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Abstract 

Within environments with high demands on security like nuclear power plants 
there is a high demand on a cheap and reliable system for detection of 
unauthorized individuals of intrusion. This report describes the work on the 
development of a motion detection system using the doppler effect. The 
ultimate goal of this work is to design a programmable circuit that works with 
signals from the motion sensor HB100, which without maintenance can cover 
large areas. The work has been limited to electronic design, filter design, EMC 
and programming of the complete circuit. 
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Sammanfattning 

Inom miljöer med krav på hög säkerhet såsom kärnkraftverk behövs ett billigt 
och pålitligt alternativ för att snabbt och enkelt kunna detektera obehöriga 
individer vid intrång. Föreliggande rapport beskriver arbetet kring utveckling 
av en rörelsedetektor som har funktionen att detektera obehöriga personer 
inom områden där de inte har tillträde. Det slutliga målet med detta arbete är 
att konstruera en programmerbar krets som arbetar med signalerna från 
rörelsesensorn HB100, som utan underhåll kan täcka stora ytor. Arbetet har 
avgränsas till elektronikdesign, filterkonstruktion, EMC samt programmering 
av den färdiga kretsen. 
 
Nyckelord Dopplereffekten, elektronik, filterkonstruktion, PCB-design, 
EMC 
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1 Introduktion 

I denna rapport redovisas ett examensarbete inom elektronik och datorteknik 
under KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Examensarbetet omfattar 
applicering av kunskaper som införskaffats under utbildningen Elektronik och 
Datorteknik inom krets och filterdesign, EMC (Electro Magnetic Compability) 
samt programmering mot mikrokontroller i ett systemtänkande.  

1.1 Problem 

Inom miljöer med krav på hög säkerhet såsom kärnkraftverk behövs ett billigt 
och pålitligt alternativ för att snabbt och enkelt kunna detektera obehöriga 
individer vid intrång.  Problemet blir då att utveckla ett system som uppfyller 
de krav som satts upp. Detta innefattar filterdesign, kretsdesign och 
konstruktion samt programmering. Projektet kan därför delas in 3 delar, 
förstudie, kretsdesign, filterkonstruktion samt programmering av MCU 
(Micro Controller Unit). 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla ett integrerat system som detekterar 
rörelse i säkerhetskritiska miljöer. 

1.3 Mål 

Säkerhet har alltid och kommer alltid vara av stor vikt. Inte bara för privat 
sektor utan också för de industriella och militära sektorerna. Det slutliga 
målet med detta arbete är att konstruera en programmerbar krets som arbetar 
med signalerna från rörelsesensorn HB100, som utan underhåll kan täcka 
stora ytor. 
 
Arbetet ska resultera i en prototyp med följande egenskaper: 

 Låg produktionskostnad  

 Låg energiförbrukning  

 Programmerbar  

 Filtrering av oönskade frekvenser och brus  

 Trådlös kommunikation  

 Optimal EMC (Electro-Magnetic Compatibility) 

1.4 Etik och Hållbarhet 

Med tanke på att detta projekt innehåller radioteknik så finns det vissa etiska 
och lagliga ramar att hålla sig inom. De flesta frekvensband utanför det öppna 
2.4GHz-bandet är abonnerade av deras respektive ägare vilket innebär att de 
företagen som köpt rättigheterna får använda bandet fritt. Detta medför 
restriktioner för privatpersoner och andra företag att använda dessa band. Om 
EIRP(Equivalent Isotropically Radiated Power) överstiger bandspecifika 
värden så riskerar utrustningen som nyttjar bandet att störa ut det ägande 
företagets utrustning och system. 
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Den frekvens som används under projektet är 10.525GHz där det högsta 
tillåtna EIRP är 500mW [3]. Om antennvinsten är större än 20dBi(isotropiskt 
decibell) så får EIRP uppnå 5W . Utrustningen som används inom projektet 
verkar optimalt inom 15dBm eller maximalt vid 20 dBm vilket ger maximal 
EIRP 100mW (Formel 1.1) vilket ligger inom spannet för vad som är tillåtet 
[2].  
 

      
  

    
  

    
   

       
   

(Formel 1.1) 
 
Detta betyder att de som utför projektet har ett ansvar att inte använda högre 
effekter som potentiellt kan störa ut annan elektronisk utrustning, samt att 
inte gå utanför de rättighetsramar som etablerats av PTS (Post och 
TeleStyrelsen).  
 
Vid design av säkerhetssystem, speciellt vid övervakning måste integritet och 
människans rättigheter tas i åtanke. Det är inte lämpligt att installera 
övervakningsutrustning eller liknande system där det inte är tillåtet. 
Privatpersoner kan med dopplerteknik spåras genom väggar utan att 
personen i fråga känner till att den är under övervakning. Därför måste 
människans integritet alltid tas i hänsyn vid dessa tillfällen.  
 
Etiken i projektet är att inte missbruka de kunskaper som införskaffats för att 
konstruera elektronik som kan användas för att störa ut andra elektroniska 
enheter. Det gäller också att inte kränka människors rättigheter. 
 
En stor fördel med den tänkta prototypen är dess kommunikation, utöver mer 
använda kommunikationsstandarder såsom IEEE 802.11 så är IEEE 802.15.4 
som används inom projektet betydligt mer energisnål [4]. Detta är en stor 
fördel eftersom noderna skall vara trådlösa och inte drivas av elnätet utan av 
ett batteri. Med ändliga resurser i världen är detta fördelaktigt att sträva mot, 
eftersom en så liten konsumtion av energi som möjligt lägger mindre 
påfrestning på världens resurser. En annan fördel är att räckvidden ökar inom 
ett nätverk med IEEE 802.15.4 i och med att noderna verkar som ett 
meshnätverk, då behövs inte ökade sändningseffekter för att uppnå bättre 
täckning. 

1.5 Metod 

Metoden som använts är att efter problemställning genomföra en förstudie, 
applicera den i en teoretisk modell och verifiera med simulering. Sedan bygga 
en prototyp och genomföra tester samt konstruera en slutprodukt. Detta med 
hänsyn mot målen och en testdrivande kultur för utvecklingen av systemet. 
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1.6 Avgränsningar 

Produkten som skall tas fram inom projektet har en väldigt bred teknisk bas 
som kräver gedigen förundersökning. Fokus kommer att ligga inom 
utvecklingen av elektroniken i prototypen och anpassning av redan befintliga 
teknologier. Projektet avgränsas då till produktionen av en prototyp, från 
koncept till funktionell produkt.  
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2 Förstudie 

Den mikrovågsteknik som används i projektet är baserad på CW (continuous 
wave) dopplerteknologi för rörelsedetektering [2]. Sensorn använder sig utav 
dopplereffekten för att detektera rörelse genom ett frekvensskift. 
 

   
         

 
 

    

 
 

(Formel 2.1) 
 
Den signal som utstrålas från sensorn har i detta fall frekvensen 10,525GHz. 
Signalens våglängd skiftas när den reflekteras mot ett objekt. Det finns två fall 
när det gäller frekvensskift. Det ena fallet är när objektet som signalen 
reflekteras mot är stationärt, alltså helt stillastående. Då sker inget skifte i 
signalens våglängd. Utifrån detta fall blir den mottagna signalen ekvivalent till 
den mottagna[5]. Det andra fallet sker när objektet som signalen skall 
reflekteras på är i rörelse. Om objektet ifråga rör sig mot källan av den 
utsända signalen kommer våglängden hos den reflekterade signalen bli 
kortare. En signal som reflekteras mot ett objekt som rör sig bort från den 
utsända punkten resulterar i att den reflekterade signalen får en längre 
våglängd [2]. 
         

 
Fig. 2.1 Dopplereffekten i  grundprincip 
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En människa utan funktionshinder promenerar uppskattningsvis i 5km/h 
vilket blir 1,4m/s [6]. Antag att en människa rör sig mellan 0,05m/s och 1m/s 
då kan de förväntade frekvenserna räknas ut enligt: 
 

             
                  
          
             

    
     

 
        

    
     

 
       

 
Dessa frekvenser är de som kan förväntas vid rörelse från modulen HB100 
och är de parametrar som kommer användas i arbetet. 
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2.1 HB-100 Modulen 

Sensorn som används i projektet är av typen HB-100 [2]. Följande är en snabb 
översyn av modulens konstruktion. 
 

 
Fig. 2.2 HB-100 med komponenter,  utan komponenter 

 

Funktionaliteten hos HB-100 kan delas in i fyra delar: mottagarantenner 
(“Rx-antenna”), sändarantenner (“Tx-antenna”), oscillator samt en mixer. 
Varje del har en specifik uppgift för att generera den funktionalitet som krävs 
för att läsa av ett dopplerskift. 
 
Oscillatorn genererar en signal med frekvensen på 10,525GHz. Signalen sänds 
sedan ut från sändarantennen. Mottagen signal från ett objekt i rörelse 
jämförs sedan med den ursprungliga signalen via mixern. Produkten av de två 
signalerna är skillnaden mellan dessa i frekvens. 
 
Spänningen på utsignalen från HB-100 är väldigt liten och kan bestå utav 
mycket brus. HB-100 består varken av förförstärkare eller filter. Utan filter så 
kan egna gränsfrekvenser sättas för de värden som är relevanta för 
användaren. 
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2.2 EMC och Kretsdesign 

EMI (Electro Magnetic Interference) eller elektromagnetisk störning är ett 
växande problem som i stor grad påverkar oss i vår vardag. EMI kan störa 
enheter så att de inte fungerar korrekt eller slutar att fungera men kan också 
vid stora effekter skada mänsklig vävnad. Idag när en så stor grad av 
samhället använder sig utav elektronik och trådlös sådan krävs ett arbetssätt 
som motverkar det större brus eller förorening som finns runt omkring oss 
dagligen. EMC (Electro Magnetic Compability), elektromagnetisk 
kompatibilitet är ett samlingsnamn för en elektronisk enhets förmåga att 
fungera i sin omgivning utan att störa ut eller bli störd av andra elektroniska 
enheter. 

2.2.1 Störning 

Hotet från EMI avstyrs genom att applicera metoderna inom EMC. Konceptet 
är enkelt och har två komplementära synsätt. Ett av dom är att beskriva 
systemets egenskaper utifrån dess förmåga att inte störa ut andra system i 
dess miljö. Det andra synsättet är precis som tidigare nämnts komplementärt 
och beskriver systemets förmåga att motstå EMI eller också kallat immunitet. 
Vid design måste det alltid tas hänsyn till i vilken miljö och omgivning som 
system ska verka. Inom detta finns det två tillvägagångssätt att ta hänsyn till, 
intra-system och inter-system. Intra-system är ett systemkritiskt 
tillvägagångssätt som ofta innebär att du har en installation på liten yta och 
har höga krav på systemen inom toppsystemet, till exempel satelliter.  Det 
vanligaste vid utveckling av en produkt är att utgå från inter-system. 
Utgångspunkten är att störningen till och från enheten i miljön där system ska 
verka är begränsad till bestämda gränsvärden, till exempel datorer för 
hemmabruk. Problem kan uppstå om ett system är designad efter det ena 
tillvägagångssättet och sen stöter på ett annat system som är designat efter ett 
annat. Ett lysande exempel på detta är kommersiella system(t.ex. 
mobiltelefoni) som möter ett intra-system som t.ex. ett flygplan. 
 
 

 
Fig. 2.3 Systemsyn ur EMC-perspektiv, Intra-system och Inter-System 
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Ett system som utsätts för störning kallas för offer och det störande systemet 
kallas för källa. Störning kan bete sig i många former från en källa men är 
indelat i två grupper, ledningsbunden och strålad. Den ledningsbundna 
störningen kan uppstå i tre olika former, konduktiv, kapacitiv och induktiv. 
Vid design av en produkt så måste uppsikt över alla dessa faktorer tas till 
hänsyn för att inte skada eller förorena miljön med mer EMI. 

2.3 PCB design och praxis 

Det första steget i processen att designa ett kretskort är att partionera kretsen. 
Partionering innebär att du får kontroll över dina kritiska kretsar och på ett 
enklare sätt kan åtgärda dessa. Effekten blir en lägre utvecklingskostnad i ett 
senare skede då risken för fel minimeras. Partioneringen sker genom att dela 
upp din krets i kritiska och icke kritiska sektioner. De kritiska delarna består 
utav högfrekvenskomponenter och komponenter som är mottagningsbara 
eller strålande av EMI så som mikroprocessorer eller analoga 
lågnivåkomponenter. De ickekritiska delarna består oftast av ickekomplexa 
analoga delar så som linjära regulatorer och operationsförstärkare samt 
passiva komponenter [7]. 

 
Fig. 2.4 Partitionering av kretskort. 

 
Efter partioneringen är det viktigt att alltid ha eftertanke med placering av 
komponenter. Att placera komponenterna så att signalvägarna blir så korta 
som möjligt är viktigt och medför att manuell placering är att föredra. Börja 
med kritiska komponenter så som IC, oscillator/kristall, 
avkopplingskondensatorer och aktiva komponenter. Oscillatorn och 
avkopplingskondensatorer ska fysiskt ligga så nära den agerande 
komponenten som möjligt. När komponenterna är placerade enligt 
partionering och praxis kan signaldragningen påbörjas. Viss prioritering är 
bra att använda för att garantera korta signalvägar för kritiska signaler som 
högastighetbussar och klockor samt avkopplingar för matningen. Vid 
signaldragning kan viahål användas för att förenkla processen men ska 
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undvikas så ofta som det går. Varje viahål introducera dålig kontinuitet i 
signalen och kan potentiellt bidra med en reflektion. Vid signaldragning med 
högfrekventa komponenter är det viktigt att inte dra signalen med 90 grader 
då kanterna också kan bidra med reflektion. Som gemensam referens används 
en jordning, för att den återgående vägen ska vara så kort som möjligt är det 
därför lämpligt att använda ett helt jordplan [8]. 

2.3.1 Via stitching 

För att ytterligare förbättra kretskortets EMC-egenskaper så kan „via stitching‟ 
användas. Genom att göra viahål genom jordningslagret kan kretskortet 
erhålla bättre egenskaper inom: 
 

 Signalintegritet, crosstalk. 

 Skärmning av eller isolering för partioneringar och reduktion av 
strålning från kanterna av kretskortet. 

 Reducering av serieinduktans till aktiva och passiva delar 
 
Av den beprövade erfarenheten som finns inom området så finns en tumregel. 
Regeln säger att distansen mellan varje viahål inte får vara mindre än 1/10 
eller större än 1/20 av våglängden för den maximala aktiva frekvensen i 
systemet. Den maximala frekvensen i systemet är 10,525GHz. Värt att notera 
är att materialet FR4 som kretsen är tillverkad av har en propageringsförlust 
för elektromagnetisk strålning. Uppskattningsvis ligger denna förlust på 40% 
av konstanten C (ljusets hastighet i vakuum) [9][10]. 
 

                  

(Formel 2.2) 
                

(Formel 2.3) 
                
               

 
Med givna konstanter kan distansen mellan viahålen kalkuleras till 
                  . Genom att implementera avgränsningar mellan 
känsliga partioner, signaler och längst kretskortets kant kan systemet billigt 
erhålla bättre EMC-egenskaper. 
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3 Utförande 

Produktens primära funktion är att mäta ett objekts frekvensskifte och sedan 
återge vilken hastighet objektet rör sig i. Genom att designa filter för 
frekvensskiftet från HB100 så kan de intressanta komponenterna i signalen 
sorteras ut från brus, störningar samt rörelse som inte anses vara intressant. 
Produktens sekundära funktion är att trådlöst skicka informationen enligt 
protokollet IEEE 802.15.4. Detta görs genom att använda sig utav lämplig 
komponent som stödjer protokollen och enligt krav också är programerbar. 

 
Fig. 3.1 Systemöversikt. 

 

3.1 Kretsschema för Prototyp 

Prototypkretsen som konstrueras innehåller en serie av olika filter. 
Huvuddelen av kretsen är de två bandpassfiltren som begränsar bandet inom 
de två utsatta gränsfrekvenserna (sektion 2.1). Signalen från HB-100 modulen 
går in i det första bandpassfiltrets positiva ingång (dvs. filtret är icke 
inverterande) för att sedan passas inom bandet 3.4 - 70.2 Hz. Detta 
ickeinverterande bandpassfilter skall förstärka signalen hundra gånger 
(värdena 1MΩ och 10kΩ anpassas):  
 

    
  

   

 
     

      
     

 
Eftersom värdena på resistorerna i återkopplingsnätet har satts så kan värdet 
på kondensatorerna räknas ut. De önskade gränsfrekvenserna har redan 
etablerats i förstudien (                 ). Värdena räknas ut enligt: 
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Detta filter bildar ett så kallat stoppband. Det innebär att signalen förstärks 
0dB (1 gång) utanför gränsfrekvenserna. 
 
Efter att signalen har passerat det första bandpassfiltret så passerar den ännu 
ett filter, även detta är ett bandpassfilter.  
 
Funktionen för denna operationsförstärkarkrets är att ytterligare förstärka 
signalen från sensorkretsen samtidigt som den skall förhindra att DC-
komponenten förstärks i och med att operationsförstärkaren inte är ideal. 
Därav kommer detta bandpassfilter att ha en gränsfrekvens som är aningen 
högre än den som föregående filter hade; högre med 1Hz det vill säga. Dock 
med modifikation mot hårdvarustandarden E24 så gränsfrekvensen blir ca 
4.1Hz. 
 

   
 

     
    

 

         
       

   
 

     
    

 

         
      

 
Detta bandpassfilter har till skillnad från föregående filter ingen förstärkning 
på frekvensområdena utanför bandet (4.1Hz till 72Hz), utan alla frekvenser 
som är utanför bandet har en gain som är lika med noll. Förstärkningen för 
kretsen och de två filtrena blir då alltså: 

 

    
  

  
 ⌊     ⌋      

                          
 
 

 
 

Fig. 3.2  första bandpassfiltret samt andra bandpassfiltret 
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Efter högpassfiltret och de två bandpassfiltren går signalen vidare ut för 
avläsning. För att få en fyrkantsvåg som bottnar (positivt till negativt och vice 
versa) när signalen går under eller över vcc*0.55V, lägger vi till en 
operationsförstärkare som kan agera som komparator. 
 
Innan signalen från HB100-modulen går igenom de två bandpassfiltrena så 
passerar signalen ett högpassfilter och en spänningsdelare som centrerar 
matningen för signalen vid vcc/2 när den går in i den positiva ingången 
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3.1.1 Simulering av krets 

Det resulterande bandpasset efter simuleringen av filterkretsen som visas i 
bilaga 7.2, kan ses på grafen nedan, som är det resulterande frekvenssvaret 
efter att signalen gått igenom hela kretsen. 
 

 
Fig. 3.3 pspice simulering utav filterkretsen 

 
Det som kan avläsas ur grafen är att frekvenssvaret är centrerat runt 15.8Hz. 
Övre brytningsfrevensen (där lutningen är -1) ligger vid ca 71.3Hz och den 
undre brytningsfrekvensen ligger runt 3.9Hz. Detta visar att designen 
överlappar med simulering, då anpassningen av E24 standarden rent 
matematiskt borde resultera i ca 72Hz. Detta är dock försumbart eftersom 
önskad frekvens var ca 70.2Hz och större frekvensband kommer att resultera i 
större spann för detektion. Eftersom filtret är anpassat efter rörelsedetektion 
vid max 1 m/s, sedan avtar känsligheten för rörelsedetektion. Detta betyder 
att med detta nya frekvensband så kan kretsen i stort sett detektera föremål 
som rör sig snabbare än förväntat. Alltså istället för att max detektera föremål 
som rör sig i 1 m/s så ökas kännsligheten marginellt. 
 
Efter simulering av kretsnätet så kan en prototyp tillverkas, först filterkretsen 
för att sedan koppla in HB100 sensorn.  
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3.2 Komponenter och Standarder 

Följande är en sammanfattning av de komponenter som används i prototypen. 
De typer av komponenter som används beror mycket på pris och 
tillgänglighet. Till den första prototypen av filterkretsen används de 
komponenter som finns tillgängliga i analoglabbet vid KTH kista.  
 
För andra prototypen det vill säga PCB kortet, används flera komponenter 
som inte finns tillgängliga i labbet på KTH. Då flera av komponenterna är 
aktiva kretsar såsom en MCU och dess oscillator, samt att så små 
komponenter som möjligt används så behövs de beställas specifikt för just 
denna prototyp. 

3.2.1 Passiva komponenter 

De komponenter som används är ytmonterade och använder sig oftast utav 
storleksstandarden 0603. Fördelen med storleksstandarden är dess minimala 
utformning möjliggör mindre kretskort. Fördelarna med ytmontering förutom 
dess storlek är först och främst möjligheten för mer utrymme, då 
komponenterna kan sitta tätare mot varandra och på båda sidorna av 
kretskortet. Samt att de kontaktytor som används är dessutom oxidskyddade 
mot korrosion. Hålmonterade komponenter har en tendens att korrodera och 
på så sätt minska funktionaliteten hos kretskortet. 
 
De komponenter som inte håller sig till 0603 är antigen de som har specifika 
storlekar såsom spole, diod, operationsförstärkare och säkring. Den andra 
storleksstandarden som används är 1210 eftersom det inte finns någon 
kondensator utav värdet 100µF liten nog för 0603 standarden. 
 
Alla komponenter som används i kretskortet finns specificerade i bilaga 7.1 

3.2.2 Aktiva komponenter 

Valet av aktiva komponenter såsom mikroprocessor och oscillator är beroende 
på varandra, till exempel så är den valda ZigBee kretsen beroende CC2530 av 
en 32kHz kristalloscillator för timingen utav operationer. Valet utav själva 
komponenten: CC2530 bestäms då det är en lättillgänglig ZigBee RF-
komponent med låg energikonsumtion, samt att komponenten är en 
fullständig SoC(System on Chip) som inkluderar en 8051 MCU med ett 
programmerbart 8-KB RAM [11]. 
 
Valet av operationsförstärkaren på kretskortet baserades på vilka 
komponenter som fanns tillgängliga i analoglabbet i KTH i Kista, då den första 
prototypen av filterkretsen baserades på de komponenter som fanns i lager 
där det vill säga operationsförstärkaren: LM324. Dock används LM324D på 
kretskortet då detta är en SMD-kapsel men i prototypen används en THT-
kapsel (LM324N). 
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3.3 Fas 1: Prototyp 

När komponenter har valts och kretsen har verifierats med simulering så kan 
en prototyp monteras. Ett experimentkort skulle kunna användas men 
innebär en risk för tid och materialkostnad. Därför används ett vanligt 
kopplingsbräde för den första versionen av filterkretsen. 

3.3.1 Test och experiment 

En RF-signal med tillräckligt hög frekvens kan stråla igenom de flesta 
konventionella byggmaterial såsom trä och gips. Detta betyder att modulen 
rent teoretiskt skulle kunna sättas bakom/innanför en vägg för att vara dold 
för utomstående individer. 
 
Dopplersensorn HB100 sänder signaler i SHF-bandet(Super High Frequency), 
detta betyder att frekvenserna som används utav sensorn ligger i samma eller 
liknande frekvensläge som tex. de nyare standarderna utav IEEE 802.11 vars 
band befinner sig inom 5GHz banden. 
 
I laborationsmiljö testas prototypen mot flera olika lager av material som trä, 
gips och papp för att simulera de egenskaperna som en vägg vanligtvis har i de 
flesta konstruktioner [12]. 
 

 
Fig. 3.4 Test av prototyp mot vägg. 

 
 
Efter test utförts i miljö med ovanstående uppsättning, avläses topp-till-topp 
värdet 3.9V från oscilloskopet, då signalen gått igenom samtliga material 
(gips, papp och trä), alltså är förlusten minimal genom en tvålagers trä/gips-
vägg.  
 
Efter jämförelse med experiment inom propagering genom material som 
utförts vid “The Time-Domain and RF Measurement Laboratory, Bradley 
Department of Electrical and Computer Engineering, Virginia Polytechnic 
Institute and State University”, så kan utfallet av test vid propagering av 
signaler av storleken 10.525GHz genom väggar ses som rimlig [12]. 
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3.4 Fas 2: Design av PCB 

Prototypen är klar och kretsen är nu redo att integreras på en PCB(Printed 
Circuit Board). I och med att produkten ska ha en liten formfaktor och ska ha 
låg produktionskostnad så är ett så litet kretskort som möjligt att föredra. I 
och med att HB100-modulen har dimensionerna 46.5mm x 40mm så har 
kretskortet valts med dimensionerna 46.5mm x 45.5mm med en mån på 
5.5mm  till antennen. Antalet lager har minimerats till två för att hålla 
kostnaden låg. Detta innebär en del restriktioner på designen då ett litet 
kretskort med hög population av komponenter kan medföra dålig EMC. 
Därför har designen skett med hänsyn till EMC och god praxis till PCB design. 
De kritiska delarna av kretskortet innehåller CC2530 med antenn och resten 
läggs som ickekritiska delar då de inte är av högfrekvensinnehåll eller är 
passiva. Distansen vid metoden „via stitching‟ har valts till 1mm (se formel 2.3) 
och har använts vid kanterna av kretskortet mot strålning samt kring CC2530-
parioneringen för att isolera/skärma.  
 

 
Fig. 3.5 PCB-designen ritad i diptrace 

 
Efter att kortet levererats så monterades alla komponenter. Vid mätning så 
konstaterades det att filterkretsen fungerade som avsett. Vidare test visar att 
chippet CC2530 inte svarar via kontakt med programmeraren. Vidare mätning 
visade att oscillatorn inte fungerade och att ett nytt kort bör lödas. Denna 
gång nås chippet av programmeraren, men programmen går inte att ladda in 
på grund av problem vid överföring. Efter felsökning konstanteras att båda 
CC2530 chippen inte är funktionella. Detta kan dels bero på att de blivit 
överhettade vid lödning på grund av brist av lödugn. En annan möjlighet är att 
oscillator-kristallen blivit skadad under lödning, mätning eller av ovarsam 
hantering vid montering. Då radiokretsen och CC2530 inte är tillförliga 
bestäms att en ny krets skall tillverkas. 
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3.5 Fas 3: Revidering 

Eftersom PCB-kretsen inte är pålitlig som färdig produkt då nödvändiga 
medel för dess konstruktion inte finns tillgängliga i de lokaler som finns till 
förfogande(till exempel: lödugn för CC2530 och dess oscillator), så går fokuset 
tillbaka till experimentbrädet eftersom prototypen bevisligen är funktionell. 
Det är även lättare att ersätta komponenter för reparation och felsökning.  
 
Dock uppstår det ett problem med att gå tillbaka till en äldre prototyp, den 
saknar en MCU. För att lösa detta problem så anpassas en välbeprövad 
utvecklingsplattform: Arduino. Arduino ger utökade utvecklingsmöjligheter 
då all programmering kan ske redan innan ett kretskort ritas upp och skickas 
till produktion. Atmega328p-chippet som Arduino använder finns tillgänglig i 
TQFP(Thin Quad Flat Package) vilket betyder att ingen lödugn är nödvändig. 
Det vill säga funktionaliteten för en slutgilltig produkt kan testas innan den 
konstrueras. Detta betyder att fokus förflyttats från att göra ett system med 
trådlös kommunikation i ett nätverk till att producera ett system med enbart 
rörelsedetektion, filtrering och behandling av signaler. 

3.5.1 Programmering av Atmega328p-pu 

För att uppnå funktionskraven på designen måste en del mjukvara utvecklas. 
Kraven som ställs på programmet är: 
 

 Frekvensmätning. 

 Uträkning av hastighet från det detekterade föremålet. 

 Signalering att rörelse har upptäckts. 
 
Målet är att med ett litet effektivt program mäta frekvens och beräkna 
hastigheten som det detekterade föremålet rör sig i. Genom att lösa 
frekvensmätningen så blir kravet på att räkna ut hastigheten trivialt genom 
den härledda dopplershiftsekvationen (formel 2.1). För att lösa detta problem 
så får man återgå till definitionen av frekvens, som säger: 
 

  
 

 
 

(formel 3.1) 
 
Där   är ett antal händelser per tidsenhet t. Det som ska detekteras är alltså 
ett antal händelser som kommer ut från modulen till mikrokontrollern under 
en specifik tid. Genom att använda av interrupts i mikrokontrollern så erhålles 
en kontrollerad hantering av dessa händelser, där den också kan räkna och 
registrera den information som behövs för att göra en mätning över ett 
intervall. Ett hårdvaruinterrupt är ett krav i och med att det är en extern 
händelse som ska hanteras. Algoritmens funktion är att räkna antalet 
händelser samt overflows som sker i timern på mikrokontrollern. Det krävs 
också att vi förbestämmer antalet perioder som mätningen ska ta ett 
medelvärde över. En anmärkning värd att nämna är att timern använder 
kristallen som referens vilket innebär att detta också påverkar uträkningen. I 
och med att kristallen inte alltid är korrekt så finns risk att mätningarna inte 
blir exakta. 
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Fig. 3.6 Algoritm för mätning av frekvenser 

 
Den analoga komparatorn kommer att användas då en referensspänning 
behövs för att detektera en skillnad i signalen. I detta fall kommer chippets 
interna referensspänning att användas. 
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3.5.2 Statusregister 

För att allting ska fungera som det ska måste statusregisterna konfigureras 
rätt. Ett register låter en konfigurera hårdvaran till att uppföra sig som man 
vill ha det. Det första som måste konfigureras är processorns statusregister 
(SREG - AVR Status Register) för att tillåta globala interrupts. Detta görs 
redan automatiskt men för säkerhets skull görs detta i initieringen av 
programmet. 
 
För mjukvaran har timer1 valts, detta på grund av att den har den största 
upplösningen av de timers (klockor) som finns att välja på. Timer1 har en 
upplösning på 16 bitar (65535 värden). I timer1 finns tre register som är 
involverade för konfiguration, TCCR1A(Timer Counter Control Register 1 A), 
TCCR1B (Timer Counter Control Register 1 B) och TIMSK1 (Timer Interrupt 
Mask Register 1). 
 
Det ska inte finnas någon annan funktionalitet för timern än att räkna upp till 
65535 och generera interrupt när räknaren går till overflow. Detta gör att vi på 
något sätt i programmet kan hålla en koll på tiden på en abstrakt nivå genom 
att räkna antalet interrupts plus antalet ticks i timer-räknaren. 
 

  
                                                 

             
  

(Formel 3.2) 
 
Det sista registret som också kräver mest konfiguration är ACSR(Analog 
Comparator Control and Status Register). Vid konfiguration av den analoga 
komparatorn krävs dels att en referensspänning sätts och vilken kant som den 
ska reagera på. I och med att den ingående signalen från den designade 
modulen är aktivt hög så krävs att komparatorn reagerar på fallande kant. Det 
krävs också att vi tillåter interrupt vid spänningskillnad som ligger under den 
referensspänning som är satt. Detta måste dock göras för sig i koden då en 
delay behövs för att låta referensspänningen stabiliseras [13]. 

3.5.3 ISR (Interrupt Service Routine) 

I mjukvaran så behövs två rutiner för interrupts. En för timern och en för den 
analoga komparatorn. Rutinen för timern har bara en uppgift. Uppgiften är att 
inkrementera antalet overflows som skett i timern och sen återgå till 
programmet (se bild 3.6). Rutinen som används för den analoga komparatorn 
består av tre delar, logik för första händelsen, logik för sista händelsen och 
logik för time out. Time out behövs då vi tar ett medelvärde av ett statiskt 
antal cykler. Finns en liten registrerad rörelse som inte utgör ett hot så 
kommer systemet fortsätta mäta tills nästa aktivitet uppfyller antalet cykler. 
Detta innebär att medelvärdet för frekvensen kommer närma sig 0 och utgör 
en risk för systemet. Därför kommer mätningen att göra en reset efter en 
rimlig tid. 
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Fig. 3.7 Algoritm för ISR 

 
Med denna information kan vi sedan göra uträkningarna enligt: 
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3.5.4 Test av mjukvara 

För att verifiera att mjukvaran fungerar som den ska används en 
funktionsgenerator. I och med att systemet kommer erhålla låga frekvenser 
har testen omfattat ett frekvensspann på 0-500Hz. Genom att koppla 
funktionsgeneratorn direkt mot chippets komparator och kompilera koden fås 
en utskrift. Testen gick igenom med gott resultat för alla angivna frekvenser 
och anses färdigt för applicering på prototypen. En anmärkning är att 
upplösningen på den mediala frekvensen ökar med antalet mätcykler som 
används i mjukvaran. I systemet så kan korta intervall av rörelse ske, vilket 
medför att korta mätcykler är att föredra. Annars finns det risk att rörelsen 
inte upptäcks av programmet (time out). 
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4 Resultat 

Efter tre utvecklingsstadier är den slutgiltiga produkten färdigkonstruerad 
samt färdigprogrammerad. I sammanfattning består systemet av filterkretsen 
sammansatt med ett atmega 328p-pu chip. Mjukvaran består utav en 
hårdvaruinterruptbaserad frekvensberäkning som från fördefinierade formler 
kan räkna ut hastigheten hos ett objekt i rörelse. 
 
Den färdiga produkten fungerar på ett sådant sätt att signalen från 
sensormodulen går igenom filterkretsen och vidarebefodras sedan till MCUn 
för behandling. MCUn räknar ut hastigheten av ett objekt som befinner sig 
inom sensorns verksamma område. Objektets rörelse indikeras utav antingen 
seriell output som skriver ut vilka hastigheter som objektet rör sig i, eller utav 
led-lampor som delar in spannet i tre nivåer: grönt för långsamt, gult för 
medelsnabbt och rött för snabbt. Utöver detta går frekvenserna att läsa av från 
ett oscilloskop via en dedikerad testutgång på experimentkortet. 
 
Tanken med modulen var att den skulle verka i ett sensornätverk. I och med 
det ickefungerande kretskortet som implementerade cc2530 så fanns ingen tid 
att hitta en ersättning för kommunikation. Detta bidrog till att det målet fick 
överges. 
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5 Slutsats 

Efter produktens slutförande konstateras att produkten är till belåtenhet trots 
den avsaknade funktionaliteten av trådlös kommunikation. Trots många 
problem på vägen så finns nu en produkt som uppfyller två av de mest 
grundläggande funktionaliteterna, rörelsedetektion via filtrering och 
mjukvarubaserad frekvensmätning.  
 
Den största motgången var när kretsen CC2530 inte fungerade som den 
skulle. Detta betydde att en ny riktning var tvungen att utformas mitt under 
projektet. Många av de problem som dök upp med mönsterkortet hade kunnat 
förutses om mer tid och nogrannhet hade lagts ner på design. Såsom val av 
MCU och komponent för kommunikation. Genom att lägga mer tid på design 
så hade problemen kunnat undvikas. Detta var en brist i metoden som 
användes under arbetet.  
 
Tid är en viktig faktor vid utveckling av hårdvara. Därför kan en PCB vara lite 
för krävande. En PCB från leverantörer som SeedStudio kan ta upp mot sex 
veckor att levereras. Om en stor del av arbetet innefattar programmering av 
den färdiga kretsen såsom den CC2530-baserade kretsen gjorde, så kan 
mycket tid förloras. Detta kan såklart lösas genom att använda 
utvecklingsbräde till den MCU som valts till projektet. Men utvecklingsbräden 
till chip som CC2530 kan vara kostsamma. Om projekt utgår från en stram 
budget så måste nya alternativ hittas, därav valdes arduino. Även här har 
metoden brustit i och med tidsoptimism samt bristande avgränsningar för 
arbetet. 

5.1 Framtida arbete 

Framtida arbete skulle bestå utav att integrera den nya mikrokontrollern i en 
mindre formfaktor tillsammans med en ny lösning för trådlös 
kommunikation. Ur perspektivet att kretsen skulle vara optimalt EMC-
anpassad så fanns det många avägningar. Dels så erhålles bättre EMC-
egenskaper med ett val av 4 lager till kretskortet. Men 4 lager är betydligt mer 
kostsamt. Vid massproduktion så sänks kostnaden betydligt och skulle då 
kunna vara ett alternativ att undersöka. ZigBee anses fortfarande vara det 
lämpligaste protokollet för kommunikation då det har lågenergiegenskaper. 
6LoWPAN har dessa egenskaper också men saknar den meshnätverksteknik 
som gör ZigBee mer åtråvärd, då nätverket blir självläkande vid förlust av en 
nod. Det betyder att underhåll av systemet som batteribyte inte blir lika vitalt. 
Även om mjukvaran fungerar som den ska så är den ganska långsam och 
fortsatt arbete för att optimera koden skulle göra system mer pålitligt. Vidare 
arbete innefattar också att välja ett lämpligt batteri. Batteriet ska också 
integreras på kretskortet. 
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Bilaga 7.1 komponentlista 
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Bilaga 7.2 Kopplingsschema över kretsen 
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Bilaga 7.3 Kod för frekvensmätning 

/** 
* Globala varibaler som används i interrupthanteringen: 
*  
* rising_edge   - antalet "kanter" från signalen som fångats 
* tick_overflow - antalet overflows vi fått av timern. 
* tick_start    - antalet ticks timern har räknat till vid första registrerade 
"kanten" 
* tick_stopp    - antalet ticks timern har räknat till vid sista registrerade 
"kanten" 
* tick_nu       - antalet ticks timern har räknat till nu. 
**/ 
volatile unsigned int  tick_overflow = 0;  
volatile unsigned long rising_edge = 0;  
volatile unsigned long tick_start = 0; 
volatile unsigned long tick_stopp = 0; 
volatile unsigned long tick_nu = 0; 
 
/** 
* Globala variabler som används i metoden mätFrekvens() 
**/ 
float new_f = 0; 
float hastighet = 0; 
float skaladFrekvens = 0; 
 
/** 
*  Globala konstanter: 
*   
*  meas_cycle  -  Antal cycler vi vill mäta medlevärdet av 
*  c           -  Ljusets hastighet, skalat med 10^9 
*  f0          -  Grundfrekvensen som modulen använder sig av 
*  Giga        -  Konstant för skalning = 10^9 
*  xtal_frek   -  Kristallens frekvens 
*  size_16bit  -  Maximala värdet för 16bitars-timern 
**/ 
const int   meas_cycle = 10;  
const float c          = 0.299792458; 
const float f0         = 10.525; 
const long  Giga       = 1000000000; 
const int   xtal_frek  = 16000000; 
const int   size_16bit = 65536; 
 
void setup(void)  
{ 
 /** 
 * Initiera seriel port med baud 9600 bitar/s 
 **/ 
 Serial.begin(4800); //9600 
 Serial.println("System initializing:"); 
 Serial.println("Seting up analog comparator pin 7.."); 
 pinMode(7,INPUT); 
 pinMode(5, OUTPUT); 
 pinMode(6, OUTPUT); 
 pinMode(8, OUTPUT); 
  
 /** 
  * SREG - AVR Statur Register: 
  * [Enable bit][Bit copy storage][Half carry flag][Sign bit][Two's complement 
overflow flag][Negative flag][Zero flag][Carry flag] 
  *  
  * Vi vill se till att globala interrupts tillåts därför sätter vi bit 7 till 1. B 
står binary. 
  **/ 
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 SREG = SREG | B10000000;  
 Serial.println("AVR status register is set, enabling global interrupts.."); 
 Serial.println("System initialized"); 
} 
 
void loop(void)  
{ 
 delay(250); //Stabilisera systemet 
 displayHot(0); 
 measFrekvens(); 
 /** 
  * Implementerar dopplershiftsekvationen och omformatering av frekvens 
  **/ 
  skaladFrekvens = new_f/Giga; 
  hastighet = (skaladFrekvens*c)/(2*f0)*Giga; 
  if(new_f <= 30 && new_f > 0) 
  { 
    displayHot(1); 
  } 
  else if(new_f > 30 && new_f <= 50) 
  { 
    displayHot(2); 
  } 
  else if(new_f > 50) 
  { 
    displayHot(3); 
  } 
  Serial.print("Frekvens (Hz): "); 
  Serial.println(new_f); 
  Serial.print("Hastighet (meter/s): "); 
  Serial.println(hastighet); 
  delay(250); //Stabilisera systemet 
} 
 
void measFrekvens(void)  
{ 
 //Rensa från föregående mätningar 
 rising_edge = 0; 
  
 /** 
  * ACSR - Analog Comparator Control and Status Register: 
  * [Disable][ACBG][ACO][ACI][ACIE][ACIC][ACIS1][ACIS0] 
  *  
  * Förkortningar: 
  * ACBG - Analof Comparator Bandgap Select 
  * ACO  - Analog Comparator Output 
  * ACI  - Analog Comparator Interrupt Flag 
  * ACIE - Analog Comparator Interrupt Enable 
  * ACIC - Analog Comparator Interrupt Capture Enable 
  * ACIS - Analog Comparator Interrupt Mode Select  
  *  
  * Sätter registret till [0][1][0][0][0][0][1][0] vilket sätter att intterupts 
tillåts 
  * och reaktion på "falling edge" samt den interna referensspänningen som  
  * positiv input till den analoga komparatorn. B står för binärt. 
  **/ 
 ACSR = ACSR | B01000010; 
 
 /** 
  * Vänta en kort stund för den interna referensspänningen ska stabiliseras 
  **/ 
 delay(5); 
  
 //Rensa från föregående mätning 
 tick_overflow = 0; 
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 /** 
  * TCCR1A - Timer/Counter1 Control Register 1: 
  * [COM1A1][COM1A0][COM1B1][COM1B0][-][-][WGM11][WGM10] 
  *  
  * Fökortningar: 
  * COM1A - Compare Output Mode for Channel A 
  * COM1B - Compare Output Mode for Channel B 
  * [-]   - Använd inte, reserverade 
  * WGM   - Waveform Generation Mode 
  *  
  * Sätter alla bitar i timer1 till 0 vilket innebär att timern sätts i 
  * normal mode och kommer ticka från 0 till 65535 (0xFFFF) om och om igen. 
  **/ 
 TCCR1A = B00000000; 
 
 /** 
  * TIMSK1 - Timer/Counter1 Interrupt Mask Register: 
  * [-][-][ICIE1][-][-][OCIE1B][OCIE1A][TOIE1] 
  *  
  * Förkortningar: 
  * ICIE - Timer/Counter1, Input Capture Interrupt Enable 
  * OCEI - Timer/Counter1, Output Compare B/A Match Interrupt Enable 
  * TOIE - Timer/Counter1, Overflow Interrupt Enable 
  * [-]  - Reserverade 
  *  
  * Sätter register till [0][0][0][0][0][0][0][1] vilket tillåter interrupt för 
overflow 
  * B står för Binary. 
  **/ 
 TIMSK1 = TIMSK1 | B00000001; 
 
 /** 
  * TCCR1B – Timer/Counter1 Control Register B: 
  * [ICNC1][ICES1][-][WGM13][WGM12][CS12][CS11][CS10] 
  *  
  * Förkortningar: 
  * ICNC1        - Input Capture Noise Canceler 
  * ICES1        - Input Capture Edge Select 
  * [-]          - Reserverad         
  * WGM(13, 12)  - Waveform Generation Mode 
  * CS(12,11,10) - Clock Select 
  *  
  * Väljer vilken klockkälla som timern ska använda (utan prescaler). Registret 
sätts 
  * till [0][0][0][0][0][0][0][1]. B står för Binary. 
  **/ 
 TCCR1B = TCCR1B | B00000001; 
 
 /** 
  * Tillåt interrupts i komparatorn, sätt bit 3 till 1. 
  **/ 
 ACSR = ACSR | B00001000; 
 
 while (rising_edge < (meas_cycle + 1))  
 { 
   digitalWrite(9,LOW); 
 } 
 
 /** 
  * Beräkna medelvärdet av frekvensen. 
  **/ 
  //if(f_flag == 0) 
  //{ 
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    new_f = (float)16000000*(float)meas_cycle/(float)(tick_stopp - tick_start); 
  //} 
} 
 
ISR(TIMER1_OVF_vect) 
{ 
 /** 
  * Räkna antalet timer overflows 
  **/ 
 tick_overflow += 1; 
} 
 
ISR(ANALOG_COMP_vect) 
{ 
 /** 
  * ticks_nu till antalet ticks timern räknat till vid interrupttillfället 
  **/ 
 tick_nu = TCNT1; 
 
 /** 
  * En edge har genererat ett interrupt, räkna upp antalet 
  **/ 
 rising_edge += 1; 
 
 if (rising_edge == 1)  
 {  
   //Antalet overflows * ticks för klockfrekvensen + antalet ticks vid 
interrupttillfälle 
   tick_start = tick_overflow*65536 + tick_nu; 
 } 
 else if (rising_edge == meas_cycle + 1)  
 {  
   //Stäng av allt och sluta räkna. 
   tick_stopp = tick_overflow*65536 + tick_nu; 
   ACSR = 0; 
   TCCR1B = 0; 
 } 
 else if (rising_edge < (meas_cycle + 1) && tick_overflow >= 250) 
 { 
   rising_edge = 0; 
   tick_overflow = 0; 
   TCNT1 = 0; 
 } 
} 
 
/** 
* Funktion som visar nivån av rörelse på 3 ledar 
**/ 
void displayHot (unsigned int Led) 
{ 
 if(Led == 0) 
 { 
   digitalWrite(8,LOW); 
   digitalWrite(6,LOW); 
   digitalWrite(5,LOW); 
 } 
 else if(Led == 1) 
 { 
   digitalWrite(8,HIGH); 
   digitalWrite(6,LOW); 
   digitalWrite(5,LOW); 
 } 
 else if(Led == 2) 
 { 
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   digitalWrite(6,HIGH); 
   digitalWrite(8,HIGH); 
   digitalWrite(5,LOW); 
 } 
 else if(Led == 3) 
 { 
   digitalWrite(6,HIGH); 
   digitalWrite(8,HIGH); 
   digitalWrite(5,HIGH); 
 } 
}  
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