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Sammanfattning 
Idén med examensarbetet var att konstruera en generell radiolänk med minsta möjliga storlek, 
som skulle kopplas samman med en redan befintlig konstruktion. Radiokrets CC1100 från 
Chipcon används tillsammans med mikroprocessor MSP430 från Texas Instruments. För att 
radiomodulen skall klara ett stort inspänningsområde används en spänningsstabilisator 
XC6202 från Torex. Det färdiga kortet är ett fyralagerskort med komponenter på en sida, med 
ett helt jordplan. Komponenterna är placerade så att de fyller sin funktion, samtidigt som de 
upptar minsta möjliga utrymme egentligen kanske detta med ska vara dåtid?  . Med hjälp av 
en nätverksanalysator undersöktes antennanpassningen så att denna erhöll ett värde på nära 50 

Ω. Radiokretsen programmerades och testades sedan. Jag fanns dock inte på plats när detta 
gjordes, men detta hade enligt uppgifter fungerat felfritt.  
 

Abstract 
The idea behind this project was to construct a general RF-module as small as possible and 
the RF-module should be able to connect to an existing design. A transceiver from Chipcon, 
CC1100, was used together with a microprocessor MSP430 from Texas Instruments. To make 
the RF-module handle a wide input voltage range a voltage regulator, XC6202, from Torex 
was used. The circuit board is a four layer card with one layer ground and components on one 
side. The components are placed to full fill there purpose and at the same time make the card 
as small as possible. With help from a network analyzer the network to the antenna was 

examined so it obtained a value near 50 Ω. The RF-module was programmed and tested with 
good result, but I didn’t participated.  
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1. INLEDNING  

1.1 ShortLink AB 

ShortLink är ett utvecklingsbolag inom området strömsnål portabel elektronik och trådlös 
kommunikation.  
 
Verksamheten är inriktad på kontraktsutveckling där långsiktigt arbete mot 
marknadsledande företag är målgruppen för verksamheten. ShortLink besitter kunskaper 
inom såväl diskret elektronik som ASIC och kan därför erbjuda sina kunder kompletta 
systemlösningar.  
 
ShortLink är beläget i Säffle och för tillfället finns 10 anställda. 

1.2 BAKGRUND 

Syftet med examensarbetet är att konstruera en radiolänk som är så generell som möjligt, 
med minsta möjliga storlek. En given förutsättning är att radiokrets CC1100 från Chipcon 
används. CC1100 har frekvensband på 315, 433, 868 och 915 MHz, men för detta 
examensarbete är det huvudsakliga frekvensområdet 868 MHz. Kretsen skall klara av en 
inspänning på <18 V. 
 
Den slutgiltiga produkten skall sedan kunna kopplas samman med befintlig konstruktion.  

1.3 UPPGIFT 

”Att konstruera en radiomodul som möjliggör många olika användningsområden. 
Konstruktionen skall realiseras med en radiokrets (CC1100 från Chipcon) och en 
mikroprocessor. Projektet skall resultera i en fungerande radiosändare.”  
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2. TEORI 
I detta kapitel presenteras allmän bakgrundinformation kring RF, samt nödvändig teori 
för att öka förståelsen kring rapporten.  

2.1 ALLMÄNT OM RF 

RF, som är en förkortning för ”Radio Frequency” är en term som refererar till en 
alternerande ström (AC) med sådan karaktäristik att när strömmen kopplas till en antenn 
genereras ett elektromagnetiskt fält, [1].  
 
Det elektromagnetiska fält som skapas när en RF ström kopplas till en antenn, kan 
transporteras genom luften. Detta fält kallas RF fält, eller ”radiovågor” och alla RF fält 
har en våglängd som är omvänt proportionell mot frekvensen. Dessa frekvenser täcker ett 
stort spektrum, från 9 kHz (den lägsta tillåtna trådlösa kommunikationsfrekvensen) till 
tusental GHz, [1] och [2].  

2.2 NÄTVERKSANALYSATOR 

En nätverksanalysator kan enkelt beskrivas som ett instrument som mäter 
spridningsparametrar (s-parametrar, se kap 2.3) och används för att mäta reflexion och 
transmission på elektriska nät vid höga frekvenser. Den nätverksanalysator som kommer 
att användas till detta projekt har typbeteckningen HP 8753D och är av fabrikatet 
Hewlett-Packard med ett frekvensområde på 30kHz - 6GHz. Nätverksanalysatorn kan 
presentera, S11, S21, S12 och S22 i Smithdiagram, men också i polär form, samt 
amplitud och fas separat.  

 
Fig. 2.1- Nätverksanalysatorn HP 8753D. 

 
Innan nätverksanalysatorn kan användas är det viktigt att den först kalibreras. 
Anledningen till att nätverksanalysatorn normalt inte är kalibrerad beror på att kalibrering 
av en nätverksanalysator kräver kännedom om hur mätobjektet förhåller sig till ledningar, 
kontakter och dylikt. Av denna anledning måste alla mätningar föregås av en kalibrering. 
 
En kalibrering av en nätverksanalysator går ut på att bestämma egenskaperna för det som 
finns mellan det inre av nätverksanalysatorn och de yttre kontakterna som du vill använda 
för att mäta din krets. En vanlig typ av kalibrering är den så kallade SOLT-kalibreringen. 
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Kalibreringen går till så att man kopplar in en kortslutning (short), en öppen ledning 
(open), och en känd last (load), oftast 50 ohm, på vardera porten och mäter 
reflexionskoefficienterna. När detta är klart kopplar man ihop portarna (thru) och mäter 
transmissionen genom systemet i båda riktningarna.  

2.3 SMITHDIAGRAM OCH S-PARAMETRAR  

HISTORIA 

Smithdiagrammets uppfinnare, Phillip H. Smith, arbetade under 1920-talets senare hälft 
på Bell Telephone Laboratories där han höll på med antenner för AM radiosändningar. 
Dessa antenner kopplades till sändaren via en tvåtrådars transmissionsledning. 
Komplicerade ekvationer beskrev hur impedanserna varierar över en 
transmissionsledning uttryckt i t.ex. stående vågförhållande, vilket var både rörigt och 
tidskrävande, [3].   
 
I en artikel som publicerades 1932 refererade Smith till något som visade sig vara en 
första, primitiv variant av det diagram som sedan blivit så känt och väl använt. Detta 
diagram vidareutvecklade han sedan under 30-talet och 1937 såg det i princip ut som det 
vi använder idag. Många andra grafiska hjälpmedel för mikrovågskonstruktion har tagits 
fram, men det visade sig att Smiths koncept var det bästa och fr.o.m. 40-talet blev 
Smithdiagrammet allmänt accepterat, [3].  

SMITHDIAGRAMMETS FUNKTION 

Att konstruera en mikrovågskrets innebär oftast att man kopplar ihop två eller flera 
komponenter för att erhålla en viss funktion. Det gäller då att dessa delkomponenter 
passar ihop, både mekaniskt och elektromagnetiskt. Det är lätt att sätta ihop komponenter 
rent mekaniskt, men det är viktigt att alltid ta hänsyn till hur de elektromagnetiska 
vågorna upplever övergången mellan komponenterna, [3].  
 
En övergång mellan två komponenter karakteriseras av de reflexionskoefficienter(Γ) som 
de elektromagnetiska vågorna upplever när de skall ta sig från den ena komponenten till 
den andra. En reflexionsfaktor är ett komplext tal som har belopp och fasvinkel, [3].  
 
Reflexionsfaktor och impedans är begrepp som beskriver samma sak: Hur aktuell 
omgivning/övergång upplevs av en elektromagnetisk våg. Lyckligtvis finns det enkla 
matematiska samband som relaterar reflexionsfaktor till impedans och vice versa. Dessa 
följer nedan för normaliserade impedanser, dvs. impedanser som är normaliserade till 
systemimpedansen, Z0: 
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Sambanden (2.1) och (2.2) visar att det skall vara möjligt att plotta motsvarande 
impedanser i samma komplexa talplan, Γ-planet. Det skulle innebära att både impedanser 
och reflexionsfaktorer kan prickas in i samma diagram och därefter kunna väljas om de 
skall läsas av som reflexionsfaktor eller impedans, [3].  
 
Detta var precis vad Smith gjorde. Om man prickar in alla möjliga impedanser, m.h.a. 
ovanstående formler, så får man ett Smithdiagram. Det visar sig att konstanta 
resistanser/reaktanser avbildas på cirklar i Γ-planet, [3].  
 

Smithdiagram är alltså en polär framställning av komplexa reflexionsfaktorer, för 
reflektioner från normaliserade komplexa lastimpedanser, z = r + jx . Alla impedanser 
som skall prickas in i smithdiagrammet måste alltså normaliseras till den aktuella 
systemimpedansen, [3]. 

S- PARAMETRAR 

Det är tyvärr mycket svårt att mäta strömmar och spänningar på höga frekvenser. Detta 
beror på att man inte kan realisera bredbandiga kortslutningar och öppna kretsar för korta 
våglängder. Det kan också hända att aktiva tvåportar, t.ex. förstärkare, börjar oscillera då 
de kopplas till en kortslutning eller en öppen krets. Av denna anledning är det svårt att 
direkt mäta upp tvåportsparametrar som bygger på portströmmar och portspänningar, [3].  
 
Inom mikrovågstekniken användes därför oftast tvåportsparametrar, som bygger på 
spridning av elektromagnetiska vågor. Den vanligaste typen av vågparametrar är 
spridningsparametrar (S- parametrar). Dessa kretsparametrar kan idag mätas med god 
noggrannhet för frekvenser upp till ca 120 GHz, [3].  
 
En tvåports S-parametrar definieras som 
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Av definitionen följer därmed att:  
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Definitionerna av [S] genom ekvationerna (17)-(20) ovan kan tolkas med ord enligt [3] 
S11 = reflexionskoefficienten för port 1 då port 2 är anpassad. 
S12 = transmissionskoefficienten från port 2 till port 1 då port 1 är anpassad. 
S21 = transmissionskoefficienten från port 1 till port 2 då port 2 är anpassad. 
S22 = reflexionskoefficienten för port 2 då port 1 är anpassad. 
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3. PROJEKTUTFÖRANDE 
Projektet delades in i olika delar, vilka alla behövs för att få en radiosändare som fungerar 
inom det huvudsakliga frekvensområdet 868 MHz.  
 
Nedan följer en redogörelse av konstruktionens olika steg. 

 
Fig. 3.1- Blockschematisk beskrivning av projektet.  
 

3.1 MIKROPROCESSOR 

Då kretsen CC1100 använder SPI (Serial Peripheral Interface) för överföring av data 
mellan radiokrets och mikroprocessor [4], var det viktigt att mikroprocessorn hade SPI 
mode. Dessutom var A/D omvandlare på mikroprocessorn önskvärt. Då kretsen skulle 
vara så liten som möjligt, var det viktigt med en processor med minsta möjliga storlek, 
men som ändå uppfyllde de ställda kraven. MSP430 från Texas Instruments uppfyllde 
dessa krav, [5]. 
 
MSP430 är en microcontroller- familj med 16-bit RISC-arkitektur (Reduced Instruction 
Set Computer) och FLASH-baserat programminne. Alla kretsar i familjen har JTAG-port 
(Joint Test Action Group) och kan programmeras ISP (In System Programming). En stor 
fördel med MSP430 är att endast 27 instruktioner används, vilket öppnar för en 
kodeffektiv, utrymmesbesparande och strömsnål konstruktion, [5].  
 
Till detta projekt används en MSP430F135 som är utrustad med 16 kB FLASH-minne 
och 512 B RAMminne. Förutom det har MSP430F135 även USART (Universal 
Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter) och 8 kanals 12-bit A/D, [5].  
 
En stor fördel med en MSP430F135 är att 13- och 14 serien har samma benkonfiguration, 
vilket gör att samma layout kan användas till olika processorer. Detta underlättar vid 
eventuell produktion, då radiomodulen kan anpassas efter användningsområde, [5].  
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Den färdiga radiomodulen skall kunna användas i olika tillämpningsområden, så för 
denna prototyp var det viktigt att mikroprocessorns olika funktioner skulle kunna testas. 
Av denna anledning drogs en hel I/O port (á 8 bitar) ut, samt 3 stycken I/O pin som kan 
användas för A/D omvandling. 
 
Två kopplingslister finns inkopplade och på dessa är MSP430 I/O- portar utdragna, samt 
referensspänning och jordpunkter. Programmering av MSP430 sker via JTAG- porten, 
som är kopplad till en 2x4 list. Även flertalet kondensatorer finns anslutna mellan 
matningsspänning och jord, då dessa skall skydda kretsen mot variationer i 
matningsspänning.  
 
För att MSP430 skall fungera behövs en klockpuls från en kristall < 8 MHz. På 
ShortLink hade de tidigare använt en 8 MHz kristall tillsammans med MSP430 med gott 
resultat, varvid denna även användes vid detta projekt i ett inledande stadium, [5].  
 
Då CC1100 har en kristall på 26MHz och en ledig utgång [4], beslöts att undersöka om 
det vore möjligt att programmera CC1100 så att den skickar ut en klockpuls på 6,5 MHz 
(26 MHz/4=6,5MHz) till MSP430 som skulle kunna användas istället för 8MHz- 
kristallen. Detta skulle medföra stora besparingar både vad gäller storlek och kostnad 
(eftersom färre komponenter behövs). Detta visade sig vara ett riktigt antagande, varvid 8 
MHz kristallen kopplades bort från radiomodulen.  

3.2 SPÄNNINGSSTABILISATOR 

Då radiomodulen skall vara så generell som möjligt erfordras ett stort 
inspänningsområde. Av denna anledning kopplades en spänningsstab med konstant 
utspänning in, då radiokretsen behövde en matningsspänning mellan 1,8 V och 3,6 V, [4].  
 
Det största problemet med en spänningsstab som klarar av hög inspänning är den effekt 
som spänningsstabben måste kunna avge utan att förstöras, samtidigt som spänningsfallet 
skall vara så litet som möjligt, valet föll på XC6202 från Torex. Den har en konstant 
utspänning på 3,3 V och ett spänningsfall på 0,3 V. Med denna spänningsstab skall 
kretsen kunna matas med en inspänning på upp till 18V, [6].  

3.3 LAYOUT 

Kortet består av 4 lager, varav ett är ett helt jordplan. Dessutom skall det bara finnas 
komponenter på ena sidan. Detta visade sig inte vara lätt, då det gäller att tänka i flera 
olika led så att det inte blir kortslutningar och knutar någonstans. Hur komponenterna är 
placerade är också viktigt, dels för att de ska fylla sin funktion, dels för att kortet ska bli 
enligt önskat resultat.   

3.4 VERIFIERING ANTENNMATCH 

Med hjälp av en nätverksanalysator undersöktes sedan om antennanpassningen var 50Ω. 
Då detta inte stämde ändrades värdet på spolarna i ett försök att uppnå 50 Ω, eller ett 
värde i närheten.   
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3.5 TEST AV RADIOSÄNDARE 

Radiokretsen programmerades och testades sedan, men på grund av olika omständigheter, 
fanns jag inte på plats när detta gjordes. Det hade enligt uppgifter fungerat felfritt, utan 8 
MHz kristallen till MSP430F135 användes.  
 

 
Fig. 3.2- Kort på den färdiga konstruktionen med ett vanligt AA-batteri som referensobjekt.  
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4. MÄTVÄRDEN OCH RESULTAT 
Nedan presenteras det resultat som erhölls vid detta examensarbete. Då arbetet till största 
del bestod i ”tillverkning” består denna del endast av verifieringen av 
antennanpassningen.  
 

 
Fig. 4.1- Antennanpassning 

4.1 VERIFIERING AV 50 Ω ANPASSNING AV ANTENN 

Med hjälp av en nätverksanalysator undersöktes passningen av antennen (50Ω). Det 
ideala Smithdiagrammet för 50Ω antennmatch skulle se ut som fig 4.2, en punkt i 
centrum för hela frekvensområdet.  
 
 

 
Fig. 4.2- Smithdiagram över idealantennmatch. 
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För att få en bra antennmatch fanns i datablad från tillverkaren föreslagna värden för 
matchningsnätverket. Då de av tillverkaren föreslagna värden saknades, testades olika 
komponentvärden. Fig 4.3 visar Smithdiagrammet för de komponentvärden som sedan 
valdes för antennanpassningen (L1= 15nH, L2=27nH och L3=4,7nH). 
 

 
Fig. 4.3- Smittdiagram över antennmatch (start: 800MHz, stop: 4,0 GHz) L1= 15nH, L2=27nH och 

L3=4,7nH 

 
Som framgår av figuren ovan, är inte heller detta en ideal antennmatch, men det var ändå 
tillräckligt nära de önskvärda 50Ω. 
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5. EGNA REFLEKTIONER 
Under arbetets gång med examensarbete har jag lärt mig mycket, både vad gäller 
radiomoduler och framställning av små elektriska kretsar - från idé till produktion. Det 
har för mig varit mycket lärorikt och nyttigt att själv få pröva på de olika delarna som 
ingår i detta arbete, allt från instudering av datablad, till kretsschema, layout och 
verifiering.  
 
En viktig sak som jag kommit fram till är att jag i många fall är tidsoptimist och att man 
helst ska kunna göra allt själv, annars tar det ofantligt mycket längre tid än vad det 
behöver göra. 
 
Sen har jag ju lärt mig att läsa datablad, samt hitta information på olika hemsidor. Detta 
kunde jag även innan, men har nu bättre selektivitet i mitt sökande.  
 
Jag har även lärt mig hitta information om hur kretsar fungerar, hur de kommunicerar 
med varandra samt hur man kopplar samman olika delar för att sedan kunna rita upp ett 
kopplingsschema. Jag har även insett vikten av att läsa referensdesign så att man slipper 
göra samma arbete som någon annan redan har gjort.  
 
Layout är en annan sak jag lärt mig grunderna i. Det var väldigt tidskrävande och svårt, 
då det gäller att tänka i flera olika led så att det inte blir kortslutningar och knutar 
någonstans. Hur man placerar komponenterna är också väldigt viktigt, dels för att de ska 
fylla sin funktion, dels för att kortet ska bli enligt önskat resultat.  
 
Vad gäller matchningsnätverk till antennen har jag lärt mig att Smithdiagram är bra, för 
där kan man läsa ut vad som är ”fel” och vad som skall ändras på, för att uppnå önskat 
resultat. Dock kände jag att Smithdiagrammen inte riktigt betedde sig som jag trodde, 
varvid jag istället fick överge teorin bakom det hela, och istället dra slutsatser från mina 
tidigare misstag. På detta sätt fick vi en antennmatch på nära 50Ω.  
 
Då kretsen tillslut programmerades och testades fungerade den helt planenligt, även utan 
8 MHz kristallen till mikroprocessorn. Detta var mycket glädjande, då kretsen kan göras 
betydligt mindre i framtiden.  
 
Kort sagt: Det har varit mycket lärorikt, spännande och intressant att göra detta 
examensarbete på ShortLink.
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6. SLUTSATSER 
Syftet med detta examensarbete var att konstruera en radiolänk som är så generell som 
möjligt, med minsta möjliga storlek. En given förutsättning var att radiokrets CC1100 
från Chipcon användes och att den slutgiltiga produkten skall kunna kopplas samman 
med befintlig konstruktion.  
 
Då CC100 använder SPI för överföring av data mellan radiokrets och mikroprocessor, 
var det viktigt att mikroprocessorn hade SPI mode. Dessutom var A/D omvandlare på 
mikroprocessorn önskvärt. MSP430 från Texas Instruments uppfyllde dessa krav.  
 
En spänningsstabilisator, XC6202 från Torex, kopplades till kretsen då ett stort 
inspänningsområde var nödvändigt och med denna kommer radiomodulen att klara av en 
inspänning upp till 18 V.  
 
Det färdiga kortet är ett fyralagerskort med komponenter på en sida, med ett helt 
jordplan. Komponenterna är placerade så att de fyller sin funktion, samtidigt som de 
upptar minsta möjliga utrymme.  
 
Med hjälp av en nätverksanalysator undersöktes antennanpassningen så att den erhöll ett 
värde på nära 50 Ω.  
 
Radiokretsen programmerades och testades sedan. Jag fanns dock inte på plats när detta 
gjordes, men detta hade enligt uppgifter fungerat felfritt.  
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