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AudioBroadcast Sammanfattning

Sammanfattning
Denna  rapport  utgör  den  skriftliga  delen  av  ett  examensarbete  på  10  poäng  med 
högskoleingenjörsnivå som utfördes på Datorsystemteknikprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 
Examensarbete  utfördes  för  Free2move Holding AB i  Halmstad.  Ett  företag  som idag har  åtta 
anställda i Sverige och fyra i Malaysia. Bolaget utvecklar i dag bland annat Blueooth-moduler och 
RFID-chip. Marknaden är för denna typen av produkter är enorm, förra året växte den med hela 71 
procent. Den viktigaste marknaden för Free2move har blivit att förse andra tillverkare med moduler 
för Bluetooth. 

Free2move har från flera kunder fått förfrågningar om ett system som kan tillåta kommunikation 
mellan två eller flera personer. Efter dessa förfrågningar började Free2move utvärdera hur ett sådant 
kommunikationsprotokoll skulle kunna se ut. Men även hur struktureringen av utrymmet i luften 
ska fördelas på olika tidsluckor. Resultatet är tänkt att kunna hantera obegränsat antal mottagare och 
möjlighet för två användare att kunna prata i munnen på varanndra.

Examensprojektets  mål  var  att  ta  fram en  prototyp  av  en  mottagare  vars  funktion  skall  följa 
specifikation och mottaga information enligt protokoll från Free2move. I projektet ingår även att 
göra en undersökning av marknaden efter lämplig hårdvara, som lämpligen består av CPU/DSP och 
sändtagare och eventuell kodek. Faktorer så som pris, strömförbrukning och storlek skulle vägas in 
i denna undersökning. 

Free2move hade uttryckligen sagt  att  dom var  intresserade  av  en  processor  från  Texas.  Denna 
processor skulle vara med och utvärderas som en kandidat. PIC-processor från Microchip var en av 
de andra kandidaterna. Kravet enligt protokollet var att en signal med 16bit 44kHz sampling skulle 
vara möjlig, detta medförde att de DA-omvandlare som fanns inbyggda i processorerna inte var 
tillräckliga och en extern kodek blev tvungen att ingå i konstruktionen.

Under  projektets  gång  pågick  fortfarande  diskussioner  med  beställaren  om  hur  protokollets 
tillämpning  och  struktur  skulle  vara.  Som  ett  resultat  av  det  blev  en  omformulering  av 
problembeskrivningen nödvändig och projektet ändrade riktning. Det som från början handlade om 
att  utforma  en  mottagare  som skulle  följa  specifikation  och  protokoll  reviderades  till  både  en 
mottagare och en sändare. Där målet istället blev att överföra data mellan två enheter med hjälp av 
en sändtagare från Nordic och en dsPIC från Microchip. Slutligen lämna över två fungerade enheter 
till Free2move som kan användas för att detaljgranska hur väl olika protokoll presterar.
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AudioBroadcast Abstract

Abstract
This  report  is  the  written  part  of  a  bachelorthesis  on  the  computer  engineering  program  at 
University  of  Halmstad.  The  project  was  a  cooperate  project  that  where  done  together  with 
Free2move Holding AB. Free2move is a company with eight employees in Sweden and four in 
Malaysia. The company is today developing Bluetooth modules and RFID chips. The market for 
this kind of products is growing very rapidly,  last year it grew 71 percent. The most important 
market for Free2move is to provide other developers with Bluetooth modules.

Free2move has recieved some inquiries from previous customers about a system that would allow 
communication between two or more persons. After recieving this, Free2move started to evaluate 
the grounds for such a protocol and also how the transmisison time slots  should be distributed 
among the parties. The result was planned to manage an infinite number of users and the possibility 
for two users to talk simultaneously. 

The goal of the project was to develop a prototype of a reciever with functionality according to a 
specification and protocol developed by Free2move. One part of the project where to do a research 
of the market to find suitable hardware for the reciever, at least a tranciever/reciever and a processor 
with  DA-converter.  Factors  such  as  pricing,  power  cousumption  and  size  should  be  take  in 
consideration during the researchphase.

Free2move had explicity said that they where intrested in a microprocessor from Texas that had low 
power comsumption and that we should concider takingthat one.  The PIC microprocessor from 
Micrichip was one of the other candidates. Since the specification of the protocol demanded a DA-
converter  with 16 bit  resouliton an external  codec was neccesary to  be implemented in to  the 
construction.

During the project negotiations about the structure and functionality of the protocol where still not 
finished. This resulted in a turn in what the goal of this project was, and a new goal where set. The 
goal where now to develop and construct a reciever and a transmitter and make a research of how 
well diffrent kind of protocol would perform.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 
Ett  system  skall  utvecklas  för  att  överföra  tal  och  musik  trådlöst  på  ISM-bandet  (2.4GHz). 
Överföringen skall vara digital och av typen massutsändning. En modul innefattande en sändtagare 
skall framtagas. Till modulen skall hörlurar och mikrofon kunna anslutas. Följande funktionalitet 
skall implementeras. 

1. Multi Talk 8kHz 
Protokollet tillåter två användare att prata samtidigt, övriga användare lyssnar. Alla användare med 
rättighet att sända kan trycka in sändknappen och kommer då att när det blir en ledig tidslucka att gå 
upp i sändarläge och börja sända. 

2. Broadcast 44kHz 
I  detta läge kommer det endast att  finnas en dedikerad sändare,  som sänder ut  ljud/musik med 
kvalitet likvärdig en CD-spelare. 

3. Broadcast 8kHz 
Här kommer en liknande funktion som föregående att tillämpas, men med enbart telefonkvalitet. 
Denna funktion kommer att användas när det bara är tal som skall distribueras till användarna. 

Free2move har startat upp ett projekt för framtagning av en produkt som skall implementeras med 
all denna funktionalitet. Denna produkt kommer att bli ganska komplex och onödigt avancerad om 
det enbart är tal man skall använda, därför har det även eftersökts en enklare modell som enbart kan 
verka som mottagare och inte agera sändare. Denna produkt var målet med detta examensprojekt, 
vilket innefattar både framtagning av hårdvara och mjukvara till konstruktionen.

1.2 Mål 
Målet  med detta  examensprojekt  var  att  ta  fram en mottagare  till  ett  av  Free2move  framtaget 
protokoll.  Specifikationer  på  denna  mottagare  togs  fram  i  samråd  mellan  projektgruppen  och 
Free2move.

1.3 Ändrade mål
Under projektets gång pågick fortfarande förhandlingar om hur protokollet skulle struktureras och 
fungera. Detta resulterade i att projektet ändrade inriktning lite, vilket innebar att både en sändare 
och mottagare skulle utvecklas. Detta medförde även att protokollet inte längre var aktuellt, utan 
prototyper skulle framtagas för att lämnas över för vidare utveckling och utvärdering av Free2move. 
Målet är att vid tiden för Utexpo ha två enheter färdiga och hunnit testa olika protokoll.
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1.4 Tidsplan 
Tidsplanen ser ut som följer 

• Planering av projektet 2 veckor 
• Litteraturstudier 4 veckor 
• Programmering och hårdvarukonstruktion 8 veckor 
• Testning 2 veckor 
• Rapportarbete 3 veckor 
• Utexpo 1 vecka 
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2 Förstudie
Här redovisas den fakta som inhämtades under förstudien samt motivering till val av hårdvara och 
kapsling. 

2.1 Sammanfattning 
I  förstudien undersöktes vilka gränssnitt  som skulle vara lämpligt att  använda i  konstruktionen. 
Vidare gjordes en undersökning av lämplig hårdvara. 

2.2 Gränssnitt 
I²C
Inter-Integrated  Circuit  är  en  seriell  databuss  utvecklad av  Philips  som dom till  att  börja  med 
använde för att styra sina egna chip. 1992 specificerades den första standarden av I²C. I²C hade 
funnits redan tidigare men då inte som någon standard. Från början var inte hastigheten det primära 
med bussen, utan en möjlighet att överföra information mellan två eller flera kretsar med enbart två 
ledare.  Då  klarade  bussen  en  hastighet  på  100kbit/s,  men  redan  vid  standardiseringen  hade 
hastigheten ökats till  400kbit/s.  Vidare under 90-talet  har hastigheten ökats ytterligare och idag 
klarar man av en hastighet på 3.4Mbit/s. Principen är att det finns en huvudenhet (Master) och ett 
antal slavenheter där I²C har möjlighet att adressera upp till 128st enheter på samma buss. Dock 
finns det 16st adresser som är reserverade och inte kan användas, så det faktiska antalet är 112st. 
Bussen är uppbyggd av två dubbelriktade portar, SDA (Serial  Data) och SCL (Serial  Clock). Det 
går även att köra flera huvudenheter på samma buss, även med olika hastigheter. Detta fungerar för 
att det inte finns någon fast hastighet på bussen, utan hastigheten bestäms av huvudenheten. Om det 
sker  en  kollision  vid  utsändningen  kommer  den  master  med  snabbast  hastighet  att  låta  den 
långsammare att skicka sin information först. För att detta ska fungera måste alla enheter som skall 
agera  huvudenhet  vara  så  kallade  Multimaster  enheter.  Dessa  har  kollisionsdetektering  och 
kollisionsundvikande funktioner inbyggda. [7]

Figur 1: I²C-bus med en master och två slav enheter
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I²S
Inter-Integrated  Circuit  Sound är  ett  seriellt  gränssnitt  som används  för  att  sammankoppla  två 
ljudbehandlingsenheter.  Exempelvis  kan gränssnittet  användas för  att  sammankoppla kodek och 
processor. Bussen består av minst tre ledare; SCK (Serial Clock), WD (Word Select) och SD (Serial 
Data).  Master  enheten  genererar  alla  signaler.  Sändare  och  mottagare  behöver  inte  ha  samma 
ordlängd, om sändaren har längre ordlängd än mottagaren så trunkeras de minst signifikanta bitarna 
bort.  I  de  fall  då  sändaren  har  kortare  ordlängd  än  mottagaren,  fyller  mottagaren  ut  de  minst 
signifikanta  bitarna med nollor.  SCK kan maximalt  uppnå en klockfrekvens på 3,125MHz.  [6]

SPI
Serial Peripheral Interafce är ett synkront seriellt gränssnitt utvecklat av Motorola som används för 
att koppla samman olika chip. Gränssnittet bygger på en huvudenhet/slav funktionalitet där ett chip 
agerar huvudenhet och övriga chip på bussen agerar slavar. 

Gränssnittet består av följande fyra ledare.

● SCLK Serial Clock - Klocka som genereras av huvudenheten. 
● MOSI Master Output, Slave Input - Signalen innehåller data som sänds till slavenheten från 

huvudenheten. 
● MISO Master Input, Slave Output – Signalen innehåller data som sänds till huvudenheten 

från slavenheten.
● SS Slave Select – Signalen styr vilken slavenhet som skall vara aktiv.

SPI är ett datautbytesprotokoll, samtidigt som data klockas ut, klockas också data in. När data sänds 
måste inkommande data läsas innan en ny sändning kan göras. Om inkommande data inte läses före 
en ny sändning kan data bli förlorad.  Data skickas alltid mellan enheterna. Ingen enhet kan bara 
vara sändare eller mottagare i SPI. 

Dataöverföringen styrs  av klockan SCLK.  Ingen data överförs såvida inte klockan är påverkad. 
Slavenheten kan inte påverka klockans ledning SCLK utan detta görs enbart med huvudenheten. 
Vidare kontrolleras alla slavenheter av klockan som styrs av huvudenheten. Antalet slavenheter som 
kan användas begränsas av antalet SS-signaler man har att tillgå. 

SS-signalen används till att kontrollera vilken enheten som skall vara aktiv. Signalen indikerar för 
slavenheten när en SPI-kommunikation skall starta. [8]
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Huvudenheten bestämmer klockfrekvensen samt styr vid vilken klockpolaritet och klockfas som 
överföring och mottagning av data skall ske. SPI Block Guide [10] benämner två olika inställningar 
, CPOL  respektive CPHA. I Figur 2 ser man klockans polaritet och fas.

● Vid CPOL = 0 ursprungsvärde för klockan är 0.
● Vid CPHA=0, data läses på klockans postiva flank och data ändras på negativ flank.
● Vid CPHA=1, data läses på klockans negativa flank och ändras på postiv flank.

● Vid CPOL=1 ursprungsvärde för klockan är 1.
● Vid CPHA=0, data läses på klockans negativa flank och ändras på positiv flank.
● Vid CPHA=1, data läses på klockans positiva flank och data ändras på negativ flank.

Kombinationen av  fas  och  polaritet  beskrivs  ofta  som olika tillstånd vilka  är  numrerade enligt 
följande.

Tillstånd CPOL CPHA

0 0 0

1 0 1

2 1 0

3 1 1
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2.3 Undersökning av hårdvara 
I denna del redovisas den fakta som inhämtats under arbetets gång. Undersökning mellan en rad 
olika alternativ gällande kretsar gjordes. Faktorer som hade stor betydelse var formfaktor, kostnad 
och funktionalitet. 

2.3.1 CPU/DSP 
Texas Instruments MSP430 
MSP430 familjen från Texas Instruments undersöktes och utvärderades. MSP430 är en 16-bitars 
RISC CPU, den är designad för låg strömförbrukning och för att vara kostnads effektiv. Den är 
speciellt användbar för trådlösa och batteridrivna lösningar. I nuläget är MSP430 den processor med 
lägst strömförbrukning på marknaden med en strömförbrukning på 250µA i aktivt läge. MSP430 är 
bestyckad med en rad olika integrerade funktioner. Den innehåller tex en 12-bit DAC (Digital-To-
Analog  Converter),  LCD  driver,  UART  (Universal  Asynchronous  Receiver/Transmitter),  SPI 
(Serial  Peripheral  Interface), I²C (Inter-Integrated  Circuit) och irDA (Infrared  Data  Association). 
När  det  gäller  I/O pinar  finns möjligheten att  välja mellan 14-100st.  Minne finns integrerat  på 
MSP430, RAM upp till 10kB och FLASH mellan 1-120kB. 

Microchip PIC 
PIC är en processorfamilj från Microchip Tecnology. Familjen har använts och utvecklats sedan 
mitten av 70-talet och sträcker sig från enklare 16-pinnars processorer med ett fåtal I/O till ganska 
avancerade signalbehandlande processorer  med över  hundra I/O.  Dessa  processorer  har  en stor 
marknad och används i proffessionella tillämpningar så väl som enklare hemmabyggen. Support för 
dessa  proccesorer  är  lätt  att  tillgå  inte  minst  på  forumet  hos  microchip,  som  har  flera  tusen 
användare. Den del av familjen som ansågs var aktuell för applikationen var PIC24F-serien. Det är 
en 16-bitars processor med SPI, I²C och ICSP och skulle med lätthet klara de krav som vi hade i 
hänseende till prestanda. Den finns tillgänglig   med olika storlek på minne, antal tillgängliga I/O. 
Allt från 21 till 86 I/O och programminne i storlek från 16 till 128kB. 

Microchip dsPIC 
dsPIC är den nyaste familjen processorer från Microchip. Det är en 16-bitars processor med samma 
funktionalitet  som PIC i avseende på SPI,I²C, ICSP, PWM-styrning med mera.  Det som är den 
största skillnaden mellan PIC och dsPIC är att den senare har inbyggd singalbehandlingsenhet, och 
en konverteringsmodul med möjlighet till I²S.
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2.3.2 Kodek 
Wolfson Microelectronics är marknadsledande när det gäller kodekar. Deras kodekar sitter i allt från 
DVD-spelare till MP3-spelare. I deras sortiment finns ett stort utbud av kodekar, med varierande 
funktionalitet t.ex. mikrofonförstärkare, högtalarutgång och headsetutgång. 

De olika modeller som valet stod mellan var WM8940 och WM8731. Skillnaden mellan de olika är 
att WM8940 är en monokodek och WM8731 är en stereokodek. Applikationen i examensarbetet 
kräver i sig inte en stereokodek, men för att möjliggöra framtida vidareutveckling av produkten 
begränsades inte utbudet till att bara undersöka monokodekar. Därför togs även stereokodekar med i 
undersökningen.[1]

Gemensamt för båda kodekarna är att gränsnittet mellan kodek och processor är I²S och att det finns 
möjlighet  att  ansluta  hörsnäcka/hörlurar  till  kretsen.  Samt  att  båda  hade  inbyggd 
mikrofonförstärkare.

• WM8940 monokodek med en mikrofoningång, en högtalar/hörlurs utgång. Ganska enkel 
kodek utan onödiga funktioner. Finns bara i kapsling QFN (Quad Flat package No leads). 

• WM8731 är en stereokodek med lågströmförbrukning och en design som lämpar sig till 
portabla applikationer. AD/DA omvandlaren är en 24 bitars med stöd för interpolation och 
digitala filter. Kretsen innehåller en hörlursförstärkare. Kretsen finns i två olika kapslingar, 
SSOP (Shrink Small-Outline Package) eller den mindre QFN. 

2.3.4 Kapsling 
Slutprodukten av detta projekt är tänkt att rikta sig mot den kommersiella marknaden och storleken 
är då en viktig faktor att medtaga i funderingarna. Den får inte vara allt för skrymmande utan bör 
kunna få plats i en bröstficka eller liknande. Diskussioner hölls om produkten skulle ha inbyggt 
batteri eller om batteribyte skulle medges på ett lätt och smidigt sätt med en batterihållare för AAA-
batterier.

Vidare fanns det önskemål från Free2move att en återanvändning av befintlig kapsling från en av 
deras produkter vore lämplig då det redan fanns på firman. Detta förslaget mottogs med glädje då 
det skulle spara tid även i projektet att använda en befintlig produkt. Första förslaget på kapsling 
föll på en kapsling som används för passiva RFID-taggar, men som tyvärr föll på att en batteri 
lösning blev svår att realisera då tjockleken bara var ett par millimeter. Det förslag som kom fram 
efter detta och även kom att bli målet för konstruktionen blev en befintlig kapsling som används för 
Free2moves aktiva RFID-taggar. Där det fanns en tjocklek på 10-15mm fanns och utrymmet inte 
skulle begränsa valet av batterilösning.
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2.3.5 Batterilösning 
Faktorer  som var  viktiga  gällande  val  av  batterilösning  var  kapacitet  i  förhållande  till  storlek. 
Litiumjon batterier har hög kapacitet i förhållande till vikt och storlek, 100 Wh/kg och kan vara rätt 
alternativ då vikt och storlek spelar stor roll. Är dyrare än de övriga, men priserna sjunker efterhand 
som  allt  fler  börjar  använda  detta  system,  allt  fler  cellstorlekar  börjar  nu  bli  tillgängliga. 
Cellspänningen ligger på 3,6V, ofta används en enda cell i t.ex GSM-telefoner. Li-Ion har alltid en 
liten  påbyggd  elektronikkrets  som sörjer  för  säkerheten,  hindrar  överladdning/underurladdning. 
Laddningstekniken påminner om blybatteriets, men batteriet kan laddas fullt på kortare tid, ner till 
1,5-2  tim,  självurladdningen  är  låg.  Litiumjon  batterier  är  vanligt  i  applikationer  med  låg 
strömförbrukning. Ingen minneseffekt, kräver inte någon rekonditionering.

Batterier som utvärderades var litiumjon batterier i LP0600 serien från Byd Company. Det olika 
modellerna  som  valet  stod  mellan  var  LP63048AH  och  LP063450ARH.  Skillnaden  mellan 
modellerna är storlek och kapacitet. LP63048AH har en kapacitet på 850mAh och måtten 6.6mm x 
29.8mm x 48.0mm. Medan LP063450ARH en kapacitet på 1050mAh och måtten 6.6mm x 34.1mm 
x 50.0mm.

2.3.6 Sändtagare
Efter noggrann undersökning av marknaden visade det sig att det inte fanns så många sändtagare 
som uppfyllde de kraven som erhållits gällande överföringshastighet på 2Mbit. En av kretsarna som 
uppfyllde kraven var nRF24L01 från Nordic Semiconductor.

nRF24L01 är ett radiochip för 2.4-2.5GHz ISM-bandet. Strömförbrukning är låg med 9.0mA vid en 
utgångseffekt  av  -6dBm  och  12.3mA i  RX  läge.  Kretsen  har  SPI-gränsnitt  som  medger  en 
överföringshastighet på 0-8Mbps. Kretsen finns i kapslingen QFN20 4x4mm .
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2.4 Val av hårdvara 
Här redovisas motivering till val av hårdvara.

2.4.1 CPU/DSP
De processorer som hade valts ut var ganska lika, kriterier så som minne, hastighet och storlek var i 
stort sett likvärdiga. Alla processorerna hade integrerade funktioner så som AD/DA omvandlare, 
dessa var dock inte av tillräcklig upplösning för att klara kraven på specifikationen, som krävde att 
det skulle klara 16-bitar. Vidare hade processorerna SPI-gränssnitt och UART för kommunikation 
med kodek och sändtagare. 

Texas MSP430 
För: 

• Låg strömförbrukning 250µA i drift och ca 2µA i vila
• Free2move önskade utvärdera denna processor. 

Emot:
• Ny processor, ingen erfarenhet 
• Utvecklingsmiljön otestad

Microchip PIC18F 
För: 

• Tidigare erfarenhet, både på skolan och på företaget 
• Utvecklingsplattform och miljö fanns på skolan 

Emot:
• Strömförbrukning

Microchip dsPIC33F 
För: 

• Inbyggd I²S-konvertering, vilket borde underlätta vid programmering. 
• Erfarenhet från PIC 

Emot:
• Ny processor 
• Hur lik är den en PIC?

Valet av processor blev till slut dsPIC33FJ128GP306. Den största avgörande faktorn vid valet av 
processor var att dsPIC33FJ128GP306 har en integrerad konverteringsmodul DCI (Data Converter 
Interface), som stödjer formatet I²S.  Beslutet grundades på att mycket tid borde sparas genom att 
använda en färdig modul istället för att simulera protokollet med mjukvara och extern elektronik. 
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2.4.2 Kodek
De två kodekarna som var aktuella för konstruktionen var WM8940 och WM8731 dessa hade båda 
inbyggda  hörlursförstärkare  och  volymkontroller.  WM8731  var  dock  en  stereokodek  med  mer 
funktionallitet. Prisskillnade mellan de båda var marginell och inte någon avgörande faktor. Från 
början fördes diskussioner om att enbart satsa på en monokodek för att få en så enkel konstruktion 
som möjligt. Det slutgiltliga valet föll dock på stereokodeken. Detta för att möjliggöra en vidare 
utveckling  och  möjlighet  att  använda  det  fullständiga  protokollet  med  möjlighet  till 
högkvalitetsutsändning.

2.4.3 Sändtagare
Valet  gällande  sändtagare  föll  på  nRF24L01  från  Nordic  Semiconductors.  Undersökning  av 
marknaden visade det sig att det inte fanns så många sändtagare som uppfyllde de kraven som 
erhållits förutom kretsen nRF24L01. En annan avgörande faktor vid valet var att Free2move har 
god erfarenhet från sändtagare från Nordic Semiconductors.

2.4.4 Batterilösning
För att möjliggöra användning av olika batterilösningar har drivspänningen på kretsarna valts till 
3V.  En  ytterligare  fördel  med  att  välja  en  lägre  drivspänning  är  att  drifttiden  blir  längre. 
Laddningselektronik har implementerats i produkten. Den laddningselektronik som används är en 
enchipslösning  från  Texas  Instruments  med  endast  ett  fåtal  kringkomponenter.  Spänningen 
stabiliseras med två stycken stabilisatorer från Torex.
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3 Genomförande

3.1 Sammanfattning 
Efter att det beslutats om vilken sändtagare, kodek och processor som skulle användas i projektet 
påbörjades arbetet med att göra prototypkortet. Då erfarenhet av OrCAD fanns från tidigare kurser 
användes programsviten från Cadance i framtagningen av prototypen. 

3.2 Hårdvarukonstuktion
Under denna kategori presenteras en övergripande, så väl som en mer ingående information om hur 
hårdvarukonstruktionen genomförandes.

3.2.1 Blockschema
I  Figur  3 kan man utläsa  vilka  signaler  och protokoll  som används i  konstruktionen,  som kan 
beskrivas enligt följande:

En RF-signal  innehållande ett  datapaket  kommer in  på antennen och ner  i  LNA:t  (Low  Noise 
Amplifier) där  signalen  förstärks  och  skickas  vidare  till  mottagaren.  När  paketet  kommit  in  i 
mottagaren tar processorn emot det över ett SPI-gränsnitt. Sedan skickar processorn vidare det till 
kodeken över ett I²S-gränsnitt. Där paketet behandlas och DA-omvandlas till LF (Low Frequency). 
Sedan förstärks det i den inbyggda förstärkaren och skickas ut till hörlurarna.
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Figur 3: Blockschema för hårdvarukonstruktionen.
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3.2.2 Schema och layout
Arbetet  med  att  skapa  ett  kretsschema  gjordes  i  OrCAD.  Information  om  vilken  lämplig 
kringelektronik som skulle  användas hämtades från datablad med referensdesigner.  Detta  gäller 
även valet av avkopplingskondensatorer och impedansanpassningen som gjordes för antennen på 
sändtagaren.

Layouten (Bilaga A) skapades med Cadence Layout Plus. Layout Plus är en av de största mjukvaror 
på marknaden för konstruktion av layout till kretskort. Det visade sig vara ett stort arbete med att 
föra  över  konstruktionen  från  OrCAD  till  Layout  Plus.  Det  största  problemet  var  att 
kretskortslayout med pinkonfiguration till de olika kretsarna inte fanns med i skolans version. Den 
hade bara versioner för hålmonterade kretsar. Så de QFN kretsar som hade valts fanns inte med, 
detta medförde ett visst merarbete med att rita egna footprint till kretsar, volymkontroll, 3.5mm 
uttag m.m. När väl alla dessa var skapade påbörjades arbetet med att planera komponentplacering. 
Vid placeringen av sändtagare med kringelektronik konsulterades referensdesignen från Nordic.

Då det var bestämt sedan innan att kortet skulle vara fyra lager skulle det inte innebära något större 
problem med routningen av ledningarna. Målet med att få plats med konstruktionen på en yta av 
30x15mm visade sig vara lite i minsta laget, och beslut togs om att göra kortet större. Detta för att 
minimera problem med montering och eventuell felsökning. En följd av detta var att kapslingen 
som var vald inte längre kunde användas.

När  det  sedan  kom  till  montering  av  komponenterna  koncentrerades  första  monteringen  på 
processorn för att försöka få igång denna. Efter montering testades processorns funktioner så som 
I/O, SPI och interrupt. Detta verkade fungera utan några större bekymmer.

Sedan kom det till montering av sändtagaren, en QFN-kapsel på 4x4mm med fem pinnar på varje 
sida. Inga funderingar fanns på att försöka montera denna själv, utan Free2move tillfrågades även 
för denna uppgiften. Även här gick monteringen smärtfritt men problemen uppstod dock när allt 
skulle testköras tillsammans.
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I  Figur 4 ser  man det  konstruerade kortet.  De två kontaktlisterna är  10st  I/O som använts vid 
debugging.  Den  mindre  listen  är  ICSP  (Incircuit  Serial  Programming)  anslutningen.  För  att 
minimera felkällor under test har minimalt med komponenter monterats på kortet.

Examensarbete 10p, Datorsystemteknik vt-07
Högskolan i Halmstad 18

Figur 4: Bild på det konstruerade kretskortet



AudioBroadcast 3 Genomförande

3.2.3 På/Av funktion
På/Av på konstruktionen fungerar enligt följande.
När batteriet kopplas in kommer processorn att starta upp och initieras. Efter det kommer INT2 att 
sättas  hög  vilken  är  kopplad  till  enable  på  den  sekundära  spänningsstabilisatorn  som  driver 
sändtagare och kodek.  Se  Figur  5.  Efter  detta  initieras  kodek och sändare från  processorn och 
mottagaren är uppstartad.

När man sedan trycker in På/Av knappen kommer en timer att räkna upp och om man inte släpper 
knappen kommer processorn att gå ner i viloläge, vilket sätter INT2 låg och stänger av spänningen 
till kodek och sändtagare. Konstruktionen drar nu minimalt med ström.

På/Av knappen är kopplad till INT1, vilket gör att när denna trycks in kommer processorn att vakna 
och  initieras.  Sätta  INT2  hög och  starta  kodek o  sändtagare.  Initiera  dessa  och mottagaren  är 
uppstartad.
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Figur 5: Schema över På/Av konstruktion.
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3.3 Mjukvaruimplementering 
Utvecklingmiljön som användes vid programmeringen var MPLAB IDE 7.5 samt kompilatorn C30 
från Microchip. Programmeringen och debugging av processorn gjordes via gränsnittet ICSP (In 
Circuit Serial Programming), med en programmerare från Olimex. 

3.3.1 Initiering av processor
Redan  från  början  av  implementationen  sattes  delmål  upp  över  hur  test  och  verifiering  av 
konstruktionen skulle kunna möjliggöras på ett smidigt och lättöverskådligt sätt. Det första mål som 
skulle nås vara att lyckas att blinka med en lysdiod på en av de extra I/O pinnarna som endast för 
detta  ändamål var  uppkopplade på en kontaktlist.  Detta  steg passerades  ganska snabbt  och det 
kunde konstateras att processorn fungerade.

Nästa mål var att försöka att få igång SPI-kommunikation med sig själv, med hjälp av det sekundära 
SPI-gränssnittet som även det var anslutet till en extern kontaktlist. Detta skulle göras med ping-
pong  metod  på  gränssnittet.  Efter  vissa  problem  med  initiering  av  processorn  upprättades 
kommunikation på gränssnittet och även detta mål kunde bockas av på listan. 
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3.3.2 dsPIC33F & SPI
dsPIC33FJ128GP306 är bestyckad med två integrerade SPI-moduler.  Varje  modul  består av två 
olika 16-bitars skiftregister SPIxSR (där x=1, eller 2). Modulerna konfigureras genom två olika 
register SPIxCON1 samt SPIxCON2. SPIxSTAT är ett register som indikerar modulernas tillstånd. I 
Figur 6 ser man blockschemat för SPI-modulen.
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Figur 6: Blockschema för SPI-modul.
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Mottagaroperationen på SPI-modulen är dubbelbuffrad, när en byte är mottagen överförs denna från 
SPIxSR till SPIxBUF registret. Om denna inte läses innan ny data börjar överföras från SPIxSR till 
SPIxBUF  kommer  ett  overflow  att  ske,  detta  kommer  att  indikeras  genom  att  SPIROV  i 
statusregistret sätts hög. Så länge denna biten är hög kommer modulen att vara inaktiv. 

Även sändoperationen är dubbelbuffrad och när en skrivning görs till SPIxBUF kommer den att 
skickat ut på SPI-bussen, och när det är klart kommer den mottagna byten att flyttas från SPIxSR 
till  mottagarbufferten.  I  Figur  7 ser  man  två  sammankopplade  SPI-enheter  där  man  kan  följa 
dataflödet i SPI-modulerna. [2]
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Figur 7: Dataflödet mellan två SPI-moduler.
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3.3.3 SPI-kommunikation med nRF24L01
När processorns funktion var verifierad fortsatte arbetet med att montera nRF24L01 på kretskortet. 
När kretsen var monterad var första målet att verifiera att sändtagaren fungerade tillfredställande, 
detta genom att upprätta SPI-kommunikation mellan processor och sändtagare. 

Det  första  som  gjordes  var  att  initiera  processorn  samt  konfigurera  SPI-modulen.  Modulen 
konfigurerades för att  arbeta som huvudenhet med en ordlängd på 8-bitar.  Hastigheten på SPI-
gränsnittet ställdes till lägsta möjliga för att maximera möjligheten till en lyckad överföring.

För att upprätta kommunikation via SPI-gränssnittet till sändtagaren följdes dessa steg. 

1. CSN-signalen måste vara hög från start. 
2. CSN-signalen sätts låg för att meddela sändtagaren att en SPI överföring skall ske. Signalen 

måste vara låg under hela överföringen. 
3. En databyte sänds, denna bestämmer vilken instruktion som sändtagaren skall utföra.

Parallellt med att SPI-instruktionen klockas ut på MOSI porten, klockas STATUS registret 
från sändtagaren in på MISO porten.

4. Om den begärda instruktionen är en läsoperationen, skall ett fejkat datapaket skickas, detta 
för att data måste skickas för att man skall kunna ta emot data.

5. Om den begärda instruktionen är en skrivoperation, skall datan för operationen sändas. 
6. När överföring och läsning är klar skall CSN sättas hög för att avsluta instruktionen.  

I Figur 8 visas timingen för en läsoperation via SPI och i Figur 9 en skrivoperation till sändtagaren.
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Figur 8: SPI läsoperation
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Kommunikationen  verifierades  genom  att  skicka  läsoperationer  till  sändtagaren  och  analysera 
resultatet  som  var  tillfredställande.  Resultatet  analyserades  även  med  ett  oscilloskop  för  att 
upptäcka eventuella timingproblem i SPI-kommunikationen. 

Instruktionerna som finns att tillgå via SPI på sändatagaren kan ses i Tabell 1.
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Figur 9: SPI skrivoperation

Tabell 1: Instruktionslista för nRF24L01.
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3.3.4 nRF24L01 i luften
nrRF24L01 har två olika möjligheter att hantera datapaket, Shockburst och Enhanced Shockburst. 

Shockburst-tekniken möjliggör höga överföringshastigheter utan krav på en snabb processor. Detta 
möjliggörs genom att all signalbehandling som rör RF placerats på sändtagarchipet.

Skillnaden mellan Shockburst och Enhanced Shockburst är att i läget Enhanced finns funktioner för 
hantering  av  kvittens  för  mottagna  datapaket  samt  omsändning  av  paket  som  eventuellt  blivit 
förlorade vid överföring. 

Som kan  ses  i  Figur  10 och  Figur  11 sänds  preamble  först  i  både  Shockburst  och  Enhances 
Shockburst. Preamble paketet som är en byte lång innhåller växelvis bitar av nollor och ettor, detta 
för att meddela mottagaren om att det är början på ett paket som mottagits. Nästa del som sänds 
bestäms av sändaren och är adressen som kan vara mellan tre och fem bytes lång, även detta gäller 
för  båda  lägena.  Det  som  sänds  efter  adressen  skiljer  sig  åt  i  dom olika  lägena.  I  Enhanced 
Shockburst  sänds  nio  bitar  som  indikerar  paketets  status  gällande  återsändning  (flaggbitar). 
Payloaddata som sänds i båda lägena kan vara mellan 1-32byte stor. Den sista delen av paketet som 
sänds är CRC (Cyclic Redundancy Check). [5]

Eftersom specifikationen från uppdragsgivaren inte kräver omsändningar av paket användes enbart 
Shockburst  i  applikationen.  Första  målet  var  att  skicka  ett  datapaket,  för  att  sedan  kontrollera 
sändtagarens statusregister för att få en verifiering på att data verkligen skickats. Testresultaten var 
tillfredställande och det kunde konstateras att kretsen fungerade. Funktioner programmerades för att 
hantera sändning och mottagning av data med nRF24L01. 
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Figur 10: Ett datapaket i Shockburst-läge.

Figur 11: Ett datapaket i Enhanced Shockburst-läge.
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4 Resultat

Detta  projektet  resulterade  i  ett  fungerade  system  för  överföring  av  data  på  2.4Ghz-bandet. 
Fungerande  hårdvara  samt  mjukvara  har  konstruerats  och  implementerats.  Analyser  av  hur  väl 
systemet  presterar  har  gjorts  med  tillfredställande  resultat.  All  hårdvara  har  framtagits  och  en 
prototyp har tillverkats som uppfyller uppdragsgivarens specifikation.

Förstudien  som  gjordes  i  projektet  har  bidragit  till  att  väl  lämpade  kretsar  har  används  i 
konstruktionen, vilket möjliggör goda vidareutvecklingsmöjligheter för prototypen i framtiden. 

4.1 Uteffektmätningar

Uteffektmätningar gjordes för att  analysera signalförluster i  antennanpasning och antennkontakt. 
Tester gjordes både vid använding av extern kristall samt extern oscillatorkrets för att få ett resultat 
på hur detta påverkar effektförluster. Mätningar gjordes med en spektrumanalysator och resultaten 
visade sig vara över förväntan.

Testerna gjordes på ett antal frekvenser för att analysera förlusterna vi olika frekvenser. Förlusterna 
visade sig som väntat vara störst vid dom höga frekvenser. Vid testningen skickades en modulerad 
bärvåg med uteffekten 0dBm ut för att sedan analyseras i spektrumanalysatorn. 

I  Figur  12,  Figur  13 och  Figur  14 presenteras  de  mätningarna  som  gjordes  på  sändtagaren. 
Uteffekten  från  sändtagaren  var  satt  till  0dB,  till  detta  kommer  en  förlust  i  kabel  till 
spektrumanalysatorn som var -1.8dB. På figurerna ser man bärvågen i centrum, vid båda sidor om 
denna  ser  man  två  mindre  toppar,  en  vid  ca:  -40dB  och  den  andra  vid  runt  -50dB,  detta  är 
sidbanden.  Dessa  sidband  finns  det  regler  som säger  hur  stora  dom får  vara  för  att  inte  störa 
intilliggande kanaler. De spikar som syns är moduleringen som vi använde oss av, i  detta fallet 
11111111.

Examensarbete 10p, Datorsystemteknik vt-07
Högskolan i Halmstad 26



AudioBroadcast 4 Resultat

Examensarbete 10p, Datorsystemteknik vt-07
Högskolan i Halmstad 27

Figur 12: Mätning av uteffekt vid 2,4GHz.
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Figur 13: Mätning av uteffekt vid 2,441GHz.
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I Figur 14 visas mätning vid 2,525Ghz som är den högsta frekvensen som nRF21L01 kan sända vid. 
Förlusten var vid denna frekvens -6,7dBm.

Examensarbete 10p, Datorsystemteknik vt-07
Högskolan i Halmstad 29

Figur 14: Mätning av uteffekt vid 2,525GHz.
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4.2 Verifiering
Generella överföringsfunktioner programmerades och implementerades för att testa och verifiera att 
överföringen av data mellan sändare och mottagare fungerade tillfredställande. 

Testerna gjordes med en enkel debuggmiljö bestående av en RGB-lysdiod på mottagaren och en 
knapp på sändaren. 

Sändaren programmerades för att skicka datapaket med känt innehåll som ändrades då knappen 
trycktes ner. I mottagaren implementerades ett program som tände och släckte lysdioden när 300 
korrekta datapaket mottagits. Beroende på vilket innehåll datapaketen hade blinkades dioden med 
olika färger.  När testerna gjordes användes CRC (Cyclic  Redundancy  Check) men omsändning 
inaktiverades. Utteffekten ställdes till 0dBm. 

Testerna visade ett tillfredställande resultat.

Examensarbete 10p, Datorsystemteknik vt-07
Högskolan i Halmstad 30



AudioBroadcast 5 Slutsats och diskussion

5 Slutsats och diskussion

Målet  med  projektet  har  uppfyllts  och  testerna  av  systemet  har  varit  tillfredställande.  Både 
uppdragsgivarna och projektmedlemmarna är nöjda med projektets resultatat.

Under  förstudien  inhämtades  många  nya  kunskaper  vilket  gjorde  detta  projekt  möjligt  att 
genomföra. 

En av lärdomarna under arbetets gång är att utvecklingsflödet i projekt är väldigt viktigt för att 
uttnyttja  tiden  optimalt.  När  vårt  projektet  kom  till  fasen  hårdvarukonstruktion  blev 
utvecklingsflödet  seriellt,  detta  på  grund  av  att  ingen  utvecklingsmiljö  fanns  att  tillgå. 
Programmering och implementationen kunde inte påbörjas fullt ut förrän hårdvarukonstruktionen 
var  färdig.  För  att  uttnyttja  tiden  optimalt  skulle  utvecklingsflödet  varit  parallellt  under  hela 
projektet. Detta kunde åstadkommits genom att ha tillgång till en utvecklingsmiljö för sändtagare 
och processor under hela projektet. Vilket skulle medfört att programmering och implementation 
kunde skett  parallellt  med hårdvarukonstruktion. Samt att  vissa lärdomar skulle kunna göras på 
utvecklingmiljö innan hårdvarukonstruktionen fastställdes. 

Projektet  har  givit  oss  många  värdefulla  erfarenheter  och  insikter  i  både  mjuk  och 
hårdvaruutveckling.  Även  en  bra  förståelse  för  hur  ett  projekt  skall  drivas  för  att  få  ett  bra 
slutresultat.
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[1] Wolfson Microelectronics http://www.wolfsonmicro.com
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[4] SPI Block Guide V04.01 http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/S1
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[6] I²S http://www.interfacebus.com/I2S_Interface_Bus.html
[7] I²C http://www.i2c-bus.org/I2C_Interface.274.0.html
[8] SPI http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/S1

2SPIV4.pdf
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7 Ordlista

Sändtagare En vanlig beteckning på en kombination av sändare och mottagare.

Kodek En försvenskning av det  engelska  ordet  Codec,  som kommer  från decoder-
encoder. Även ordet omkodare används som översättning. 

I²C Inter-Integrated Circuit

I²S Inter-Integrated Circuit Sound

SPI Serial Peripheral Interafce

QFN  Quad Flat package No leads

SSOP Shrink small-outline package

ICSP In Circuit Serial Programming 

LNA Low Noise Amplifier

RFID Radio-Frequency Identification

CRC Cyclic Redundancy Check

ICSP In Circuit Serial Programming

DCI Data Converter Interface
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BILAGOR 

A: Kretkortslayout
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B: Kretschema
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