C6 = 2.0 pF 
C7 = 330 pF 
C8 = 100 pF 
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Vid 3 volts matningsspänning kan sändareffekten, genom att variera spänningen på PS-
pinnen, justeras i olika steg från + 7,5 dBm till -70 dBm. Eftersom PS-pinnen kan leverera 
8 μA, kan spänningen sättas med hjälp av en resistor ner mot jord. Se figur 3.8. 
 
 
 
 

 
Figur 3.8: Krets för att justera sändareffekten. 

 
Några möjliga varianter på resistorvärden visas i tabell 3.1. 
 

Tabell 3.1: Effektsteg hos sändaren. 
Uteffekt 
(dBm) 

PS-spänning 
(V) 

R1 
(ohm) 

Strömförbrukning 
(mA) 

7,5 1.6 Öppen krets 10.7 
2 0.8 100k 6.5 
-4 0.4 47k 4.7 
-12 0.2 22k 3.5 
-70 0.1 Kortslutning 2.7 

 
Det är oftast önskvärt att använda minsta möjliga effekt utan att kompromissa med 
kommunikationspålitligheten. Den största anledningen till detta är naturligtvis för att få så 
låg strömförbrukning som möjligt, men även för att lättare uppfylla licenskrav samt 
minska interferensen med annan RF-utrustning. Små och ineffektiva antenner kommer att 
kräva högre uteffekt än större och effektivare. Den antenn som valdes i detta 
examensarbete tillhör de förstnämnda och kräver därför en hög uteffekt för att räckvidden 
ska bli acceptabel.  
 
 
3.2.1 Uppmätt effekt 
 
Uteffekten hos sändaren är uppmätt, vid 3 V matningsspänning, med ett oscilloskop 
kopplat direkt efter impedansmatchningsnätet på den plats där antennen normalt sitter. Då 
antennen är matchad mot 50 Ohm mättes därför också utspänningen över en 50 Ohms last. 
Mätningarna gav en signalamplitud på 400 mV. Effekten blir då enligt ekvation 3.5, 1.69 
mW.  
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Vilket enligt ekvation 3.6 ger en uteffekt på 2 dBm. 
 
 )log(10 PPdB ⋅=  (3.6) 
 
 
3.2.2 Realtidsklockan 

Då sensormodulen, för att spara ström, ska sova största delen av sin livstid måste den 
kunna väckas periodiskt för att meddela att den fortfarande är vid liv. Denna 
väckningsmekanism måste vara väldigt strömsnål, åtminstone mindre än 1 µA, då den i 
princip sätter värdet på den totala strömförbrukningen. Den får heller inte ockupera fler 
processorpinnar än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå önskad funktionalitet. 
Detta visade sig vara svårare än väntat då de flesta lösningarna är för strömkrävande. 
Mycket tid ägnades till att hitta en lösning för detta. Det bästa sättet är att använda en 
realtidsklocka, se figur 3.9 för realtidsklockans blockschema. Denna tillhandahåller en 
säker, enkel och strömsnål, typiskt 250 nA, lösning för att väcka processorn med jämna 
mellanrum. När en realtidsklocka används är det också enkelt att, i mjukvara, styra hur 
lång tid processorn ska sova, innan den väcks, vilket gör hela lösningen mer 
anpassningsbar till olika miljöer och krav som ställs från användaren. Den kan också, 
p.g.a. att den visar förfluten tid sen den startades, användas i syfte att varna för exempelvis 
låg batterispänning. Realtidsklockan använder sig av en I2C-buss för kommunikationen 
med processorn. I2C-bussen utvecklades av Philips och är ett tvåtrådsinterface för att 
skicka data mellan separata enheter. Flera enheter kan anslutas och kommunicera med 
varandra genom ett väl definierat protokoll.  
 
Mikrokontrollern som används, rfPIC12F675H, har inte inbyggt hårdvarustöd för I2C så 
egen mjukvara, kompatibel med I2C-protokollet, utvecklades för kommunikationen med 
realtidsklockan.  
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Figur 3.9: Realtidsklockans blockschem. 

 
 
3.2.3 Livslängd 
 
Sensormodulerna måste fungera i flera år utan batteribyten, därför är det av största vikt att 
få ner strömförbrukningen till en så låg nivå som möjligt. Då modulen är försatt i viloläge 
under större delen av sin livstid är det förbrukningen av ström i detta läge som är den 
väsentligaste att optimera, då den i princip sätter modulens snittförbrukning. 
 
I mikrokontrollerns strömsnålaste viloläge förbrukar den endast 0,1 uA. Den har då 
kopplat bort det mesta och är i princip helt död. Den går att väcka av en extern händelse 
som egentligen är en nivåändring på en av dess ingångar. Den kan alltså vakna upp genom 
en knapptryckning, kontaktslutning, eller genom att realtidsklockan genererar ett avbrott, 
som i detta fall är detsamma som att gå från en hög nivå till en låg. Figur 3.2, 
sändarplattformens kretsschema, visar de olika delarna och hur de är sammankopplade, 
iakttag särskilt mikrokontrollerns ben 2 och 3, där de olika externa händelserna är 
anslutna.  
 
Den totala, teoretiska, strömförbrukningen för sensormodulens viloläge blir i enlighet med 
ovan, förbrukningen hos mikrokontrollern plus förbrukningen hos realtidsklockan 
inklusive eventuella läckströmmar hos de olika enheternas in och utgångar. Tyvärr visar 
det sig att de sammanlagda läckströmmarna, om än enskilt inte så stora, vida överstiger  
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förbrukningen hos både realtidsklockan och mikrokontrollern. Här gäller verkligen 
ordspråket att många bäckar små bildar en stor å. Typiskt ligger läckströmmen hos varje 
ut- respektive ingång på 100 nA vilket ger en förbrukning, bara från läckströmmarna, på 
cirka 1.5 uA. Den totala strömförbrukningen i viloläge, d.v.s. summan av förbrukningen 
hos varje enskild del blir 
 

Tabell 3.2: Strömförbrukning hos sändaren 
Mikrokontroller 0.10 µA 
Realtidsklocka 0,25 µA 
Läckströmmar 1.50 µA 
Totalt 1.85 µA 

 
Detta ger en dygnsförbrukning enligt ekvation 3.7.. 
 
 dygnAhdygnmA /44/16024360085.1 μ⇒=⋅⋅  (3.7) 
 
Förbrukningen för hela sensormodulens sändningsfas är som tidigare nämnt den 
sammanlagda förbrukningen hos varje enskild enhet. Själva sändaren kräver typiskt 14 
mA vid sändning på högsta effekten, inräknat processorn som kräver ca 0,5 mA blir den 
totala förbrukningen för mikrokontrollern knappt 15 mA. En ungefärlig tid för sändning 
av ett statusmeddelande ligger på två sekunder vilket ger en förbrukning per meddelande 
på 30 mA. Om två statusmeddelanden ska sändas per dygn ger detta en förbrukning på 
16,7 uAh/dygn. 
 
Den totala förbrukningen per dygn är alltså summan av förbrukningarna för sändning och 
viloläge vilket ger,  
 
 dygnAh /1.614.447.16 μ=+  (3.8) 

 
Används ett batteri på 150 mAh kommer detta alltså att räcka i, 
 

 årdygn 7.62455
1.61

150000
≈=  (3.9) 

 
Detta är teoretiska siffror och med ett bra batteri, mindre än 1% självurladdning, och ett 
normalt inomhusklimat bör en livslängd på 5 år vara teoretiskt möjlig att uppnå. 
 
Den praktiska förbrukningen för sensormodulen i viloläge uppmättes till knappt 3 uA, 
vilket är något högre än den teoretiska beräkningen där uppgifter från databladet använts 
som indata. Förbrukningen vid sändning stämmer väl överens med de teoretiska 
beräkningarna. På samma sätt som ovan utförda beräkningar ger detta en 
dygnsförbrukning på 85 uHh/dygn. Detta ger en livslängd, givet de tidigare 
förutsättningarna på batteri och miljö, på ungefär 4 år.  
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3.3 Mottagarmodul 
 
Mottagaren, är uppbyggd kring rfRXD0920 som är en UHF ASK/FSK/FM-mottagare. 
Mottagaren används i dagsläget med ett utvecklingskort uppbyggt kring en PIC18F452. I 
framtiden är tanken att även mottagarmodulen ska byggas kring en PIC12F675 och då 
naturligtvis integreras på samma kretskort.  
 
Mottagaren har specifikationer enligt tabell 3.3. 
 

Tabell 3.3: Specifikationer för mottagaren 
Mottagarens bandbredd: 800 MHz till 930 MHz 
Maximal datahastighet: 40 kbps FSK och 80kbps ASK 
IF (Intermediate frequency) 455 kHz till 21.4 MHz 
RSSI: 70 dB 
Deviation ±5 kHz till ±120 kHz 

 
Mottagarmodulen har byggts upp enligt figur 3.10. 
 

 
Figur 3.10: Kretsschema för mottagarmodulen. 

 
Antennen som valts till mottagarmodulen är en större och effektivare antenn än den som 
används i sändarmodulen. Det är en dipol halvvåglängdsantenn med specifikationer enligt 
tabell 3.4. 
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Tabell 3.4: Specifikationer för mottagarmodulens antenn 
Centerfrekvens 868 MHz 
Bandbredd 25 MHz 
Våglängd ½ 
VSWR <1.9 
Impedans 50 ohm 

 
För mottagarens funktion är det av stor betydelse att filtrera bort oönskade, inkommande 
frekvenser. För att göra detta används ett s.k. SAW-filter. En viktig frekvens för saw-
filtret att filtrera bort är den s.k. spegelfrekvensen, mer om denna längre fram. Det SAW-
filter som använts, har en centerfrekvens på 868,35 MHz, en bandbredd på 1200 kHz och 
en förlust på 4,0 dB. 
 
Impedansmatchningsnätet för SAW-filtret mot LNA-ingången har först beräknats med 
Zmatch och sedan verifierats med ekvation 3.10.  För nätets uppbyggnad, se figur 3.10. 
 
C1 = 2 pF 
R = 26 ohm 
L = 5.83 nH 
C2 = 3.806 pF 

 

 =
+

+
+

=

2

1
1

1
1

1
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Lj

Cj
R

Z
ω

ω
ω

49.99 – 0.009i (3.10) 

 
Komponenter med dessa värden finns inte att köpa, därför valdes de bäst lämpade 
värdena. Dessa blev:  
 
L = 5.6 nH (Q ≈ 10) 
C2 = 3.9 pF (Q ≈ 1000) 
 
Detta ger reflektionskoefficienten  
 

 03.0=
+
−

=Γ
LS

SL

SZ
ZZ

 (3.11) 

 
vilket är ett teoretiskt bra värde. 
 
Den mottagare som visas i figur 3.11 är den mottagare som använts i projektet, d.v.s. 
rfRXD0920. 
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Figur 3.11: Illustration av rfRXD0920. 

 
När den inkommande signalen har bandpassfiltrerats av SAW-filtret, så förstärks den i en 
LNA (Low-Noise Amplifier), vars primära syfte är att minska det totala bruset hos 
mottagaren, vilket gör att känsligheten ökar. 
 
Mixerns uppgift är att multiplicera den inkommande frekvensen med den frekvens som 
skapas av den lokala oscillatorn, PLL. Den frekvens som kommer ut från mixern kallas 
för intermediate frequency, IF. Det är alltså den frekvens som används som mellansteg 
efter mixerns omvandling av en mottagen signals högre ursprungsfrekvens. Vi har valt att 
använda 10,7 MHz som IF. Detta är en vanlig frekvens att använda sig av. Med vetskap 
om vilken IF som ska användas kan kristallfrekvenserna för ”high- och low-side 
injection” räknas ut. 
 

 MHz
PLL

ff
f

dividerare

ifrf
HIGHXTAL 47.27

32
7.103.868)(
=

+
=

+
=−  (3.12) 

 

 MHz
PLL

ff
f

dividerare

ifrf
LOWXTAL 8.26

32
7.103.868)(
=

−
=

−
=−  (3.13) 

 
26.8 MHz valdes till vår mottagarmodul, men generellt om High eller Low ska väljas 
beror i största del på den närliggande omgivningens RF-spektrum. Det som eftersträvas är 
att försöka placera de s.k. spegelfrekvenserna i ett frekvensområde som är relativt tomt på 
kommunikation. 
 
Spegelfrekvenser är frekvenser som ”lurar” mixern att producera samma utsignal som om 
det vore den korrekta insignalen till mixern. Beräkningar enligt nedan förklarar 
fenomenet. 
 
Två signaler som multipliceras beskrivs av följande ekvation 
 

 ))cos()(cos(
2

)cos()cos( 2121
21

2211 ttAAtAtA ωωωωωω −++=  (3.14) 
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Utsignalen från mixern blir 
 
 ififrfrf f)f-(f-f :side-Low =  (3.15) 
 ififrfrf f)f(f-f :side-High −=+  (3.16) 
 
Spegelfrekvenserna som är viktiga att filtrera bort är, för High-side, frf + 2fif eller, för 
Low-side, frf – 2fif. Om dessa frekvenser är insignaler till mixern fås följande IF 
 
 ififrfrf f)f(f-2f :side-Low −=−− iff  (3.17) 
 ififrfrf f)f(f-2f :side-High =++ iff  (3.18) 
 
Det förklarar varför det är väsentligt att filtrera bort spegelfrekvenserna. Det skulle då 
medföra, att spegelfrekvensen ger en IF, men som innehåller felaktig information. 
 
Med 868.3 MHz som centerfrekvens fås följande frekvenser från den lokala oscillatorn 
 
 MHzfff ifrfLowLO 6.8577.103.868 =−=−=−  (3.19) 
 MHzfff ifrfHighLO 8797.103.868 =+=+=−  (3.20) 
 
fLO-Low har valts i detta projekt vilket gör att utsignalen från mixern blir 
 
 MHzff LowLOrf 7.106.8573.868 =−=− −  (3.21) 
 
Nu har bärvågen nedkonverterats till 10.7 MHz. Signalen förstärks och bandpassfiltreras i 
efterföljande steg. IF-förstärkaren levererar också ström till summeringsförstärkaren för 
RSSI, Receive Signal Strength Indicator. 
 
Begränsaren får sin insignal från IF-förstärkaren och tar bort alla amplitudvariationer från 
10.7 MHz. Detta är nödvändigt för att inte demodulatorn ska demodulera 
amplitudvariationerna utan enbart demodulera frekvensvariationerna. Om det också skulle 
finnas amplitudvariationer, så skulle detta medföra minskad känslighet hos mottagaren 
och introducera bitfel i den återskapade datasignalen. 
 
RSSI-indikatorn är ett summeringsnätverk som tar utsignalerna från IF-förstärkaren och 
begränsaren, används för att indikera signalstyrkan. 
 
Slutligen så kommer signalen fram till demodulatorn, som delar upp IF-signalen i två lika 
delar, varefter ena delen vrids 90° och multipliceras ihop med den andra, vilket ger den 
återskapade informationen. Det som denna del av mottagaren gör är att, från 
frekvensvariationer skapas amplitudvariationer, som genom en komparator återskapar 
dataströmmen. 
 
Känsligheten hos mottagaren har praktiskt testats genom att mata mottagaren via en kabel, 
med en signal från en signalgenerator vars uteffekt kan avläsas och steglöst varieras. 
Signalen från signalgeneratorn har samma moduleringsform, deviation och bithastighet  
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som de sensormoduler tänkta att användas i systemet har. Det visade sig att 
mottagarkänsligheten blev 75 dBm mot förväntade 100 dBm som specificerats i kretsens  
datablad. Att inte det specificerade databladsvärdet uppnås beror exempelvis på att SAW-
filtret har ingångsförluster på några dB men det förklarar inte mottagarens brisfälliga 
känslighet. 
 
 

3.4 Mjukvara 
 
Utvecklingen har skett i programspråket C och sättet på vilket programmeringen utförts 
kallas reaktiv programmering, utifrån ordet reaktiv som i detta betyder att reagera på en 
händelse som till exempel en kontaktslutning. När inte mikrokontrollern reagerar på en 
händelse är den satt i ett viloläge där den förbrukar endast en liten del av sin normala 
ström. I viloläget är enheten i princip avstängd och går inte att väcka på annat sätt än 
genom en yttre händelse. Ett reaktivt tankesätt används alltså i första hand för att spara 
ström i händelsestyrda system som ska utföra en sak när något har hänt och sen ”sova” till 
nästa händelse inträffar. Skillnaden mellan den reaktiva och ”vanliga” programmeringen 
är att det i det reaktiva fallet är en händelse som startar programexekveringen medan 
programmet i normalfallet redan körs vid det vanliga programmeringsförfarandet där det 
ligger och avläser, ”pollar”, en given signalkälla efter en förändring. 

 
Den slutgiltiga koden består av funktioner för att hantera olika larm som genereras av den 
yttre miljön och realtidsklockan, såsom exempelvis en temperaturförändring, 
kontaktanslutning eller ett timeralarm. När någon av dessa saker inträffar sätts en 
händelsekedja igång. Först inhämtas väsentlig data sedan kontrolleras vad som genererade 
avbrottet och därefter vidtas åtgärder beroende på vad som inträffat. Det finns i stort två 
olika typer av larm:  
 
• Tidslarmet kommer när realtidsklockan genererar ett avbrott, d.v.s. väcker 

mikrokontrollern, för att signalera att det är dags för att sända ett s.k. ”jag lever” 
meddelande. 

• Ett miljölarm, d.v.s. ett larm som beror på att något i den yttre miljön, som inte 
sensormodulen i sig kan påverka, har ändrats. 

 
Vid ett larm vaknar mikrokontrollern och i avbrottsrutinen sätts den generella larmflaggan 
därefter hämtas data från givare kopplade till sensormodulen som packas ner för att 
skickas iväg. Innan paketet skickas kontrolleras vilken typ av larm som inkommit, rör det 
sig om ett miljölarm sätts larmflaggan annars inte. Efter att paketet skickats ställs 
realtidsklockan in för att kunna meddela mikrokontrollern om att det är dags att generera 
ett ”jag lever” paket så vida att inget miljöalarm inträffar inom den satta tidsrymden. 
Därefter går mikrokontrollern ner i viloläge för att vänta på nästa larm. 
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3.5 Protokoll 
 
Av sekretessmässiga skäl utelämnas denna del av rapporten 
 

3.6 Verktyg 
 
Under arbetets gång har ett antal verktyg använts, som antingen institutionen har kunnat 
tillhandahålla eller som varit gratisversioner. De verktyg som använts listas nedan: 
 
• Orcad Capture 10.5, har använts för att göra kretsscheman 
• Orcad Layout 10.5, har använts för att designa kretskorten 
• Orcad PSpice 10.5, har använts för att göra ett antal simuleringar 
 
Dessa tre program ingår i Orcads programpaket för hårdvaruutveckling. Institutionen har 
tillhandahållit projektet med licenser för dessa verktyg. 
 
• MPLAB IDE v.7.20, har använts som utvecklingsmiljö för mjukvaran 
• CCS, har använts som kompilator 
 
Även dessa programvaror, som ingår i PIC:s utvecklingsmiljö, har institutionen bidragit 
med. 
 
• Zmatch 4.0, har använts för att göra impedansmatchningsberäkningar. 
 

 
Detta program är en demoversion, som går att använda gratis i 30 dagar. De lösningar som 
detta program har givit oss har sedan verifierats med egna impedansmatchnings-
beräkningar. 
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3.7 Kostnadsanalys 
 
En viktig del i detta projekt är, som tidigare nämnts, kostnaden för dessa sensormoduler. 
Målet eller rättare sagt förhoppningen var att de skulle kunna tillverkas för cirka 20 kr 
men med facit i hand är 45 kronor, inklusive batteri och en enklare givare, ett rimligare 
antagande.  
 
Kostnaden för att montera komponenterna och färdigställa kortet har varit svårt att 
fastställa men bör röra sig om några kronor.   
 
Priserna, enligt tabell 3.5, är cirkapriser exklusive moms, angivna i dollar, och visar 
materialkostnaden för en sändarmodul vid tillverkning av 1 respektive 5000 moduler. 
 

Tabell 3.5: Kostnadsanalys för sändarplattormen. 
Referens Värde/komponent Antal Pris Pris/5000 Leverantör 
C1 0.1uF 1 0,0440 0,0104 Digi-Key 
C2_High 33pF 1 0,0240 0,0060 Digi-Key 
C3 100pF 3 0,2810 0,0900 Digi-Key 
C4_Low 100pF    Digi-Key 
C8 100pF    Digi-Key 
C6 2.0 pF 1 0,1650 0,0390 Digi-Key 
C7 330 pF 1 0,289 0,0962 Digi-Key 
C9 100nF 1 0,044 0,0104 Digi-Key 
L1 18nH 3 0,0600 0,0300 Digi-Key 
L2 18nH    Digi-Key 
L3 18nH    Digi-Key 
Brytare Jumper 5 0,0000 0,0000  
Sensor Jumper     
SDA_CON Jumper     
SCL_CON Jumper     
Reset Jumper     
R2 10k 1 0,0820 0,0173 Digi-Key 
R3 22k 3 0,0740 0,0156 Digi-Key 
R4 22k    Digi-Key 
R5 22k    Digi-Key 
R7 [10k - 1M] 1 0,0740 0,0156 Digi-Key 
U1 rfPic12F675H 1   Digi-Key 
U2 RV-8564-C2 1 3,0000 2,4000 KVE 

Antenn ANT-868-JJB-ST 1 1,6000 1,0000 
Linx -
Technologies 

X1 27.134375 MHz 1 1,0800 0,3780 Mouser 
PCB  1 336,00 0,3420 Elprint 
Summa:   343,647 4,7217  

 
 
En enklare kostnadsanalys har även utförts för mottagarmodulen, se tabell 3.6, där har 
endast komponentkostnaderna inräknats för att tillverka ett kort. Detta beror på att 
mottagarmodulen inte kommer att se ut på det sätt den gör idag. Som tidigare nämnts 
kommer det att bli en annan mikrokontroller som ska användas och hela mottagarmodulen 
kommer att integreras på ett kretskort istället för två som det är i dagsläget. 
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Tabell 3.6: Kostnadsanalys för mottagarmodulen. 
Referens Komponent/värde Antal Pris Leverantör 

C1 330pF 7 0,289 Digi-Key 
C4 330pF   Digi-Key 
C8 330pF   Digi-Key 

C12 330pF   Digi-Key 
C16 330pF   Digi-Key 
C17 330pF   Digi-Key 
C21 330pF   Digi-Key 
C2 2pF 1 0,165 Digi-Key 
C3 3pF 1 0,165 Digi-Key 
C5 1000pF 4 0,019 Digi-Key 
C7 1000pF   Digi-Key 

C19 1000pF   Digi-Key 
C20 1000pF   Digi-Key 
C6 33000p 1 0,092 Digi-Key 
C9 1,0pF 1 0,019 Digi-Key 

C10 7-50pF 3 1,356 Digi-Key 
C13 7-50pF   Digi-Key 
C14 7-50pF   Digi-Key 
C11 680pF 1 0,019 Digi-Key 
C15 6,5-30pF 1 0,764 Digi-Key 
C18 3,9pF 1 0,165 Digi-Key 

D1-D8 D1N4148 8 0,15 Digi-Key 
J1 DSUB_37_P 1 5,6 Elfa 
L1 7,6nH 1 0,09 Digi-Key 
L2 3,3u 1 0,41 Digi-Key 
L3 5,6nH 1 0,09 Digi-Key 
R1 470 2 0,082 Digi-Key 
R2 470   Digi-Key 
R3 390 1 0,074 Digi-Key 
R4 4,7k 1 0,074 Digi-Key 
R5 220 8 0,074 Digi-Key 
R6 220   Digi-Key 
R7 220   Digi-Key 
R8 220   Digi-Key 
R9 220   Digi-Key 

R10 220   Digi-Key 
R11 220   Digi-Key 
R12 220   Digi-Key 
R13 10k 1 0,082 Digi-Key 
U1 rfRXD0920 1 5,03 Digi-Key 
U2 AFS868,35S3 1 3,75 Digi-Key 
U3 SMA009 1 5,2 Digi-Key 

Antenn ANT-868-CW-HW 1 8,49 Digi-Key 
X1 26,800000 MHz 1 1,08 Mouser 
Y1 SFECV10,7M 1 1,97 Mouser 

PCP Elprint 1 326 Elprint 
Summa:   367,452  
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Även dessa priser är cirkapriser exklusive moms, angivna i dollar, och visar 
materialkostnaden för en mottagarmodul. 
 
De komponenter som använts har inte alltid varit de bästa på marknaden och inte heller de 
billigaste. Det har blivit att kompromissa mellan priset, fraktkostnaden, kvaliteten och 
tillgängligheten. I möjligaste mån har beställningarna gjorts från samma leverantör. Detta 
har medfört att det förmodligen inte alltid har blivit de mest lämpade komponenter som 
valts utan det går antagligen att hitta bättre komponenter hos andra leverantörer. De 
komponenter som använts har varit den bästa kompromissen mellan det som nämnts 
tidigare, med andra ord pris, fraktkostnad, kvalité och tillgänglighet. 
 
 

3.8 Räckvidd 
 
Friis ekvation, 3.22, är en allmänt använd metod för att räkna ut räckvidden på trådlösa 
enheter. Ekvationen kan härledas till de grundläggande elektromagnetiska principerna. 
Effekten som tas emot är beroende av sändareffekten, sändarens och mottagarens 
anntennförstärkning, bärvågens våglängd och avstånd enligt 
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Pr = mottagen effekt 
Pt = utsänd effekt 
Gt = sändarens antennförstärkning 
Gr = mottagarens antennförstärkning 
λ = bärvågens våglängd 
R = avståndet 
 
Tyvärr så är Friis ekvation ofta missvisande, vilket kan leda till felaktiga beräkningar. 
Friis ekvation kräver fri sikt, vilket inte är en vanlig företeelse i praktiken. Den verkliga 
räckvidden i delvis skymda områden tenderar att bli betydligt kortare än den uträknade. 
 
En bra approximation enligt M Wilson (2006) för bebyggda områden är att lägga till en 
dämpfaktor på ca 10-20 dB beroende på hur stor säkerhetsmarginalen ska vara, vilket ger 
följande räckvidd beroende på dämpfaktor, 
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Räckviddstester, i utomhus- och inomhusmiljö, visar att ca 30 m även är den praktiska 
räckvidden som detta system har, utan säkerhetsmarginal. Kommunikationen är med 
andra ord rätt så osäker på detta avstånd. Med en viss säkerhetsmarginal, vilket krävs för 
att ha en stabil signal, är räckvidden ca 20 m. 

 
 

3.9 Jämförelse med liknande produkter 
 
Det stora skillnaden mellan produkten som utvecklats i examensarbetet och de som går att 
hitta på nätet är att de är mycket mer avancerade i sitt utförande och funktion. Att de är 
mer avancerade kan låta positivt men behöver absolut inte alltid vara det, tvärtom så är det 
oftast den enklaste och billigaste produkten som, förutsatt att den löser uppgiften, är den 
bästa produkten sett ur konsumentens synvinkel.  En bra produkt i ett avseende kan vara 
en dålig i ett annat, allt beror på vad den ska användas till. Det har varit väldigt svårt att 
göra rättvisa jämförelser med andra produkter med avseende på pris och livslängd mest 
beroende på att dessa siffror inte är särskilt precist specificerade. För även om priset för 
den färdiga produkten är känt finns det ingen möjlighet att veta vad produktionskostnaden 
är då vinstmarginalen är okänd. Detta medför att en prisjämförelse mot en produkt på 
marknaden är ganska meningslös. Då strömförbrukningen oftast inte är specificerad i 
försäljningsdokumenten är livslängden svår att uppskatta. Enheterna som utvecklas i 
examensarbetet presterar dock mycket väl i jämförelse med andra liknande produkter när 
det gäller både livslängd och pris vilket troligen beror på dess enkelhet, dvs eftersträvan 
att lösa uppgiften på smidigast och enklast möjliga sätt utan en massa onödiga 
extrafunktioner som drar ström och kostar pengar.   
 
Någon produkt färdig för hemmabruk verkar idag vara svårt att få tag på. Tankegången 
med små trådlösa mikrokontrollers utspridda i hemmet kan hittas på många företags 
hemsidor men någon färdig helhetslösning för hemmabruk verkar i dagsläget inte finnas 
att köpa. Det finns många utvärderingskit från en uppsjö av tillverkare men det är som 
sagt ingen färdig konsumentprodukt. Att trådlösa enheter som är små, billiga och 
strömsnåla har en marknad i hemmet säger nog ingen emot så det är ingen tvekan om att 
det inte dröjer så länge innan färdiga helhetslösningar finns att köpa i handeln. En sådan 
lösning skulle då kunna användas för det mesta, både som övervakning och öppning av 
garageporten. Produkten framtagen i detta examensarbete är främst anpassad till 
övervakning då den använder sig av envägskommunikation vilket medför att enhetern 
bara kan skicka data, inte ta emot, och därför inte kan fjärrstyras.  
 
Liknande produkter finns på marknaden. Exempel på sådana är den trådlösa termometern 
eller den fjärrstyrda garageporten men även många hemlarm är idag utrustade med 
trådlösa givare. De trådlösa givarna i hemlarmen är dock ofta stora, klumpiga och 
framförallt extremt dyra. Tekniken för alla delar finns alltså redan men är inte samlad till 
ett enda interface för styrning och övervakning av allt i hemmet. Ett intressant företag som 
tar fram kretsar för detta och som har en överskådlig animation över ett tänkbart system i 
hemmet är Zensys (http://www.zen-sys.com/). Vad som inte visar är det steg där styrning 
och övervakning kan ske via nätet. Något system för hemmabruk som bygger på dessa 
kretsar har dock inte hittats, vilket dock inte säger att det inte finns utan bara att det inte 
hittats.  
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3.10 CE-märkning av produkten 
 
För att kommersialisera radioutrustning i Sverige måste den uppfylla vissa tekniska 
egenskapskrav. Ett särskilt förfarande krävs för att säkerställa att dessa egenskapskrav 
uppfylls. Produkten måste vara CE-märkt för att få säljas. Även förpackningen och den 
medföljande dokumentationen ska CE-märkas samt innehålla en försäkran om att 
produkten testats och godkänts. Produkten ska dessutom vara märkt med typ-, serie-, och 
tillverkningsnummer tillsammans med namnet på tillverkaren eller den som annars är 
ansvarig för att sätta produkten på marknaden.  
 
I samverkan med övriga EU-medlemsstater har en vägledning om krav på radio- och 
teleterminalutrustning (R&TTE-direktivet, 1999/5/EC) tagits fram. Den ger en mer 
detaljerad beskrivning av vilka krav som ställs på produkten och den som sätter den på 
marknaden. R&TTE-direktivet är som det sägs bara ett direktiv och i varje medlemsstat 
gäller de bestämmelser i den nationella lagstiftningen som genomför R&TTE-direktivet. I 
Sverige har direktivets bestämmelser genomförts genom lagen (2000:121) om radio- och 
teleterminalutrustning samt Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav 
m.m. på radio- och teleterminalutrustning. Det finns tre olika klasser inom R&TTE 
direktivet som delar in utrustningen i olika kategorier efter dess egenskaper. Vår 
utrustning faller inom klass 1 radioutrustning, då den kan sättas på marknaden och tas i 
bruk inom EU utan särskilda restriktioner (t.ex. krav på tillstånd).  
 
Det finns en lista över klass 1 radioutrustning på European Radiocommunications Office 
hemsida (http://www.ero.dk/rtte). Enligt denna lista faller vår utrustning under sub klass 
28 som är det licensfria kanalen 868.0 till 868,6 MHz. Utrustningen måste då uppfylla 
standarden EN300:220-3 för att få CE-märkas men detta uppfyller endast artikel 3:s 
paragraf 2 i R&TTE om radioutrustningens konstruktion för att effektivt utnyttja det 
allokerade spektrumet och undvika skadlig störning.  
 
Det krävs även att utrustningen uppfyller skyddskraven avseende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) som anges i direktiv 89/336/EEG samt de mål avseende 
säkerhetsföreskrifter som anges i lågspänningsdirektivet (LVD) 73/23/EEG, allt enligt 
R&TTE artikel 3 paragraf 1. Den elektromagnetiska kompatibiliteten, för vår utrustning, 
kan verifieras mot EN301:489-3 och lågspänningsdirektivet kan verifieras mot EN60950. 
EN300:220-3 och  EN301:489-3 finns att ladda ner gratis från ETSI (Fotnot! ETSI är det 
Europeiska Telekommunikations Standardiserings Institutet, en icke vinstdrivande 
organisation vars mål är att ta fram telekommunikationsstandarder för nuvarande och 
kommande telekommunikationslösningar.)  
  
Då den hårdvara som använts i detta projekt inte kommer att användas i en potentiell 
produkt har därför ingen kompatibilitetstestning mot dessa krav utförts. Detta är också ett 
tidskrävande och svårt arbete och ofta anlitas konsulter, specialiserade på certifiering, in 
för att utföra testerna som krävs för en CE-märkning.  
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Kapitel 4 
 

 

Resultat och diskussion 
 
 
 

4.1 Prestanda  
 
Uteffekten hos sändaren är uppmätt, vid 3 V matningsspänning, med en last på 50 ohm. 
Mätningarna gav en signalamplitud på 400 mV, vilket ger en effekt på 1,69 mW eller 2 
dBm. Enligt tillverkaren av sändaren ska en effekt på ca 8 dBm kunna uppnås, därför har 
tillverkaren, dvs. Microchip kontaktats eftersom vi endast uppnådde ca 0 dBm med hjälp 
av det impedansmatchningsnät som användes till en början. Detta nät hade även dåliga 
filteregenskaper och lämnade kvar kraftiga övertoner. Vi fick idéer från Microchip till ett 
nytt impedansmatchningsnät med betydligt bättre filteregenskaper. Många testkort 
tillverkades och testades, men uteffekten förbättrades bara till 2dBm, varvid Microchip 
kontaktades igen. Denna gång hade inte Microchip något förslag på förbättring. De kunde 
heller inte se att vi hade gjort något fel i vår design, vilket gjorde att denna uteffekt 
accepterades. 
 
Känsligheten hos mottagaren blev ca 75 dBm mot förväntade 90 dBm. Då de väsentliga 
delarna av databladet följts vad gällande val av komponenter och komponentvärden samt 
att designen av kortet följer de riktlinjer som satts upp, är det svårt att förklara varför 
känsligheten blev så låg. I förhållande till mottagarens dåliga känslighet är den något lägre 
sändareffekten av ringa betydelse då det är mottagaren som sätter gränserna för en bra 
räckvidd. 
 
Räckviddstester, i utomhus- och inomhusmiljö, visar att systemets praktiska räckvidd är 
30 m, utan säkerhetsmarginal. Kommunikationen är med andra ord inte tillförlitlig på 
detta avstånd. Med en viss säkerhetsmarginal, vilket krävs för att ha en stabil signal, är 
räckvidden ca 20 m. Med en bättre känslighet på mottagaren skulle denna räckvidd kunna 
ökas, allt enligt Friis ekvation. Microchip hävdar att en räckvidd på ca 30 m är godtagbart 
och att det är vad som går att förvänta sig med denna typ av hårdvara. De säger också att 
med bättre antenner bör räckvidden ökas till uppemot 100 m. Friis ekvation och 
Microchip talar emot varandra då det enligt Friis ekvation borde bli en längre räckvidd än 
den från Microchip specificerade förutsatt att hårdvaran håller vad specifikationerna lovar.  
 
Den reella snittförbrukningen hos sensormodulen blev 85 µAh/dygn. Detta är ett något 
högre värde än de teoretiska beräkningarna vilket kan bero på exempelvis en något högre 
läckström än specificerat i databladet. Tillförlitligheten i mätningen kan kanske också 
ifrågasättas då det rör sig om ytterst små strömmar. Något livslängdstest har naturligtvis 
inte kunnat göras, men då 85 µAh/dygn är den verkliga förbrukningen, är det ett  
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kvalificerat antagande att en livslängd på mer än 4 år kan uppnås i en normal miljö, med 
ett litiumbatteri på 150 mAh samt en självurladdning på ca 1 %. 
 
Kostnaden för en sändarmodul vid en tillverkningsvolym på 5000 enheter är ca 45 kr. Det 
är högre än förhoppningen om 20 kr som vår handledare hade vid projektets start. 20 kr är, 
med facit i hand, inte en rimlig tillverkningskostnad men kostnaden på 45 kr kan sänkas 
något vid andra val av komponenter. En alldeles för stor del av materialkostnaden, drygt 
30 %, står realtidsklockan för och det vore därför önskvärt att byta ut denna mot någon 
annan, billig och strömsnål, lösning för att väcka processorn. Realtidsklockan används 
idag för att väcka processorn, efter ett givet antal timmar, så att denna kan skicka iväg ett 
”jag lever” meddelande till mottagaren och på detta sätt verifiera sin funktion. Den 
används även för synkronisering i protokollet men det är svårt att motivera användningen 
av en så dyr krets för detta ändamål. I dagens läge verkar det dock vara det mest 
strömsnåla sättet att lösa problemet på. Fördelen med denna krets, utöver låg 
strömförbrukning, är att den är pålitlig, adaptiv, enkel att använda och förhållandevis liten. 
Den är även bra i det avseendet att den utnyttjar processorns ben på bästa sätt, d.v.s. inte 
använder så många ben och de ben som verkligen används kan utnyttjas för andra saker 
utan att en konflikt uppstår. Antennen är alldeles för dyr i förhållande till dess 
specifikationer och enkla konstruktion. Vid stora kvantiteter, över 5000 enheter, bör den 
gå att köpa mycket billigare än vad som angetts på tillverkarens hemsida. Är detta inte 
möjligt så kan det vara lönsamt att låta egentillverka antennen eller använda en vanlig 
elektrisk ledare. 
 
Det gjordes även en kostnadsanalys för mottagaren, vilket gav ett pris på ca 2500 kr för 
tillverkning av en enhet. Detta är dock inte så relevant då mottagaren inte kommer att se ut 
på detta sätt i framtiden. En ny kostnadsanalys bör göras för den nya mottagarmodulen 
och då även göras för en tillverkning om 5000 enheter. En väldigt stor del av de 2500 kr 
som redovisats i kostnadsanalysen för mottagaren är uppläggningskostnaden för att 
tillverka ett kretskort. 
 
Målet att göra en liten sändarplattform har uppnåtts. Diametern på kretskortet är 21 mm, 
vilket motsvarar storleken på en tiokrona. Detta möjliggör många användningsområden, 
för dessa moduler, där utrymmet är begränsat. 
 
Programmeringen av sändarmodulen har varit ett tidskrävande moment i detta projekt, då 
mycket funktionalitet måste rymmas på liten plats, många in-/utgångar används för flera 
funktioner samt svårigheten att felsöka när debugger, lysdioder och även lediga pinnar 
saknas. På grund av de få in-/utgångar som fanns till förfogande är många pinnar använda 
för flera funktioner, vilket i sin tur medför att programkoden blir mera komplex, då de 
olika tillstånden som modulen kan befinna sig i ökar. Detta resulterar i att programmet 
växer och då minnet på denna mycket lilla mikrokontroller inte är särskilt stort blev det 
snabbt en bristvara. Utvecklingsmiljön, MPLab, tillsammans med kompilatorn, CCS, har 
också ställt till vissa problem på grund av att den saknar mycket av den funktionalitet som 
en standard C-kompilator har. Den klarar exempelvis inte att länka ihop flera C-filer med 
användning av headerfiler vilket resulterar i minskad moduläritet vid utvecklandet. Tyvärr 
fanns/fungerade inte debuggern i MPLab och det i samband med att inga lysdioder eller  
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lediga pinnar kunde användas för att mata ut statusinformation gjorde felsökningen 
tidskrävande och svår. Editorn i utvecklingsmiljön lämnar också mycket kvar att önska i 
fråga om funktionalitet, användarvänlighet och läsbarhet.  
 
En del av projektet gick ut på att visa att det är möjligt att ta emot, avkoda och utvinna 
informationen ur ett meddelande, när flera sensormoduler sänder samtidigt. Det har också 
visat sig vara möjligt att göra, men pga. pågående patentansökningar tas inte tekniken 
bakom detta upp i denna rapport. 
 
Examensarbetet nominerads i Embedded Student Award, vilket vi är mycket stolta över.  
Nomineringen medförde att vi fick möjlighet att göra reklam för projektet och även 
demonstrera en prototyp på tekniska mässan i Älvsjö, Stockholm. Vi hoppas även att 
nomineringen kan vara till godo när vi söker arbete framgent. 
 
 

4.2 Framtida arbete 
 
Det är önskvärt att leta efter ännu strömsnålare, mindre och billigare komponenter för att 
utöka sändarmodulernas användningsområden. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller 
effektivt att använda den hårdvara som finns på sensormodulen idag. Det vore önskvärt att 
hitta effektivare mikrokontrollrar och sändare för att få ner priset och öka funktionaliteten. 
Det har dock visats i detta examensarbete att det är möjligt att tillverka små, billiga och 
strömsnåla sensormoduler. 
 
Mottagarmodulen ska integreras på samma kretskort, varvid kostnaden och storleken på 
denna kommer att minska avsevärt. Även här bör det utredas huruvida den hårdvara som 
använts är den mest lämpliga. 
 
Ett av direktiven som handledaren satt upp var att envägskommunikation skulle användas. 
Detta har även visats sig vara möjligt, men det har inte gjorts någon utförligare utredning 
om detta är den mest lämpade kommunikationsformen med avseende på strömförbrukning 
och tillförlitlighet eller om tvåvägskommunikation skulle vara att föredra i denna typ av 
system. 
 
Systemet i sin helhet måste utvecklas betydligt mer. Med systemet menas 
sensormodulerna och mottagarmodulen som har utvecklats i detta projekt, men även 
datauppsamlingsenheten som ska kommunicera med servern samt databasen. Möjligheten 
att utvidga systemet med fler mottagare som kommunicerar med datauppsamlingsenheten 
måste utredas. Fördelen med fler mottagare är att sändarmodulerna kan göras ännu mindre 
och ännu strömsnålare pga. att räckvidden inte behöver vara lika stor. Detta skulle 
medföra att mer permanenta installationer skulle kunna göras av dessa sändarmoduler 
exempelvis i bultar för att mäta vibrationer eller att bygga in de i väggar och golv för att 
mäta fukt. 
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Mjukvaran kan även optimeras men det faller sig naturligt när även hårdvaran 
effektiviseras. Om tvåvägskommunikation visar sig vara den mest lämpliga sättet att 
skicka paket skulle komplexiteten hos mjukvaran att minska. Att skriva  
koden i assembler istället för i programspråket C vore att föredra ur effektivitetssynpunkt, 
men detta är ett tidskrävande arbete och föll utanför ramen för detta examensarbete. 
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Appendix A 
 

 
 

 
Figur A.1:  Sändning av en 0:a 
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Figur A.2: Översiktsbild för att påvisa eventuell överton 

 
 

 
Figur A.3: Första övertonen i förstoring 
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Figur A.4: Sändning av en 1:a 
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