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ABSTRACT 
The rapid growing development of wireless applications has in recent years also raised the 
number of studies regarding its affection on the human being. Professional instruments for 
measurement of the electromagnetic field strength caused by wireless applications have been 
available on the marked for a number of years. They are often very accurate, but also very 
advanced, expensive and foremost aimed to persons who are using the instrument in their 
profession. 
 
The authors of this report were by Bo Wisenfelt at HIPS AB assigned to develop a handheld 
measuring instrument for quick mobile detection of electromagnetic field strengths at the 
frequencies; GSM800/900/1800/1900, 3G and WLAN. The target group should be private 
persons. The instrument must therefore fulfil the criteria of being cheap, user-friendly and still 
deliver relative correct measuring results.  
 
The major thesis work resulted in a fully working prototype that shows the current 
electromagnetic field strength in the range 0.000001 – 300 mW/m2 . The report describes the 
underlying physics of electromagnetic radiation, it gives a deeper description of containing 
components and how the instrument works in general. Hopefully the prototype developed 
during this thesis work will be used a further development process and finally be part of a real 
product. 



SAMMANFATTNING  
Med den trådlösa teknologins framväxt har även antalet studier gällande dess möjliga 
inverkan på människors hälsa ökat markant i antal. Under en längre tid har det funnits 
professionella mätinstrument på marknaden som mäter styrkan hos de elektromagnetiska fält 
som trådlösa applikationer ger ifrån sig. Ofta är de mycket noggranna, men samtidigt 
avancerade, dyra och inriktar sig i första hand till personer som använder sig av 
mätinstrumentet i sitt yrke.  
 
Författarna fick i uppdrag av Bo Wisenfeldt på HIPS AB att utveckla ett handhållet 
mätinstrument för snabb mobil detektering av elektromagnetiska fälts styrka i frekvensbanden 
för GSM800/900/1800/1900, 3G, WLAN. Det skulle ha privatpersoner som största målgrupp 
och måste därför hålla ett lågt pris, användarvänligt och fortfarande leverera relativt korrekta 
mätresultat. 
 
Examensarbetet resulterade i en fullt fungerande prototyp som visar aktuell strålningstäthet i 
intervallet 0.000001 – 300 mW/m2 . Rapporten redogör för bakomliggande fysik, den ger 
även en djupare beskrivning av ingående komponenter och hur instrumentet fungerar i sin 
helhet. Förhoppningen är att prototypen kommer att användas vidare i utvecklingsprocessen 
och slutligen ingå i en riktig produkt.  
 
 
 



FÖRORD 
Examensarbetet är gjord som en avslutning på civilingenjörsutbildningen Elektronikdesign, 
vid Linköpings Universitetet. Arbetet har utförts både på HIPS AB i Stockholm och i 
Universitetets lokaler på Campus Norrköping under perioden september 2005 till februari 
2006.  
 
Ett stort tack till uppdragsgivare och handledare Bo Wisenfelt på HIPS AB som har ställt upp 
fullt ut och visat stort engagemang under hela projektets gång. Ett lika stort tack vill vi 
tillägna vår examinator Ole Pedersen, som tillhandahållit oss med instrument, utrustning och 
uppoffring av tid. Mycket kompetens och kunskap finns inom universitetet. Vi vill ägna ett 
stort tack till professor Shaofang Gong och doktorand Magnus Karlsson för sin expertis och 
rådgivning vid design av mönsterkortets RF-del. Ytterligare ett stort tack till 
forskningsingenjör Jonas Olsson som guidat oss vid montering/lödning av RF-
komponenterna.  
 
 
 
Norrköping Mars 2006 
 
 
_________________________ _________________________ 
Niklas Kvist Rickard Pettersson 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Kommunikation och informationsutbyte sker till allt högre grad trådlöst. Metoden som 
används är i grund och botten modulering av elektromagnetiska (EM) vågor i 
frekvensområdet för mikrovågor (0.3 – 300GHz).  
 
Med den trådlösa teknologins framväxt har även antalet studier gällande dess möjliga 
inverkan på människans hälsa ökat markant i antal. I nuläget finns inga studier på att den nivå 
EM-strålning som människan dagligen utsätts för kan ge skadeinverkningar [1].  
 
Energiinnehållet i den EM-strålning som används av exempelvis en mobiltelefon, är i 

storleksordningen några miljarder gånger lägre än för t.ex. röntgenstrålning
1
. Detta innebär att 

EM-strålning, till skillnad från röntgenstrålning, är av typen icke-joniserande strålning. Rent 
fysikaliskt har den alltså inte tillräckligt med energi för att kunna bryta upp atomer eller 
molekyler och därmed skada t.ex. DNA hos en individ. Men på samma princip som maten 
värms upp i en mikrovågsugn, värmer EM-strålningen från mobiltelefoner upp vävnader i 
kroppen, om än i en mindre skala.[1] 
 
Statens Strålskyddsinstitut (SSI), är en av staten utsedd tillsynsmyndighet och ska verka för 
en säker strålningsmiljö. De har hittintills inte ansett att det finns något vetenskapligt stöd för 
att implementera en försiktighetsprincip gällande elektromagnetisk strålning i 
frekvensområdet för mikrostrålning. Däremot har myndigheten satt upp allmänna råd 
angående begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [2] [3]. 
 
Under en längre tid har det funnits professionella mätinstrument som mäter elektromagnetisk 
strålning. Dessa är ofta mycket noggranna, men samtidigt avancerade att använda för en 
mindre tekniskt bevandrad person. Dessutom ligger priserna för dessa instrument långt över 
de nivåer som skulle anses överkomliga för en privatperson. I SSI:s egen tidning 
Strålskyddsnytt 3-4/2003 står följande: ”SSI har mycket små möjligheter att åta sig mätningar 
på begäran från privatpersoner eller företag, eftersom efterfrågan vida överskrider våra 
personalresurser”. Efterfrågan på ett lättanvändligt, prisvärt och relativt noggrant instrument 
har vuxit sig starkare på senare år. Ett instrument för den ”vanliga” konsumenten. 
 
Eftersom det fortfarande tvistas om strålningens eventuella påverkan eller ej, ska understrykas 
att rapporten försöker vara så objektiv som möjligt och tar inte något som helst 
ställningstagande i frågan.  
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Syftet är att ta fram ett enklare verktyg för snabb mobil mätning och detektering av 
konstgjorda strålkällor som genererar elektromagnetisk strålning, ex. Mikrovågsugnar, 
Elinstallationer (220 & 380V), Basstationer för mobiltelefoni, Mobiltelefoner, m.m. D.v.s. 
mätningar av högfrekventa elektromagnetiska fält (EMF-mätningar). Fysikaliska storheter 
som skall detekteras är konstgjord icke-joniserande radiostrålning och växlande magnetfält. 

                                                
1 Frekvens röntgenstrålning ~ 10^17 Hz, Frekvens mobiltelefoni ~ 2x10^6 Hz 
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Instrumentet skall leverera utdata i form av mätvärden med enheterna mikrotesla och Watt per 
kvadratmeter (W/m2). 
 
Det föreslagna examensarbetet innebär att skapa en prototyp med nödvändiga HW (och om så 
krävs SW) samt en beskriven modell för att beräkna fältstyrkor i enlighet med ovan nämnda 
storheter. Prototypen skall ligga till grund för en framtida tjänst inom EMF-mätningar. 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp av ett mätinstrument som kan mäta 
EMF-strålning. Instrumentet skall minst kunna mäta strålning från 3G, GSM-900 och GSM-
1800. Om möjligt skall produkten konstrueras så att den kan detektera frekvenser ned till 
400MHz samt w-lan vid 2500MHz. Eftersom den tänkta målgruppen för detta instrument i 
första hand är vanliga privatkonsumenter är priset otroligt avgörande. Ett viktigt krav är alltså 
att utveckla produkten på ett sådant sätt att dess kostnad kommer att bli tillräckligt låg för att 
den skall kunna nå ut till denna målgrupp.     
 

1.4 EKONOMI 
För att en mätare av detta slag ska kunna bli tillgänglig för den vanliga konsumenten, måste 
priset hållas nere. Detta innebär vissa prioriteringsrisker, exempelvis ska inte instrumentets 
mätnoggrannhet i större utsträckning få påverkas på grund av ren ekonomisk vinning. 
Mätinstrument av den här typen som redan finns på marknaden ligger prismässigt väldigt 
mycket högre än den nivå som är målet för detta mätinstrumentet. Tre av konkurrenter kan ses 
i tabell 1. 
 
Tillverkare Frekvensområde Pris (SEK) 
Gigahertz solutions 800 MHz – 2,5 GHz 1 400 – 12 000 
Aaronia AG 3 MHz – 3 GHz 1 400 
Trifield 30 MHz – 2,4 GHz 2 500 
Tabell 1. Marknadspriser för några EMF-mätare [4], [5], [6]. 
 
Priset är starkt korrellerat med nogrannheten hos mätaren. För att mätinstrumentet ska kunna 
konkurrera på marknaden, krävs optimering av varje ingående komponent. Ekonomiskt 
tänkande och övervägande har till stor del styrt valet av komponent. Förhoppningen är att 
produkten med lönsamhet ska kunna säljas till konsumenten för ungefär 700 SEK. I denna 
rapporten koncentreras på att i högsta möjliga mån finna kompatibla elektroniska 
komponenter till så lågt pris som möjligt. Ytterligare delar som måste beaktas innan det kan 
bli en färdig produkt är exempelvis; hölje, tillverkningsprocess, montering, 
tillverkningsvolym och plats. Detta är en senare fråga och tas ej upp i denna rapporten. 
 

1.5 BEGRÄNSNINGAR 
I detta examensarbete har det funnits en mängd olika begränsningar. De mest uppenbara 
begränsningarna är följande: 

• Tiden, 20 veckor. 
• Ekonomin, produktens material och tillverkningskostad får ej överstiga en viss nivå. 
• Funktion, den måste klara av att mäta vissa frekvenser. 
• Användarvänlighet, produkten skall vara mycket användarvänlig. 
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• Storlek, instrumentet skall vara handburet och relativt litet.  
 
Den största och mest avgörande begränsningen har varit tiden. För att utveckla och konstruera 
en prototyp av detta slag är 20 veckor i underkant. Det utvecklingsarbetet som har varit mest 
tidskrävande är konstruktionen av RF och antenn delen. Att kombinera olika antenner med en 
RF-power combinder på ett framgångsrikt sätt är relativt komplext. För att få bra karakteristik 
på antennkonstruktionen krävs ganska mycket utvecklingsarbete med att kombinera olika 
antenner med en rätt designad power combinder.    
 
Genom hela utvecklingsprocessen har ekonomin spelat en stor roll. Valet av komponenter har 
till stor del varit styrt av priset. Detta har bidragit till att det hela tiden har varit en balansgång 
mellan produktens kvalitet/noggrannhet och dess kostnad.  
 
Ett grundkrav för att produkten överhuvudtaget skall kunna realiseras har varit att den minst 
måste klara av att detektera strålning från GSM och 3G/UMTS, samt att presentera resultatet i 
W/m2. 
 
Målgruppen som instrumentet riktar sig mot är mycket bred och innefattar användare med 
väldigt lågt tekniskt kunnande. Detta ställer kravet att produkten skall vara väldigt enkel och 
användarvänlig.  
 
Tanken är att instrumentet skall vara handburet, därför bör dess storlek vara relativt liten. Man 
skall kunna ta med sig instrumentet på ett smidigt sätt, samt att det skall vara estetiskt 
tilltalande.  
 
 

1.6 ORDLISTA 
 
EMF Elektromagnetiskt Fält 
 
HF Högfrekvent 
 
LPDA Logperiodisk dipolantenn 
 
RF Radiofrekvent 
 
SAR Specifik Absorbation Rate 
 
SVF Ståendevågförhållande 
 
W/m 2 Watt per kvadratmeter 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING 
All typ av trådlös kommunikationsutrustning såsom radar, bluetooth, wlan, mobiltelefoni etc. 
kommunicerar genom modulering av elektromagnetiska (EM) vågor, men då oftast under 
beteckningen radiovågor. På samma sätt som ljusvågor, fortplantar de sig genom luften med 
ljusets hastighet. Distansen som vågen tillryggalägger under en cykel kallas våglängd och 
betecknas λ . Formeln för våglängd ges av formel 1, c är ljusets hastighet och f står för 
frekvens. 
 

fc /=λ  
Formel 1 
 
I luften fortplantar sig EM-vågor i sinusvågor bestående av en elektrisk och en magnetisk 
komponent. Dessa komponenter är oskiljbara och oscillerar vinkelrätt mot varandra samt 
riktningen de färdas i. Vågen propagerar transversellt. Det elektriska fältet (E) uppkommer 
från förekomsten av elektriska laddningar (spänning), genom fysisk förflyttning av dessa 
laddningar (ström) uppstår ett magnetiskt fält. Elektriska och magnetiska fält har både 
magnitud och riktning, m.a.o. kan de ses som vektorer. E-fältet, utövar krafter på elektriska 
laddningspartiklar och uttrycks i volt per meter (V/m). På samma sätt kan det magnetiska 
fältet (H) utöva fysiska krafter på dessa laddningspartiklar, med kravet att de befinner sig i 
rörelse. H-fältet kan specifieras på två sätt; antingen som magnetisk flödestäthet (B), uttryckt i 
enheten tesla (T), eller som magnetisk fältstyrka (H), uttryckt i ampere per meter (A/m) [7]. 
Formel 2 visar hur dessa är relaterade till varandra. 
 

HB µ=  
Formel 2      
  
där, 17104 −= πµ  (proportinalitetskonstanten i luft och vakuum) 
 
Elektromagnetisk strålning kan, beroende på situation, antingen beskrivas som en transversell 
vågformig rörelse eller som partiklar. För radiokommunikation används till största 
utsträckningen UHF bandet (0.3-3GHz). Dessa tillhör termen mikrovågor (0.3-300GHz) och 
det är den typ av strålning som är av intresse för den här rapporten. Kring dessa frekvenser 
har den elektromagnetiska strålningen egenskaper som liknar en vågrörelses. Tabell 2 visar 
vart någonstans i det frekvensspektrumetet för mikrovågor som UHF-bandet ligger. 
 
Frekvens Förkortning – Svensk benämning 
300 – 3000 Hz ELF – saknas 
3 – 30 kHz VLF – saknas 
30 – 300 kHZ LF – Långvåg 
300 – 3000 kHz MF – Mellanvåg 
3 – 30 MHz HF – Kortvåg 
30 – 300 MHz VHF – Metervåg 
300 MHz – 3000 MHz UHF – Decimetervåg 
3 – 30 GHz SHF – Centimetervåg 
30 – 300 GHz EHF – Millimetervåg 
Tabell 2. Term- och frekvensuppdelning för mikrovågsfrekvenser [8]. 
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De transversella EM-vågrörelserna kan klassificeras in i fyra olika grupper: 
• TE mode (Transvers Elektriska) har inget elektriskt fält i utbredningsriktningen 
• TM mode (Transvers Magnetisk) har inget magnetiskt fält i utbredningsriktningen 
• TEM mode (Transvers Elektromagnetisk) har varken elektriskt eller magnetiskt fält i 

utbredningsriktningen 
• Hybrid mode har både elektriskt och magnetiskt fält i utbredningsriktningen 

 
I den fria luften propagerar elektromagnetisk strålning i TEM mode.  
 

)sin( tkxEE m ω−=  
Formel 3 
 

)sin( tkxBB m ω−=  
Formel 4 
 

00

1

εµ
=c  

Formel 5  
 

 
Figur 1. EM-vågor propagerande i TEM mode [9]. 
 

2.1.1 Strålningstäthet 
Strålningstätheten (S) är en vektor och kvantisering på hur starkt EM-fältet är per areaenhet, 
vinkelrätt mot utbredningsriktningen vid en specifik tidpunkt. Vektorn S definieras som: 
 

BxES
ρρρ

0

1

µ
=  

Formel 6 
 
Vid högre frekvenser befinner sig E- och B-fältet alltid i fas med varandra, kryssprodukten 

BxE
ρρ

 ger riktningen på fältet. På så sätt är amplituden BxE
ρρ

 lika med EB. Amplituden för 

S
ρ

blir: 
 

EBS
0

1

µ
=  [ ]2/ mW  

Formel 7 
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E och B är så pass nära kopplade till varandra så bara en av dem behöver mätas för att avgöra 
strålningstätheten. Om formel 1 divideras med formel 2 fås att magnituderna hos fälten är 
relaterade som: 
 

c
B

E =  

Formel 8 
 
Genom att använda B=E/c kan formel 6 skrivas som: 
 

2

0

1
E

c
S

µ
=  

Formel 9 
 
Uttrycket för S gäller för det så kallade ”fjärr-fältet” (0.6-10 våglängder bort från 
strålningskällan). Uttrycket för ”när-fältet” är mer komplext, då har E- och B-fälten inte 
längre sina maxima respektive minima på samma punkter längs utbredningsriktningen. 
Fältstrukturen blir mycket osammanhängande och E och B är inte längre strikt relaterade som 
B=E/c. I vissa regioner kommer E-fältet att dominera och i andra kommer B-fältet att vara 
starkast. När S mäts över en viss tidsperiod, tecknas det som intensiteten I: 
 

[ ] [ ]medelmmedelmedel tkxE
c

E
c

SI )(sin
11 22

0

2

0

ω
µµ

−===  

Formel 10 
  
över en tidscykel, är medelvärdet för ϑ2sin =0,5. Formel 8 kan då skrivas som: 
 

2

0

1
rmsE

c
I

µ
=  

Formel 11 
  

där 
2
m

rms

E
E =  definieras som RMS-värdet av E-fältet [8]. 

 

2.1.1.1 Intensitetsvariationer med avstånd 
Intensiteten från en strålningskälla varierar vanligtvis i ett mycket komplext mönster. I vissa 
fall kan, hursomhelst, strålningskällan approximeras till en isotropisk punktkälla - lika 
intensitet i alla riktningar. Formel 12 beskriver hur intensiteten avtar med avståndet r från den 
isotropiska punktkällan, 24 rπ  beskriver en sfär [8]. 
 

24 r

P
I S

π
=  

Formel 12 
  
 
Antenner designade för kommunikationssystem använder riktade antenner, för att skicka så 
hög effekt som möjligt i en viss riktning. I tabell 3 ses några exempel på hur intensiteten avtar 
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med avståndet från några olika basstationer för mobiltelefoni och en väderradar. Mätvärdena 
är utförda av den tyska motsvarigheten till SSI, Bundesamt für Strahlenschutz. 
Högerkolumnen innehåller typiska sändareffekter och vilka nivåer EU har satt som referens 
på de respektive frekvenserna. 
 
Strålningskälla Frekvens Effekt Mätavstånd i 

strålningsrikting / 
S 

ICNIRP:s 
referensvärde 

Basstation 860-900 MHz 4 kanaler, 15 W 
vardera 

50 m / 0,06 W/m2 4,5 – 4,8 W/m2 

 1710-1880 
MHz 

4 kanaler, 10 W 
vardera 

50 m / 0,04 W/m2 8,6 – 9,4 W/m2 

 2110 – 2170 
MHz 

2 kanaler, 20 W 
vardera 

50 m / 0,04 W/m2 10 W/m2 

Väderradar 1 – 10 GHz 0,1 – 0,25 MW 100 m / 10 W/m2 5 – 10 W/m2 
Tabell 3. Typiska sändarintensiteter och hur de avtar med avståndet från strålningskällan, basstationer 
och radar [10]. 
 

2.1.2 SAR - värden 
SAR-värdet (Specific Absorbation Rate) anger den energi som en viss kroppsmassa tar upp 
varje sekund per kg (W/kg). Sedan hösten 2001 informerar mobiltelefontillverkare vilka 
SAR-värden deras nya telefoner har. Dessa ligger mellan 0,12 – 1,94 W/kg. För att en 
mobiltelefon ska få säljas i Europa krävs att SAR-värdet inte överstiger 2 W/kg. Innan en ny 
modell släpps på marknade genomförs flertalet mätningar enligt en europeisk standard (EN 
50361). Mätningarns genomförs på ett ”fantomhuvud” som innehåller en vätska med samma 
elektriska egenskaper som hos den mänskliga hjärnan. Mätresultatet fås sedan genom att ta 
medelvärdet av mätningar motsvarande 10 g. vävnad [11] [12].  
 

2.1.3 Försiktighetsprincipen 
I miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler, däribland ingår försiktighetsprincipen. 
Den finns formulerad i miljöbalken 2 kap. 2 §:  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”  

Vidare sägs i 3 §:  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

 
För att försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas på mobiltelefoni, måste den rent juridiskt 
utgöra begreppet ”Miljöfarlig verksamhet”. Enligt en dom i Växjö tingsrätt, kan drift av en 
mobilmast i princip utgöras av miljöfarlig verksamhet. I den aktuella domen ansågs dock att 
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strålningsnivåerna var så pass låga att det inte var nödvändigt att vidta några åtgärder. I 
samma domstol ansågs i ett annan dom angående mobilmaster att de inte kunde omfattas av 
miljöbalken [13]. På grund av rådande delade meningar omfattas mobiltelefoni och annan 
trådlös kommunikationsutrustning ej av miljöbalken. SSI har istället gett ut en föreskrift med 
allmänna råd om exponering, dessa överenstämmer i sin tur med riktlinjer som den oberoende 
internationella strålskyddskommissionen ICNIRP gav ut 1998 [12].  
 

2.1.3.1 Riktlinjer EM - strålning 
Riktlinjerna delas upp i en kategori för yrkesverksamma och en för allmänheten. Den 
yrkesverksamma kategorien består av personer som under kontrollerade former utsetts för 
EM-strålning i sitt arbete och är väl medvetna om den potentiella risk det innebär samt är 
tränade att ta lämpliga försiktighetsåtaganden. I kontrast till detta, består kategori två av 
individer som i de flesta fall är helt ovetande om vilka EM-strålningsnivåer de befinner sig i. 
Den största delen av befolkningen tillhör kategori två. I tabell 4 ses referensnivåer som 
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) satt upp [14]. 
 
Frekvens Strålningstäthet S (W/m2) 
 Kategori 1: 

Yrkesverksam 
Kategori 2: 

Allmänheten 
10 – 400 MHz <10 <2 
900 MHz <22,5 <4,5 
1800 MHz <45 <9 
2,0 – 300 GHz <50 <10 
Tabell 4. ICNIRP:s riktlinjer för EM-strålning. f har prefix som indikerat i frekvenskolumnen [14]. 
 

2.2 DETEKTERING 
För att detektera styrkan hos EM-strålningen krävs en antenn som ”fångar upp” vågorna i 
luften och någon typ av detektor som kan ge en uppskattning av hur starkt fältet är. Detektorn 
måste i sin tur kunna täcka in ett stort dynamiskt område för att kunna mäta både låga och 
höga strålningsnivåer. 

Figur 2. Blockschema detektering 
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2.2.1 Antennteori 
Helt grundläggande är en antenn en konduktor som är designad för att fungera som sändare 
eller mottagare av EM-vågor för ett system. Den ideala antennen har egenskapen att den kan 
stråla lika mycket energi i alla riktningar. Denna typ av antenn torde vara optimal för 
mätinstrumentet eftersom att man då inte skulle vara beroende av att riktas åt något håll för att 
upptäcka vad som i området är maximal strålningstäthet. En optimal antenn som denna finns 
dock bara i teorin, men används som referens för att beskriva hur bra riktverkan en antenna 
har. Den så kallade antennvinsten eller gain (G). I jämförelse med en isotropisk antenn 
definieras antennvinsten som effekten i huvudstrålningsriktingen fP  och effekten från 

referensantennen enligt formel 13. 
 

( )if P/PlogG =  
Formel 13 
  
Effektiviteten hos en antenn uttrycks i (β ) och är förhållandet mellan den utsända energin rP  

och energin aP som skickas in i antennen. 

 

ar P/P=β  
Formel 14 
 
För en ideal antenn är β =1. 
 
Mekaniskt sett är det enklare och billigare att bygga en intern än en extern antenn eftersom 
bara två beståndsdelar ingår, en bärare i plast och en radiator i form av en tunn plåt eller 
kopparfolie. Den har dessutom lägre risk att utsättas för mekaniska påfrestningar än en yttre 
monterad antenn. Internt monterade antenner kräver är å andra sidan mer omfattande 
konstruktionsarbete för att uppnå samma prestanda som en extern. På grund av sin storlek blir 
de känsligare för omkringliggande komponenter.  Dessutom skärmas antennen av kåpor etc. 
En intern antenn specialanpassas ofta till produkten, detta begränsar starkt möjligheten till att 
återanvända antennlösningen. Ändå är internt monterade antenner populära då det ger mer 
kosmetiska friheter [8] [15]. 
 

2.2.1.1 S-parametrar 
För att beskriva hur RF-energi propagerar och reflekteras i ett nätverk med ett ex. antal in- 
och utgångar används en matematiskt konstruerad spridningsmatris. Storleken på matrisen 
beror av nätverkets antal in/utgångar. 









=

2212

2111

SS

SS
Smatris  - system med 4 st in/utgångar 

En nätverksanalysator kan presentera S-värden bland annat Smithdiagram, polär form, 
amplitud och fas. Antenner har bara en port (11S ), vilken fungerar både som in- och utgång 
[9]. 
 

2.2.1.2 Resonans 
Antennens impedans kan rent matematiskt uttryckas  
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Za=R+jX  
Formel 15 
 
R är rent resistiv och kan skrivas R=Rs+Rf där Rs är strålningsresistansen och Rf är 
förlustresistansen. Om jX är ökar betyder det att antennen får en ökande induktiv reaktans, 
vice versa får antennen en ökande kapacitiv reaktans om jX minskar. Om SVF för antennen är 
exakt 1 kan formelen skrivas Za=R. Vid denna frekvens är antennen i resonans med sändarens 
frekvens fs och den induktiva och den kapacitiva reaktansen tar ut varandra. Genom att ändra 
antennlängden, sätta i kondensatorer eller spolar kan man få antennen i resonans för den 
tänkta frekvensen. X blir då lika med noll. 
 
Låg reaktans X i förhållande till strålningsmotståndet R ger ett godhetstal (Q), som säger hur 
bredbandig antennen är. Lågt Q-värde är önskvärt. 
 
Q=X/R  
Formel 16 
 
Propagerande EM-vågors utbredningshastighet beror av mediet de färdas genom. Detta är ett 
viktigt fenomen att beakta vid antenndesign. En konstant anknyten till fenomenet kallas för 
relativ permitivitet och betecknas (ε ). Den saknar enhet och är alltid större än 1. En 
dielektrisk konstant på ”1” är likvärdig permitiviteten för vakuum. Desto högre permittivitet, 
desto långsammare fortplantar sig EM-vågen i ett material och desto mindre blir våglängden. 
En antenn täckt med ett material med hög permittivitet kommer att kunna byggas mindre än 
en antenn som inte är täckt. Tyvärr finns det en hake med detta. Desto högre permittivitet en 
antenn har, desto mer energi kommer att reflekteras inuti antennen och desto mer smalbandig 
kommer antennen att bli. Kortfattat har en mindre antenn mindre yta att absorbera och 
registrera de inkommande EM-vågorna. Det gäller att finna en balansgång mellan bred 
bandbredd och storlek på antennen. Kravet på antennen i mätinstrumentet är att den ska vara 
så bredbandig som möjligt, men måste samtidigt hållas nere storleksmässigt för att kunna 
rymmas i en praktisk ”låda” [9].  
 

2.2.1.3 Impedansmatchning 
Genom ett matchningsnätverk kan missanpassningar i impedans mellan t.ex. en antenn och en 
ledare elimineras. Impedansmatchning är viktigt av följande anledningar: 
� Maximal effekt från antennen kan levereras till ledaren. 
� Då känsliga komponenter (antenner, LNA-förstärkare etc.) finns med i systemet, ökar 

systemets signal till brus förhållande [9]. 

 
Figur 3. Schematisk bild av ett matchningsnätverk. 
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2.2.1.3.1 Analytisk lösning 
Det finns många olika metoder för impedansmatchning. Den enklaste använder två reaktiva 
element för att matcha en last till en ledning. Ännu enklare blir det genom att använda ett sk 
”Smith chart” (se appendix figur 6). Genom att uttrycka LLL jXRZ += , blir den 

normaliserade impedanslasten 0Z/Zz LL = . Om Lz  ligger innuti 1+jx circeln ( 0ZRL > ) på 

”Smith chart”-grafen, ska kretsen i figur 4a. användas. I annat fall används kretsen i figur 4b 
( 0ZRL < ). De reaktiva elementen jX och jB är antingen induktanser eller kapacitanser.  

 

 
Figur 4. Matchningsnätverk I fallen då (a) 0ZRL >  och (b) 0ZRL < . 

 
Betrakta fallet i figur 4a och låt LLL jXRZ += . Impedansen för nätverket måste vara: 

)/(1

1

LL
ininin jXRjB

jXjXRZ
++

+=+=  

Formel 17 
  
Genom omflyttning och separering in i en reell och en imaginär del, kan X och B lösas som: 

22

22/

LL

LinLLinLL

XR

RRXRRRX
B

+
−+±

=  

Formel 18 
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L
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L

inL X
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R

R

RX

B
X +−+= 1

 

Formel 19 
 
Här finns två möjliga lösningar för B och X (positivt X = induktor, negativt X = kapacitans, 
positivt B = kapacitans, negativt B = induktans). Båda lösningarna är alltid genomförbara, en 
ger dock alltid bättre bandbredd än den andra [9]. 
 
Fallet i figur 4b kan lösas på ungefär samma sätt. 
 

LLL XRZRX −−±= )( 0  
Formel 20 
  

0

0 /)(

Z

RRZ
B LL−

±=  

Formel 21 
  
Ett exempel på hur ett matchningsnätverk kan se ut ges i figur 5. 
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Figur 5. Exempel på ett matchningsnätverk. 
 

2.2.1.4 Ståendevågförhållande 
Ståendevågförhållandet (SVF eller VSWR) är ett mått på missanpassningar i impedans mellan 
en transmissionsledning och dess last (antenn). Fenomenet uppstår om en last har en högre 
eller lägre anslutningsimpedans än den ledare som den ska anslutas till. Om en matarledning 
ska anslutas till en antenn och dessa uppvisar olika anslutningsimpedanser kommer en del av 
den utsända effekten att reflekteras tillbaks mot systemet. 
 
Spänningen utmed en ledning är summan av amplituden för den framåtgående och den 
reflekterade vågen och kommer  att variera mellan Umax=Uframåt+Ubakåt och Umin=Uframåt-Ubakåt. 
Där Uframåt är spänningen för den framåtgående vågen och Ubakåt för den reflekterade. På 
samma sätt kan man mäta strömmen utmed ledningen och ståendevågförhållandet kan nu 
tecknas som förhållandet mellan Umax och Umin eller Imax och Imin [9]. 

min

max

min

max

I

I

U

U
SVF ==  

Formel 22 
 
Kraven på en antenn varierar efter applikation, SVF<3:1 anses i de flesta fall acceptabelt. 
Antennens matchning mäts med en vektorvisande nätverksanalysator som återger s-
parametrar. För antennens del är det S11 som är intressant. Parametern S11 kallas för 
reflektionskoefficienten och uttrycks i dB för return loss (RL). En SVF=3:1 motsvarar en 
RL=6dB. RL förhåller sig till SVF som: 

dB
SVF

SVF
log*.L.R 









+
−−=

1

1
20  

Formel 23 
 
Med en nätverksanalysator mäts reflekterad energi till storlek och fas när antennen sänder ut 
utan att ta upp energi från någon yttre källa. Genom mätning av S11 kan nätverksanalysatorn 
direkt plotta SVF och RL. Beräkningarna utförs enligt: 
SVF=(1+S11)/(1-S11)  
Formel 24 
 
RL=-20log10(S11)  
Formel 25 
 

2.2.1.5 Bandbredd 
För att kunna detektera strålningstätheter på både 800-900MHz, 1800-1900MHz och 2.1-
2.4GHz krävs att antennen håller ett lågt SVF över ett mycket brett frekvensspektrum. 
Alternativt att antennen har multipla resonanpunkter för de eftersökta frekvenserna. 
Bandbredden är mycket viktig för att kunna utföra korrekta detekteringar med 
mätinstrumentet. Bandbredden (B) brukar definieras enligt formel 26. 
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uö ffB −=  
Formel 26 
  

öf , uf och cf  är övre-, undre- och centerfrekvens. I figur 6 är bandbredden definierad inom 

det frekvensspektrum där SVF≤ 2:1. Det är alltid en avvägning mellan låg SVF och stor 
bandbredd.  
 

 
Figur 6. Illustrering av bandbredden hos en antenn definierad som SVF<2:1 [16]. 
 

2.2.1.6 Dynamiskt område 
Mixar, förstärkare och mottagare är vanligtvis begränsad till en region där uteffekten är linjärt 
proportionell med ineffekten. Proportionalitetskonstanten är konverteringens förlust eller 
förstärkning. Detta område kallas dynamiskt område och kan specifieras i termer av in- eller 
uteffekt. På grund av brus genererad av förstärkaren eller mixern, kommer alltid en viss effekt 
levereras till utgången oavsett om ineffekten är noll (noise floor). Det dynamiska området 
definieras av en punkt 3 dB ovanför brusnivån och 1 dB under det en ideal förstärkare mättas, 
även kallad kompressionspunkten [9]. 
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Figur 7. Illustrering av dynamiskt område [9]. 

 

2.2.1.7 Strålningsmönster 
I praktiken finns ingen isotropisk strålningskälla/antenn. Strålningsmönstert för en antenn är 
tredimesionellt. För att beskriva i vilka riktningar och med vilken intensitet antennen strålar, 
används olika typer av diagram. Principen är densamma för dem alla, att visa hur starkt 
antennen strålar 360 grader i ett visst plan. Vanligast är linjär och polär plottning som i figur 
8. Dessa diagram är viktiga att se över vid montering. 
 

  
Figur 8. Till vänster linjär och till höger polär plottn ing av ett strålningsmönster [17]. 
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2.2.1.8 Dipolantenn 
Dipolantennen är vanligt förekommande mycket tack vare enkelheten i sin design. Genom att 
designa konduktorns längd till ett udda antal ½ våglängder, kommer konduktorn att oscillera 
vid önskad RF-frekvens. En antenn dipolantenn designad för 2,4 GHz bandet blir ungefär 6 
cm lång. Ström och spänning kommer vid resonansfrekvensen att distribueras enligt en 
sinusform, med 90 graders faSVFidning innbördes. I den punkt där strömmen når sitt 
maximum har spänningen sitt minimum, och vice versa. Om antennen görs kortare än 6 cm 
kommer resonansfrekvensen flyttas uppåt i frekvensbandet och blir därmed inte lika effektiv 
vid 2,4 GHz. En dipolantenn har vanligtvis en antennförstärkning på 2,1 dB [8]. Se figur 9 för 
en bildförklaring.  
 

 
Figur 9. Spänning och ström vid resonansfrekvensen för en ”halv-våglängds” dipolantenn. 
 
Det finns flertalet tekniker för reducering av dipolantennens storlek. Men generellt gäller 
fortfarande att; desto mindre antenn, desto lägre blir effektiviteten. 

 
Figur 10. T.v. E-fältet från en dipolantenn. T.h. H-fältet från en dipolantenn. 
 

2.2.2 Transmissionsledning 
Varje ledande material som bär högfrekventa RF-strömmar genererar EM-fält, på samma sätt 
kan externa EM-fält generera RF-strömmar i det materialet. Transmissionsledningarna måste 
designas så att de genererar ett minimalt EM-fält, på så sätt kan förluster utmed ledningarna 
minimeras. Mikrostripledning en av de vanligaste och mest populära typen bland 
högfrekventa transmissionsledningar. Främsta anledningen är att den kan tillverkas genom en 
vanlig fotolitografisk process och är lätt att integrera med andra passiva/aktiva komponenter. 
Figur 11 visar hur det elektriska och det magnetiska fältet distribueras kring en 
mikrostripledning [18]. 



 16 

 
Figur 11. Elektriska- och magnetiska fält kring en mikrostripledning [18]. 
 
Geometrin för en mikrostripledning visas i figur 12. Impedansberäkningar för denna typ av 
ledning kan utföras manuellt med hjälp av formel 27 och 28. Enklare är att använda ett 
mjukvaruprogram för dessa beräkningar, programmet som använts för beräkningar i denna 
rapporten är Advanced Design System (ADS).  

 
Figur 12. Geometrin för en mikrostripledning. 
 
 
Effektiv bredd W och höjd H (d i figur) 
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2.2.3 Mönsterkortssubstrat 
Viktiga parametrar vid val av substrat inkluderar: 

• Dielektrisk konstant 
• Frekvensberoendet av den dielektriska konstanten 
• Kostnad 
• Tillverkningsvänlighet (design, fräsning, borrning) 

 
De två alternativ som är mest aktuella är FR4 och RO4000-serien, skillnaden mellan de båda 
blir synlig vid frekvenser över 2,5 GHz då RO4000 uppvisar mindre förluster. Tack vare en 
lägre dielektrisk konstant kan substratet göras tunnare och därmed även få ned ledningarnas 
fysiska storlek utan att impedansen förändras. Ofta måste dock RO4000 substraten förstärkas 
genom att limma på ett vanligt FR4 som stadga. Figur 13 ger en översiktsbild på vilken 
dielektrisk konstant substratet bör ha vid aktuellt frekvensområde [18].  

 
Figur 13. Dielektrisk konstant kontra frekvens [18]. 
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Substrat FR4 RO4003C 
Tjocklek (H) 0,8 mm 0,101 – 1,524 mm 

rε  (Er) 4,3 3,38 

Mur 1 1 
Konduktivitet (Cond) 5,813E+7 5,813E+7 
Koppartjocklek (T) 40um 17 um, 34 um, 70 um 
TanD 0,02 0,0021 
Tabell 5. Specifikationer för substraten FR4 och RO4003C [18]. 
 

2.2.4 Detektor  
Enklaste sättet att konvertera en amplitud-modulerad RF-signal till en ström eller spänning är 
att använda en diod. Olinjäriteten hos denna kan användas i demodulering av en amplitud-
modulerad RF-signal. Diodspänningen kan uttryckas som i formel 33: 
 

ttmVtv md 00 cos)cos1()( ωω+=  
Formel 33 
 

mω är modulationsfrekvensen, 0ω är bärfrekvensen (0ω >> mω ) och m är ett modulationsindex 

( 10 ≤≤ m ). Amplituden hos diodspänningen är proportionell till effekten på inkommande 
RF-signal. Området inom vilket spänning och ineffekt förhåller sig linjärt kallas ”Square-law 
regionen” [9]. Se figur 14. 

 
Figur 14. ”Square-law region” för en typisk diod-detektor [9]. 
 
Dioder har använts under en mycket lång tid, men under åren har nya metoder och 
komponenter vuxit fram för mätning av RF-effekter. 
 
Vid effektmätningar upp till 8 GHz, finns det många fördelar med att använda en logaritmisk-
förstärkare (log amp) detektor istället för en diod-detektor. Väldesignade Log amp detektorer 
har mycket bättre egenskaper när det kommer till dynamiskt område, känslighet vid RF-
ingången och temperaturstabilitet. Log amp detektorer sköter demoduleringen med hjälp av 
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ett antal seriekopplade linjära förstärkarceller. Förstärkningen för var och en av dem, är 
vanligtvs samma; mellan 6 och 12 dB beroende på applikation. Log amp detektorernas linjära 
utspänning i dB medför två viktiga fördelar vid detektering inom ”square-law regionen”. 

• På grund av det logaritmiska förhållande mellan in och utsignal, kan stora förändringar 
på insignalen representeras i relativt små spänningsskillnader på utsignalen. 

• I termer av dB, är detektorns känslighet väl definierad och konstant över hela log 
amp:ens dynamiska område. 

 
Log amp detektorer består av ett antal logaritmiska förstärkare i serie. Med hjälp av dessa kan 
detektorn konvertera amplituden hos RF-signalen till en ekvivalent likströmsspänning. 
Tillverkare är bl.a. Analog Devices, Linear Technology och Maxim. De känsligaste kan mäta 
effekt med en dynamik på över 60 dB med en felmarginal på +/- 1 dB [19]. 
 

2.3 DATABEHANDLING 
Som nämnts i föregående kapitel så ger den logaritmiska detektorn en spänning som är 
ekvivalent med hur stark effekten av EMF-strålningen är, mätt i dBm. För att sedan kunna få 
fram värdet i W/m2  måste man först omvandla denna spänning till ett digitalt värde så att det 
blir hanterbart, och därefter göra de beräkningar som krävs. Följande beräkningar måste göras 
för att erhålla önskad enhet: 
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I ett tidigt stadium analyserades två typer av lösningar. Den första var att med hjälp av en A/D 
omvandlare samt ett antal motstånd sköta omvandlingen till det korrekta digitala värdet. 
Eftersom det är en relativt komplicerad beräkning insågs snabbt att detta skulle bli mycket 
svårt. Den andra lösningen var att med hjälp av en mikroprocessor sköta både A/D 
omvandlingen samt alla beräkningar. En mikroprocessor är dessutom nödvändig för en 
eventuell kommunikation med en display. Det självklara valet blev att använda en 
mikroprocessor.   
 

2.3.1 Mikroprocessor 
Det finns en mängd olika typer av mikroprocessorer att välja mellan. För att välja den 
processorn som skulle vara bäst lämpad måste den uppfylla vissa krav. Den måste ha minst 
två A/D omvandlare med minst 10 bits noggrannhet. Ett annat krav är också att den ska ha 
tillräckligt många ben för att kunna driva en display, samt tillräckligt mycket minne för att 
klara av de beräkningar som krävs. Självklart är det ekonomiska perspektivet väldigt viktigt, 
kostnaden för mikroprocessorn ska vara så liten som möjligt. 
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2.4 VISUALISERING AV DATA 
Med hjälp av de olika delarna, antenn, logaritmisk detektor och mikroprocessor, kan man nu 
ta emot, mäta och beräkna styrkan av EMF-strålningen i W/m2. Det som återstår är att 
presentera det beräknade resultatet på ett lämpligt sätt. För att göra det behövs någon form av 
display. För bästa resultat undersöktes olika typer av displayer LED, PLED, VFD och LCD. 
PLED och VFD kunde uteslutas ganska omgående på grund av deras höga pris. En 7-
segments LED display har den viktiga fördelen att den är väldigt billig, tyvärr är den i princip 
helt begränsad till siffror och det gör att den inte är lämplig för detta ändamål. Det som 
återstår är alltså en LCD display, den är billig, flexibel och det finns ett stort och varierande 
sortiment ute på marknaden. Dessutom är den mycket mer tilltalande ur en användares 
perspektiv jämfört med en 7-segments LED display. För att underlätta styrningen av displayen 
och spara tid i utvecklingsarbetet, konstaterades att den bästa lösningen var en LCD med 
inbyggd controller. Detta gör att kommunikationen med displayen är förenklad så att man på 
ett enkelt sätt kan styra vad som skall visas på displayen från en mikroprocessor [27]. 
 

2.5 STRÖMFÖRSÖRJNING 
Eftersom instrumentet skall vara handburet måste strömförsörjningen vara i form av ett 
batteri. Matningsspänningen för komponenterna är 5V, alltså är det lämpligast med ett 9V 
batteri. För att anpassa spänningen från 9V till 5V samt för att få en stabil strömförsörjning 
används en fast positiv spänningsregulator. 9V batteriet är kopplat till spänningsregulatorn 
som reglerar spänningen ner till 5V. Detta utgör sedan matningsspänningen för alla 
komponenter i instrumentet.    
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3 GENOMFÖRANDE 
Efter förstudien stod det klart att det är tre komponenter som är essentiella för mätaren. Först 
krävs en bredbandig alternativt multibandig antenn för ”infångning” av EM-vågorna, sedan en 
detektor som omvandlar effekten från antennen till en motsvarande analog signal (spänning) 
och någon typ av indikator som kan visualisera mätresultatet. En analog nålmätare, LED eller 
liknande. Enklaste lösningen torde vara enligt figur 15. 

 
Figur 15. Analog visualisering av mätresultat. 
 
Efter överväganden och diskussion med uppdragsgivaren rådde enighet om att det skulle 
kännas proffsigare, mer lättförståeligt och mer attraktivt med en display som visade 
motsvarande mätvärde i den icke-logaritmiska storheten strålningstäthet mW/m2 . 
 
Den motsvarande analoga spänningen ut från detektorn är i dBm. För att omvandla dBm till 
W/m 2 , krävs ytterligare en komponent som kan utföra dessa beräkningar. En mikroprocessor 
med analog ingång lämpar sig mycket väl för det ändamålet. Den slutliga designen innehåller 
huvudsakligen komponenterna som visas i figur 16. 

 
Figur 16. Digital visualisering av mätresultat. 
 
Under påföljande underrubriker finns mer ingående beskrivning av komponenterna, vilka 
alternativ det vägdes mellan och motivering till det som valdes. 
  

3.1 ANTENN 
Antennen är en mycket essentiell del av mätinstrumentet, prestanda hos antennen bestämmer i 
stor utsträckning hur stor felmarginal instrumentet kommer att ha. Efter diskussioner och 
litteraturstudier stolpades följande kriterier för antennen upp: 
 
Kriterier för antennen, i prioritetsordning: 

• Bredbandig eller multipelbandig för givna frekvensband 
• SVF≤ 3:1 över de aktuella frekvenserna 
• Enkel att integrera 
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• Låg kostnad 
• Liten 
• Möjlighet att integrera inuti produktens hölje 

 

3.1.1 Externa antenner 
Externt monterade antenner kan göras större, vilket medför större bandbredd och högre 
antennvinst jämfört med en i produkten internt monterad antenn. Eftersom de sitter monterade 
utanpå produkten skärmas de heller inte av plastkåpor etc. I figur 17 ses geometrin för en så 
kallad riktantenn. En riktantenn är konstruerad för att ha en så hög antennvinst som möjligt i 
en viss riktning, vilket gör det möjligt att spåra en strålningskälla.  

 
Figur 17. Geometrin för en LPDA antenn [20]. 
 
Log Periodic Dipole Antenna (LPDA) är den vanligaste typen av log periodiska antenner. 
Den är mycket bredbandig och skulle med lätthet täcka in det önskade frekvensområdet. 
Minus för denna typ av antenn är att den är riktningskänslig och får relativt stora mått. 
Geometrin för konstruktionen visas i figur 17 och styrs av ett antal relationer. Tau 
(korthetskoefficient) och sigma (separationskoefficient) är båda standardparametrar för 
LPDA-antenner och beskrivs i formel 37 och 38 [20]. 
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max1 5,0 λ=L  

minmin 25,0 λ=L  
 
med 800 MHz < f < 2.4 GHz skulle antennen få dipollängderna 
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cmL 7,181 =  
cmL 99,2min =  

 
vilket tyvärr är större än acceptabelt. 
 

3.1.2 Interna antenner 
Interna antenner har p.g.a. sin storlek inte samma riktverkan som större antenner, vilket kan 
ses som både positivt eller negativt. Positivt i den meningen att instrumentet inte behöver 
vrida och vändas på för att antennen ska uppfatta maximal strålningstäthet. Negativt i den 
meningen att det inte går att ”pejla in” en strålningskälla. En nackdel för små antenner är även 
att de automatiskt förlorar bandbredd i förhållande till sin storlek. 
 
Den stora fördelen är trots allt att de kan konstrueras mycket små och fortfarande behålla 
relativt bra egenskaper. På så sätt kan de även integreras på kretskortet och rymmas inuti 
produktens hölje. Den vanligaste antenn-typen består, på samma sätt som en 
transmissionsledning, av kopparledning direkt på substratet. Viss förstudie genomfördes 
genom att titta på hur en sådan antenn skulle kunna designas på egen hand. P.g.a. bristande 
kunskap i ämnet och gällande tidsramar lämnades det till en framtida vidareutveckling av 
mätinstrumentet.  
 
Istället genomfördes en ingående undersökning av vad olika tillverkare av chip-antenner hade 
att erbjuda. Dessa designas vanligtvis, men inte alltid, på ett keramiskt substrat med högre 
dielektrisk konstant och lägre förluster än FR4. Detta gör det möjligt att göra dem mindre och 
samtidigt behålla en resonabel effektivitet. Själva antennen levereras i en kapsel med en 
in/utgång matchad till en viss impedans (oftast 50 ohm).  
 
Några avvägningar som följer av minskad antennstorlek: 
• Kortare räckvidd 
• Lägre antennförstärkning 
• Smalare bandbredd 
• Känsligare för missanpassningar 
 
Centurion och Gigaant är två företag som erbjuder ”Custom made” antenner [21] [22]. De 
specialdesignar en applikationsanpassad antenn enligt kundens önskemål om bandbredd, SVF, 
förstärkning etc. För att detta alternativ ska vara ett lönsamt alternativ måste mycket stora 
kvantiteter beställas. Därför är serietillverkade chip-antenner det mest aktuella valet i nuläget. 
Bland dem erbjuder företaget ”Embedded antenna design” en multibandig antenn (Vardar, 
tabell 6) som täcker in de frekvenser som är av intresse. Tyvärr har den något för stora 
dimensioner. 
Det visade sig svårt att finna en lika multibandig antenn bland andra tillverkare. Därför 
beslutades det om att ha en antenn för GSM-banden och en annan för 3G och WLAN. Dessa 
kan sedan kopplas samman med hjälp av en power-combiner (se kap. 3.1.4.1). Att hitta en 
antenn för 3G, dvs. 2,1 GHz var lättare sagt än gjort. De flesta antenner som tillverkas för 
denna frekvensen görs oftast ”Custom made”, eftersom att det nästan uteslutande är 
mobiltelefonibranchen som använder denna frekvens. 
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Tillverkare Embedded antenna design 
Modell Vardar 
Bild 

 
Frekvensband 900, 1800, 1900 & 2400 MHz 
Polarisation Linjär 
Gain 1,5 dBi 
Impedans 50 ohm 
SVF <2,6:1 
Dimensioner 
(LxBxT) 

81x31x7 

Infästning MMCX kontakt 
Tabell 6. Multibandig antenn från Embedded antenna design ltd [23]. 
 
 
Tillverkare Gigaant Centurion 
Modell Flavus GSM Revie Pro 
Bild 

 
 

Frekvensband  
880-960 MHz 
1710-1990 MHz 

868 MHz 
880-960 MHz 
1710-1990 MHz 

Polarisation Linjär Linjär 
Gain 4,0 dBi 1,0 dBi 
Impedans 50 ohm 50 ohm 
SVF <2,7:1 <2,5:1 
Dimensioner 
(LxBxT) 

27x8x3,8 mm 80x30x1.5 mm 

Infästning ”Snap in” SSMB kontakt 
Tabell 7. GSM antenner [21] [22] [23] [24]. 
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Tillverkare Embedded antenna design Antenna Factor Inc. 
Modell Neris  
Bild 

 

 

Frekvensband 900 MHz 
1800 MHz 
1900 MHz 

901 - 931 MHz 

Polarisation Linjär Linjär 
Gain 1,0 dBi Ingen uppgift 
Impedans 50 ohm 50 ohm 
SVF <2,5:1 <1,9:1 
Dimensioner 
(LxBxT) 

81x21x0,8 mm 28,4x13,7x1,5 mm 

Infästning SMA kontakt Ytmontering 
Tabell 8. GSM antenner [21] [22] [23] [24]. 
 
 
Tillverkare Gigaant Centurion 
Modell Flavus 2.4 & 5 GHz NanoBlue 
 

 
 

Frekvensband 2,4 – 2,5 GHz 
5,15 – 5,825 GHz 

2,4 – 2,5 GHz 

Polarisation Linjär Linjär 
Gain 4,0 dBi 2 dBi 
Impedans 50 ohm 50 ohm 
SVF <2:1 <2,5:1 
Dimensioner 
(LxBxT) 

27x8x3,8 mm 47,8x12.2x0,8 

Infästning Snap in Flying Lead 
Tabell 9. WLAN antenner [21] [22] [23] [24]. 
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Tillverkare Embedded antenna design Antenna factor Inc. 
Modell Acara Chip antennas 
 

 

 

Frekvensband 2,45 GHz 
5,25 GHz 

2,4 – 2,6 GHz 

Polarisation Linjär Linjär 
Gain 2,2 dBi 0,5 dBi 
Impedans 50 ohm 50 ohm 
SVF <2,6:1 <2,0:1 
Dimensioner 
(LxBxT) 

66x16x4 mm 6,5x2,2x1,0 mm 

Infästning MMCX kontakt Lödning 
Tabell 10. WLAN antenner [21] [22] [23] [24]. 
 

3.1.3 Komponentval 
Vid val av antenn övervägdes vilken av dem i tabell 6 och 7 som uppfyller i kapitel 3.1 
uppsatta kriterier bäst. 
 

3.1.3.1 Gigaant Flavus GSM 
Bland GSM-antennerna är Flavus, Revie Pro och Neris bättre än Antenna Factors eftersom de 
även täcker in 1800-1900 MHz. Dimensionsmässigt utmärker sig Flavus bland de tre. Flavus-
antennen lämpar sig även bra för ett prototypbygge eftersom den varken kräver lödning eller 
anslutning via koaxialkontakt. Antennen ”klickas” fast med hjälp av ”snap-in” fästen direkt på 
en transmissionsledare på kretskortet. Dimensioner och pris talar även de för Gigaants 
antenner. Dessutom är de stora och erkända på marknaden för integrerade antenner.  
 
I figur 18 ses specifikationerna för Flavus GSM. Enligt kravspecifikationen för antenndelen 
skulle SVF<3:1. I figur 18 kan urskiljas att antennen täcker in frekvensbanden 880-960 MHz 
och 1710-1990 MHz.  

 
Figur 18. SVF Gigaant GSM antenn2. 

                                                
2 Produktblad Gigaant Flavus GSM antenn. 
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3.1.3.2 Gigaant Flavus 2,4 & 5 GHz (WLAN) 
Några av WLAN-antennerna är även anpassade för frekvensbandet 5 GHz, men eftersom 
mätinstrumentet inte kommer mäta strålningstätheter på det bandet, är bara frekvensbandet 
kring 2,4 GHz av intresse. Eftersom att GSM- och WLAN-antennerna ska kopplas samman 
underlättar det med antenner från samma fabrikat. Dessa har samma gain, polarisation, 
dimensioner etc. Därför valdes Flavus-antennen från Gigaant, denna är även den enda bland 
de fyra som har ”snap in” fästen.  
I tabell 7 ses specifikationerna för Flavus WLAN antenn. Enligt kravspecifikationen för 
antenndelen skulle SVF<3:1. I figur 19 kan urskiljas att antennen täcker in frekvensbandet 2,4 
– 2,5 GHz. 
 

 
Figur 19. SVF Gigaant 2,4-2,5 GHz antenn3. 
 

3.1.4 Design 
 

3.1.4.1 Power combiner 
En power combiner adderar effekten från ett antal ingångar till utgången. I detta fallet blir det 
den inkommande effekten från GSM- och WLAN-antennen. På så vis blir det förhoppningsvis 
även möjligt att mäta strålningsintensiteterna på 2,1 GHz (3G). 

 
Figur 20. Enkel skiss av en power combiner. 
 

                                                
3 Produktblad Gigaant Flavus 2,4 - 2,5 GHz antenn. 
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Ω=== 5021 ininut ZZZ  

Zut = Ingångsimpedansen hos logaritmiska detektorn 
Zin1 = utgångsimpedansen hos GSM-antenn 
Zin2 = utgångsimpedansen hos WLAN-antenn  
 
 
För att 1λZZut = | | Ω= 502λZ  

 
måste de båda ledarna (som blir parallellkopplade med 50 ohms utgången) ha impedansen 
 

Ω=== 7.70100*5021 λλ ZZ  

 
Centerfrekvensen för gsm antennen är 
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Eftersom vi inte är intresserade av 5 GHz bandet, optimerar vi WLAN antennen på 
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1λ och 2λ  beräknas för att kunna bestämma längden på vardera ledarna för att erhålla en 
kvarts våglängd förhållande på vardera centerfrekvens. 
 
Dimensionerna för power combinern är designade med hjälp av mjukvaruprogrammet ADS 
LineCalc. Genom att fylla i substratets parametrar, frekvens, impedans samt önskad 
faSVFidning fås längd (L) och bredd (W) på mikrostripledningarna. Exempel på hur 
programmet ser ut ges i figur 21.  
 
Eftersom transmissionsledarna inte behöver klara frekvenser över 2,5 GHz kan vanligt FR4-
substratet användas (se kapitel 1.8.5.1 för parametrar).  
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Figur 21. Programmet ADS LineCalc. 
 
Med respektive centerfrekvens insatt fås följande dimensioner W och L för power combinern 
(tabell 8): 
 
Frekvens W L 

MHzfc 13501 =  0,779 mm 31,849 mm (L1) 

MHzfc 24502 =
 

0,779 mm 17,527 mm (L2) 

Tabell 11. Dimensioner W och L. 
 

 
Figur 22. Power Combiner skiss. Mått enligt tabell 8. 
 

3.1.5 Konstruktion 
För att kunna avgöra om power combinern fungerar bra tillsammans med antennerna mättes 
ståendevågförhållandet (SVF) med hjälp av en nätverksanalysator. I testerna har Rhode & 
Schwartz nätverksanalysator använts. För att undkomma dåliga mätningar och missvisningar 
har varje mätning upprepats tre gånger. 
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3.1.5.1 Power combiner 
Resultatet av SVF-mätningarna för den i kap. 3.1.4.1 designade power combinern kan ses i 
figur 23. Som synes är SVF alldelles för hög vid 800-900 MHz för att uppfylla kravet 
SVF≤ 3:1. Däremot är den relativt bra kring 1800-2400 MHz och till och med mycket bra vid 
2,1 GHz. 

 
Figur 23. SVF för power-combiner-antennkonstruktion. Intervall: f = 800 MHz – 2,6 GHz. SVF = 1:1 – 
6:1. 
 
 Frekvens 
SVF≤ 3:1 870 – 900 MHz, 1710 – 2400 MHz 
Tabell 12. Bandbredd för power combiner-antennkonstruktion. 
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3.1.5.2 Ny design Power combiner 
Power combinern hade i realiteten mer inverkan på antennkonstruktionen än vad som 
förutsatts. För att komma undan problemet tillverkades ytterligare tre power combiners, 
stegvis mer anpassade för frekvensbandet 800-900MHz. Risken med att L1 anpassa för 
mycket till 800-900 MHz är att konstruktionen förlorar sina egenskaper kring 1800-1900 
MHz. L2 kvarstår anpassad för 2450 MHz och påverkas ej av dimensionsanpassningen. 
   
Namn Frekvens W L1 

Test1200 1200 MHz 0,779 mm 35,836 mm 
Test1100 1100 MHz 0,779 mm 39,097 mm 
Test1000 1000 MHz 0,779 mm 43,011 mm 
Tabell 13. Power combiners anpassade till 1200 MHz, 1100 MHz och 1000 MHz. 
 
 

 
Figur 24. . Layout av power-combiner-antennkonstruktioner ovanifrån; Test1200, Test1100, Test1000  
(Hålen är antenn-infästningar). 
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Figur 25. SVF power-combiner-antennkonstruktion anpassad till 1200 MHz (Test1200). 
f = 800 MHz – 2,6 GHz. SVF = 1:1 – 6:1. 
 
Test1200 Frekvens 
SVF<3:1 800 – 980 MHz, 1310 – 2600 MHz 
Tabell 14. Bandbredd för power combiner-antennkonstruktion Test1200. 
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Figur 26. SVF för power-combiner-antennkonstruktion anpassad till 1100 MHz (Test1100). 
f = 800 MHz – 2,6 GHz. SVF = 1:1 – 6:1. 
 
Test1100 Frekvens 
SVF<3:1 800 – 980 MHz, 1300 – 2180 MHz 
Tabell 15. Bandbredd för power combiner-antennkonstruktion Test1100. 
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Figur 27. . SVF för power-combiner-antennkonstruktion anpassad till 1000 MHz (Test1000). 
f = 700 MHz – 2,6 GHz. SVF = 1:1 – 6:1 
 
Test1000 Frekvens 
SVF<3:1 780 – 850 MHz, 1080 – 2250 MHz 
Tabell 16. Bandbredd för power combiner-antennkonstruktion Test1000. 
 
Genom jämförelser av SVF-mätningarna konstateras att den power combiner som gav bäst 
resultat är ”Test1200”, vilken har ledarlängder anpassade till 1200 och 2450 MHz. Den ger 
om inte ett optimalt så i alla fall ett jämt och samtidigt helt godkänt SVF över de relevanta 
frekvenserna (SVF~2:1). ”Test1100” power-combinern anpassad till 1100 MHz får något 
bättre SVF vid 800-900 MHz än ”Test1200” men får samtidigt markant sämre karakteristik 
vid frekvenser över 1800 MHz. Därför valdes ”Test1200” framför ”Test1100” (jämför figur 
25 och 26). Den konstruktion som anpassades till 1000 MHz (”Test1000”) fick mycket dålig 
karakteristik över de frekvenser som är av intresse (se dess SVF karakteristik i figur 27). 
”Test1200” var med andra ord den konstruktion som uppvisade bäst SVF-resultat bland de 
nya konstruktionerna. Om en jämförelse görs med den ursprungliga konstruktionen anpassad 
till 1350 och 2450 MHz, uppvisar även i detta fall att ”Test1200” konstruktionen står sig 
(jämför figur 23 och 25). Tabell 14 sammanfattar vilka W och L som användes i den slutliga 
power-combiner designen. 
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W L 1 L2 

0,779 mm 35,836 mm 17,527 mm 
Tabell 17. W och L för den slutliga power-combinern (se figur 22 för beskrivning av L1 och L2). 
 

3.2 LOGARITMISK RF DETEKTOR 

3.2.1 Komponentval 
Det finns många olika logaritmiska RF detektorer på marknaden. Det som skiljer dom åt är 
främst vilka frekvenser de är anpassade för, deras räckvidd i dB och priset. Kraven som 
ställdes på den logaritmiska RF detektorn var följande: 
 

• Den skall minst kunna mäta frekvensbandet 800-2500 MHz. 
• Den skall ha så lång räckvidd som möjligt dock minst 45 dB. 
• Lågt pris. 

 
Eftersom mätinstrumentet skall kunna mäta GSM 900, GSM 1800, UMTS/3G (2100 MHz) 
och WLAN (2400 MHz), är det också minimikravet på den logaritmiska RF detektorn. 
Mätområdets räckvidd hos detektorn är också väsentligt, desto större räckvidd desto lägre 
respektive högre nivåer kan den mäta. Eftersom strålningsnivåerna skiftar mycket så är det 
önskvärt att välja en detektor som har så stor räckvidd som möjligt.   
 
Efter en första sortering så återstod en handfull potentiella kandidater, i tabell 18 redovisas de 
logaritmiska RF detektorerna som återstod.    
 
Namn Frekvensband Räckvidd Räckvidd omkring 2GHz 

  Max                 Min 
Pris 

AD8313 100-2500 MHz 70 dB -67 dB       -5 dB $ 7.90 
AD8314 100-2700 MHz 45 dB -45 dB       0 dB $ 3.95 
AD8315 100-2500 MHz 50 dB -44 dB      +2 dB $ 3.95 
AD8317 1-10000 MHz 50 dB -54 dB       -4 dB $ 3.93 
AD8318 1-8000 MHz 60 dB -60 dB       -2 dB $ 4.99 
MAX2015 100-2500 MHz 75 dB -55 dB       +5 dB $ 5.99  
MAX2016 LF-2500 MHz 80 dB -55 dB       +12 dB $ 9.85 
LT5504 800-2700 MHz 75 dB -70 dB       0 dB $ 9.90 
LT5534 50-3000 MHz 60 dB -63 dB       -2 dB $ 6.40 
Tabell 18. Sammanställning över olika logaritmiska RF detektorer [29][30][31]. 
 
Även om en detektor har en bra räckvidd kan den vara i fel intervall, dessutom skiljer sig 
intervallet för olika frekvenser. För att kunna mäta den låga strålningen som finns t ex 
inomhus eller i glesbebyggda områden måste detektorn klara av att mäta ner till ca -60dB. 
Med detta i åtanke kan man tillsammans med prisinformationen för varje komponent 
konstatera att det finns tre huvudkandidater: 
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Namn Frekvensband Räckvidd Räckvidd omkring 2GHz 
  Max                 Min 

Pris 

AD8313 100-2500 MHz 70 dB -67 dB       -5 dB $ 7.90 
AD8318 1-8000 MHz 60 dB -60 dB       -2 dB $ 4.99 
LT5534 50-3000 MHz 60 dB -63 dB       -2 dB $ 6.40 
Tabell 19. De tre bäst lämpade detektorerna [29][30]. 
 
Dessa tre har ganska likvärdig prestanda förutom att AD8318 kan ta ett betydligt större 
frekvensband. Utöver detta skiljer sig komponenterna också lite i pris. Det finns en stor fördel 
att kunna ta frekvenser över 2,5 GHz, man kan då detektera strålning från flera källor samt att 
utvecklingen går mot användning av allt högre frekvenser. Det skulle alltså vara bra att inte 
begränsa sig till max 2,5 GHz, så att man kan behålla möjligheten att kunna mäta högre 
frekvenser. Detta ställer dock högre krav på att antennen också klarar dessa höga frekvenser.  
Detta tillsammans med att AD8318 har det lägsta priset av de tre slutliga kandidaterna, gjorde 
att AD8318 ansågs vara bäst lämpad [30]. 
   

3.2.2 Design 

3.2.2.1 Funktion 
Logaritmiska RF detektorn är den absolut viktigaste komponenten för att mätinstrumentet 
skall fungera. Detektorn AD8318 som valdes är ytmonterad och ganska liten. Den är 4x4mm 
och har en pitch på endast 0,65 mm. Figur 28 nedan illustrerar hur den logaritmiska RF 
detektorn är uppbyggd inuti.  
 
Inne i detektorn kommer den relativt svaga signalen in från antennen, därefter går den genom 
ett antal förstärkare. Efter varje förstärkare matas signalen in i en helvågslikriktare, och sedan 
summeras samtliga signaler. Efter att alla signaler har summerats passerar den ett lågpass 
filter som tar bort onödigt brus. Den summerade strömmen ökar linjärt för en exponentiell 
ökning av signalen från antennen. Man kan säga att utsignalen är proportionell gentemot 
logaritmen av insignalen [32]. 
 

Figur 28. Översikt av innehållet i en RF detektor. 
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När detektorn försätts i mätarläge har den en grundinställning som gör att dess utsignal 
kommer att variera mellan omkring 0,5-2,1 V. En hög spänning motsvarar ett svagt uppmätt 
strålningsfält, och vise versa, se figur 29. Lutningen eller minskningen av utspänningen är då -
25mV/dB. Detta kan justeras med speciella motstånd mellan Vout och Vset så att t ex det 
minsta värdet motsvarar 5V istället för 2,1 V. Detta ansågs onödigt eftersom processorn 
styrdes så att den bara samplade värden mellan 0-2,1 V [32].     
 
 

 
Figur 29. Som diagrammet visar så motsvarar alltså 1,8V -55dB och 0,6V -5dB [32]. 
 
För att få en så stabil utsignal som möjligt kopplas en kondensator till CLPF (ben 5). Denna 
kondensator fungerar som ett filter för utsignalen så att snabba variationer inte får så stor 
inverkan. Detta gör att ändringshastigheten på utgången försämras något, dock har det ingen 
negativ inverkan för denna applikation. Det är önskvärt att få en signal som inte har alltför 
snabba hopp och förändringar[32].  
    
   

3.2.3 Konstruktion 
Monteringen av AD8318 var relativt komplicerad med avseende på komponentens storlek. 
Eftersom detektorn är ytmonterad förseddes först paddarna tillhörande detektorn på 
kretskortet med lodpasta. Detektorns ringa storlek gör att det är så gott som omöjligt att 
montera komponenten för hand. Detta gjordes istället med en monteringsmaskin som har 
kapacitet att hantera och montera mycket små komponenter.  
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Samtliga komponenter som finns i direkt anslutning till detektorn visas i figur 30. Mellan 
antennen och detektorn finns en matchnings krets som gör att detektorn är matchad till 50 
ohm. Denna krets består av ett motstånd och två kondensatorer. Dessa komponenter måste, 
för att undvika förluster mellan antennen och detektorn, ha en väldigt liten storlek och sitta så 
nära antennkonstruktionen som möjligt. Både motståndet och kondensatorerna har storleken 
0402 (1,0 x 0,5 mm). Dessa komponenter är också väldigt svåra att montera, men på grund av 
dess enkla utformning kunde detta göras för hand. Efter att både detektorn och 
matchningskomponenterna har satts på plats med lodpasta, körs hela kortet med 
komponenterna in i en lödugn. Där smälts lodpastan och komponenterna blir fastlödda.  
 
De andra komponenterna runt omkring detektorn behöver inte vara lika små. Dessa valdes till 
vanliga hålmonterade komponenter för att underlätta konstruktionen och montering av kortet.  
 
 

3.3 MIKROPROCESSOR 

3.3.1 Komponentval 
Vid val av mikroprocessor studerades främst processorer från ATMEL och Microchip. Det 
finns gott om processorer som uppfyllde de krav som ställdes. På grund av tidigare 
erfarenheter från Microchips processorer så föredrogs dessa framför ATMEL.  
Kraven som ställdes på processorn var: 

• Minst två A/D omvandlarkanaler. 
• A/D omvandlarna måste ha minst 10 bits noggrannhet. 
• Billig. 
• Tillräckligt mycket minne. 

 
Anledningen för att det krävs två A/D omvandlar kanaler är för att det dels behövs en för att 
omvandla signalen från den logaritmiska RF detektor, samt en A/D omvandlar kanal för att 
kunna övervaka spänningen på batteriet. Genom att övervaka spänningen på batteriet kan man 
detektera när batteriet börjar ta slut och indikera det på displayen.  
 

Figur 30. Kopplingsschema runt AD8318 [32]. 
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För att beräkningen ska kunna utföras med så stor noggrannhet som möjligt är det viktigt att 
A/D omvandlarkanalerna har minst 10-bits noggrannhet. Desto större noggrannhet desto 
bättre blir resultatet. De få mikroprocessorerna med större noggrannhet än 10-bit har tyvärr en 
minnes typ som gör att de bara går att programmera en gång. Dessa är inte lämpliga att 
använda i denna utvecklings fas, alltså var den maximala noggrannheten som var tillgänglig 
10-bit.    
 
Eftersom den uppskattade mängden minne som skulle krävas var osäker beställdes flera olika 
processorer med olika stort minne. Desto mer minne i processor desto högre kostnad får man 
räkna med, därför var det önskvärt med en processor som precis klarar av den minnes 
kapaciteten som var nödvändig. Processorerna som beställdes var: 
 
Namn I/O RAM Data EEPROM ADC kanaler ADC bits Pris 
PIC16F676 12 64 128 8 10-bit $ 1.10 
PIC16F684 12 128 256 8 10-bit $ 1.24 
PIC16F687 18 128 256 12 10-bit $ 1.45 
PIC16F688 12 256 256 8 10-bit $ 1.48 
PIC16F877 33 368 256 8 10-bit $ 3.71 
Tabell 20. De bäst lämpade mikroprocessorerna [33].   
 
Eftersom alla uppfyller de krav som ställdes, är det bästa alternativet den processorn som 
kostar minst och tar minst plats. Alltså är det bästa alternativet PIC16F676, förutsatt att den 
har tillräckligt mycket minnes kapacitet. Denna processor användes initialt tills som befarat, 
minnes kapaciteten inte räckte till. Då ersattes den med PIC16F684, vilket kunde konstateras 
hade med god marginal tillräckligt mycket minne. De justeringar i koden som krävdes var 
marginella, samt att prisskillnaden är mycket liten, därför blev bytet bekymmersfritt [33].  
 

3.3.2 Programmering   

3.3.2.1 Beräkningar 
En av mikroprocessorns A/D omvandlarkanaler tar emot en spänning från den logartitmiska 
detektorn som är ekvivalent med effekten av den uppmätta strålningen i dB. A/D 
omvandlaren har en nogranhet på 10 bit och processorn kan bara hantera 8 bits i taget. Detta  

 
 

medför att det inkommande värdet delas upp i två lika stora delar med 5 bits i vardera. Sedan 
beräknas värdet om till det motsvarande värdet i dB. Denna beräkning är anpassad efter 

Figur 31. Översiktligt flödesschema över beräkning av mätvärde i W/m”  
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antennens effektivitet och förlusten fram till den logaritmiska detektorn. När beräkningarna är 
färdiga slås resultaten ihop, detta utgör då det korrekta värdet i dB med en noggranhet på två 
decimaler. Vid marknadsundersökningen av andra EMF-mätinstrument observerades att det 
var mycket vanligt med att kunna välj om man vill mäta max- eller medelstrålning. Därför 
implementerades en sådan funktion i mikroprocessorn. Med hjälp av en strömbrytare kan man 
välja om man vil mäta max- eller medelvärde. Beroende på vad som är intällt så beräknas 
max- eller medelvärdet av de 255 sparade värdena. Därefter kan de beräkningar göras som 
krävs för att fä resultatet i rätt enhet, W/m2.  
 

3.3.2.2 Batteriövervakning 
Det är viktigt ur användarsynpunkt att instrumentet har förmågan att indikera om dess 
batterinivå är för låg. För att lösa detta problem är batteriet kopplat till en av A/D omvandlar 
kanalerna. Där omvandlas spänningsnivån till ett digitalt värde, som sedan jämförs med en 
konstant som motsvarar den lägsta tillåtna spänningen. Så fort värdet från A/D kanalen blir 
mindre än den lagrade konstanten skickas ett meddelande till displayen som indikerar att 
batterinivån är för låg. På detta sätt får användaren enkelt besked om när instrumentet behöver 
nya batterier. 
 

3.3.2.3 LCD-kommunikation 
Det finns huvudsakligen två olika sätt att strukturera kommunikationen mellan en LCD 
display med inbyggd controller och en mikroprocessor. Man kan antingen sköta 
datakommunikationen med hjälp av åtta eller fyra ledningar som förbinder dem två. Om man 
väljer att använda åtta ledningar krävs det en mikroprocessor som har tillräckligt många ben. 
Eftersom kostnaden spelar en viktig roll valdes en så lite processor som möjligt, alltså 
användes det alternativet där datakommunikationen sker på fyra ledningar. Detta ställer lite 
högre krav på mjukvaran för att kommunicera med displayen. Eftersom det inte går att skicka 
alla åtta bitar med datainformation samtidigt måste man skicka fyra i taget. Detta är dock inte 
så komplicerat och det finns gott om dokumentation på hur funktionen ska implementeras. 
 
 Utöver datakommunikationen finns det också andra signaler som sköts från processorn bland 
annat: Enable, Read/Wright och Register Select. Datainformationen kan bestå antingen av ett 
tecken, t.ex. en bokstav, eller ett kommando som talar om vilka inställningar displayen ska ha. 
Beroende på vilket av dessa som man vill skriva sätts Register Select hög respektive låg. 
 

3.4 LCD 

3.4.1 Komponentval 
En ganska omfattande undersökning gjordes för att hitta en lämplig LCD-display med 
inbyggd controller som inte var alltför dyr. I brist på bra alternativ köptes först en 16x1 
alfanumerisk LCD-display från ELFA som användes i utvecklingsarbetet. Det största 
problemet var att hitta en tillräckligt billig display som också passade för våra behov. På 
grund av instrumentets storlek kunde displayen inte vara för bred, lämplig storlek 
konstaterades vara en display med 8 tecken i bredd. Mängden data som måste visas är relativt 
stor och 8 tecken skulle inte tillgodose detta behov. Därför valdes en 8x2 alfanumerisk LCD-
display som både skulle ha bra visningskapacitet samt lämplig storlek.  
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Utöver detta undersöktes också möjligheten att använda sig av en mer specialtillverkad 
display med förtryckta symboler för batteri och mätenhet. Det gjordes en mängd förfrågningar 
till olika återförsäljare om lämpligt pris för sådana displayer, dock var de flesta för dyra. Efter 
en tids marknadsundersökning valdes en 8x2 alfanumerisk display från POWERTIP, USA 
(figur 32). Denna display uppfyllde alla önskemål samt att den har ett tillräckligt lågt pris.  
 

3.4.2 Design 
Eftersom den mikroprocessorn som används har ett begränsat antal ingångar/utgångar, så 
bestämdes att kommunikationen med displayen ska ske enligt fyra data bits standard istället 
för åtta data bits standard. Detta medförde att kopplingsschemat mellan display och 
mikroprocessorn blev följande:  

 

 

3.4.3 Konstruktion 
LCD-displayens placering styrdes främst av att den inte skulle störa antennerna samt att dess 
placering måste kännas naturlig för användaren. Displayen måste placeras ovanpå kretskortet 
för att få rätt placering i höjd. Platsen valdes precis under antennerna och ovanpå de 
komponenterna som är nedanför. Själva infästningsanordningen konstruerades med två 
borrhål för en stabil infästning på högersidan, och på vänster med en ledningsplint som också 
utgjorde ledningsförbindelsen mellan displayen och mikroprocessorn. Den totala storleken 
med display, kretskort och batteri blir mycket liten. 

Figur 32. LCD-display från POWERTIP. 

Figur 33. Kopplingsschema mellan (från vänster) Mikroprocessor, LCD controller och LCD display [26]. 
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3.5 STRÖMFÖRSÖRJNING 

3.5.1 Komponentval 
Strömförsörjningen utgörs av ett 9V batteri som är kopplat till en regulator som reglerar ner 
spänningen till 5V. Dessa är vanligt förekommande komponenter, det gjorde att 
komponentvalet inte blev så avancerat. En vanlig fast spänningsregulator från ELFA köptes in 
och kunde användas utan problem.   
 

3.5.2 Design 
För att Spänningsregulatorn ska fungera på bästa sätt kopplas en kondensator mellan ingången 
och jord samt en mellan dess utgång och jord, se figur 34.   
 
 

 

 

3.6 PROTOTYP KOPPLINGSBRÄDA 
Innan ett kretskort tillverkades testades att alla ingående komponenter fungerade tillsammans 
på ett vanligt kopplingsbräde. Ett utvecklingskort för detektorn beställdes av Analog Devices, 
med 50 ohms in- och utgångar, för att slippa tillverka ett speciellt kretskort för RF-kretsarna. 
Figur 9 i appendix, visar en figur av hur prototypen såg ut på kopplingsbrädan. Denna var 
användbar i verifieringen av att mikroprocessorn var korrekt programmerad. Genom att 
höja/sänka spänningen på mikroprocessorns analoga ingång var det, genom utslag på 
displayen, möjligt att se hur väl kalibrerad mikroprocessorn var. 
 
Att bygga en första prototyp på kopplingsbräda har många fördelar. Det går snabbt att bygga 
upp den, det är det lätt att lägga till/ta bort komponenter och att ändra på kopplingar om så 
behövs. Programmeringskontakten för mikroprocessorn är lätt att koppla i och ur. Den är 
mycket testvänlig helt enkelt. Lätt att koppla in spänningsgeneratorer till matningsspänning, 
a/d-ingångar etc. Lätt att mäta spänningsfall eller om komponenter ”suger” ström. När en väl 

Figur 34 Fast positiv spänningsregulator [27]. 



 43 

fungerande prototyp finns på kopplingsbrädan, kan kretskortsvarianten bara bli bättre p.g.a. 
mindre ledarförluster etc.  
 

3.7 PROTOTYP KRETSKORT 

3.7.1 Design 
I cad-arbetet har Altiums:s Protel DXP 2004 används. Först ritas ett schema upp där varje 
ingående komponent kan hämtas in från ett ”block-bibliotek”, dessa block motsvarar i sin tur 
varje enskild komponent. Från större moduler som LCD-display:en till mindre komponenter 
som motstånd och kondensatorer. Kopplingen är i stort sett identisk med prototypen på 
kopplingsbrädan. 

 

 
I appendix figur 5, ses en översiktsbild på hur det slutgiltiga cad-schemat ser ut med alla 
in/utgångar sammankopplade. 
 

3.7.2 Konstruktion 
Från schemat i figur 3 appendix, kan en mönsterkortslayout automatiskt genereras. För att 
optimera kretskortsarean valdes att göra ett tvålagerskort. Komponenterna kan då placeras ut 
relativt valfritt på mönsterkortet. Gällande antennerna och detektorn, har respektive tillverkare 
rekommendationer för hur komponenten ifråga ska placeras för att fungera på bästa möjliga 
sätt. En översiktsbild av hela mönsterkortslayouten kan ses i appendix, figur 4. 
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Figur 35. Sammanställning av de ingående komponenterna i ”blockformat”. 
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Designregler för antennerna: 
• De ska placeras så långt ifrån andra aktiva komponenter som möjligt och på ett ställe där 

de skärmas minimalt då användaren håller i mätaren. 
• Likaså får de inte placeras för nära varandra, för att undvika inbördes påverkan. 
 
 

  

 
 

Figur 36. Gigaants rekomendationer hur antennen ska placeras för optimal funktion, inga 
komponenter eller liknande får placeras närmare än det streckade området (7). 

Figur 37. ”Snapshot” av mönsterkortet. De fyra hålen på vardera sida överst i bilden är infästen 
för antennerna. Enligt designkrav har de placerats långt ifrån varandra och övriga komponenter. 
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För att minimera förluster i HF-kretsen: 
• Placeras detektorn så nära power-combinern som möjligt för att minimera 

transmissionsförluster mellan antenn och RF-ingång på detektorn. 
• Matchningskretsen för RF-ingången på detektorn följer Analog Devices rekomendationer 
 

 
Figur 38. Närbild av placeringen av detektorn (AD8318) och matchningskretsen med R7,C7 och C9. 
 
I övrigt placerades batterianslutningen för 9V långt ”ner” på mönsterkortet då detta är den 
mest troliga placeringen av batteriet när ett prototypskal ska byggas. 
 

3.7.3 Tillverkning 
Mönsterkortet tillverkades i universitetets mönsterkortslabb. Labbets begränsningar är 
kortstorlekar upp till 210x300 mm. Minsta rekommenderad linjebredd är 0,2 mm, vilket är 
precis på gränsen för vad som är tillräckligt litet för denna prototyp. Håldiametrar är möjliga 
från 0,4-5 mm. En bild av mönsterkortet finns i appendix figur 11. 
 

3.7.4 Monteringsprocess 
För att göra det enklare vid montering, har hålmonterade komponenter använts där det är 
möjligt. Eftersom det totala antalet ingående komponenter är relativt få, ger inte 
komponentstorleken någon större inverkan på kretskortets storlek. Vilken i största 
utsträckning styrs av antennerna, power dividern och displayen. Detektorn, som är en RF-
krets fanns bara i ytmonterat utförande. I produktblad för densamma ingick även 
rekomendationer för vilka komponentstorlekar som skulle användas vid RF-ingången. 
Förutom dessa är alla komponenter hålmonterade och kan placeras och lödas på fri hand. För 
att göra kretskortet mer kompakt, placerades displayen ovanpå de andra komponenterna med 
hjälp av en kontaktlist. 
 
Vid montering av RF-komponenterna, AD8318, R7, C7 och C9 användes en 
placeringsmaskin. Lodpasta applicerades på mönsterkortspaddarna, komponenterna 
placerades och löddes fast i en omsmältningsugn. Resterande hålmonterade komponenter 
löddes fast på fri hand med lödtenn och lödkolv.  
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TEST & VERIFIERING 
Under hela projektets gång har test och verifiering gjorts på de olika delarna. För att lättare 
förhindra och rätta till eventuella fel är det viktigt att man testar alla delar som utvecklas så att 
de fungerar som förväntat. Vid programmeringen av processorn har hela tiden tester utförts 
för att verifiera att den beter sig som den ska göra.  
 
Ett bra exempel är utvecklingen av ”batterikontrollen” som snabbt kunde implementeras och 
testas. Denna funktion är i princip bara beroende av batteriet, processorn och displayen. Detta 
gjorde att den i ett relativt tidigt stadium kunde testas och verifieras att den fungerade som 
den skulle.    
 
På universitetet har det funnits tillgång till en signalgenerator, detta har gjort det möjligt att 
testa i princip hela instrumentet förutom antenn delen. Istället för att koppla in en antenn till 
den logaritmiska RF detektorn har en signal från signalgeneratorn kopplats in. 
Signalgeneratorn ger en möjlighet att både göra mätningar för olika decibelstyrkor samt att 
frekvensen kan varieras över alla de frekvenser som instrumentet ska klara av. I och med att 
man kan testa olika decibelstyrkor för olika frekvenser kan man verifiera att hela ledet från 
den logaritmiska RF detektorn till vad som displayen visar fungerar korrekt. Det kunde 
konstateras att den uppskattade felmarginalen var försumbar. Detta test är förvisso mycket bra 
men det förutsätter att antennen ger en idealisk signal, något som den i verkligheten inte har. 
Man måste därför kalibrera instrumentet beroende på hur mycket förlust man har i antennen. 
Detta kan göras med justeringar i mjukvaran som finns i mikroprocessorn.  
 
För att få en så noggrann kalibrering som möjligt är det nödvändigt att testa instrumentet i ett 
skärmat rum, som inte innehåller några störningar eller ekon. Där kan man undersöka hur 
instrumentet beter sig vid olika frekvenser och hur effektivt antennen kan ta upp signalerna.  



 47 

4 RESULTAT 
Inom tidsramen för examensarbetet har uppgiften att ta fram ett handburet mätinstrument för 
EMF-strålning utförts. Under projektets gång har det koncentrerats på att få högsta möjliga 
mätnoggrannhet till lägsta komponentpris. Detta har inneburit några avvägningar, 
kombinationen optimal mätnoggrannhet och lägsta pris är som i så mycket annat orealistisk. 
Alla ingående delar har testats var för sig innan de integrerats i slutprototypen. Tyvärr har det 
ännu inte kunnat testas exakt hur korrekta mätvärden instrumentet levererar då det saknats 
tillgång till att göra mätningar gentemot en ”känd” strålningskälla. En fingervisning om dess 
detekteringsförmåga har dock genomförts; mätaren ger utslag nära basstationer för 3G och 
GSM, vid Bluetoothöverföring mellan två mobiltelefoner, vid mobiltelefoni och trådlösa 
DECT telefoner. Beroende av hur mycket antennerna i mätinstrumentet kommer att skärmas i 
den slutliga produkten kan kalibrering göras med hjälp av mikroprocessorn. Hur mycket över 
eller under de riktiga värdena mätinstrumentet visar kan bara bestämmas efter att det har fått 
testats mot en känd strålningskälla. Hur som helst får syftet med examensarbetet anses vara 
uppnått. 
 

4.1 EKONOMI 
Ett av de viktigaste kraven som fanns på produkten var att tillverkningskostnaden inte fick bli 
för dyr, detta är väsentligt för att produkten skall kunna säljas till den tänkta målgruppen. 
Målet var att priset till slutkunden skulle vara ca 500-600 kr. De faktorer som ur en 
ekonomisk synvinkel har varit viktiga i utvecklingen av mätinstrumentet har dels varit 
materialkostnaden men också utformningen av produkten så att tillverkningskostnaden blir så 
låg som möjligt. En sammanställning av materialkostnaden för mätinstrumentet illustreras i 
Tabell 21. 
 
Komponenter/material SEK 
Antenner  40 
Kretskort 20 
Logaritmisk RF detektor 38 
Mikroprocessor  10 
LCD 35 
Hölje 40 
Strömbrytare 5 
Spänningsregulator 3 
Batteriinfästning 2 
Skruvar  2 
Övriga komponenter (motstånd och kondensatorer)  1 
Totalt  199 
Tabell 21. Kostnadskalkyl for samtliga komponenter och material. 
 
En materialkostnad på ca 200 kr beräknas ge ett slutpris på ungefär strax över 600 kr. Denna 
prisnivå förväntas vara väl anpassad för den målgrupp som produkten riktar sig till. Den 
upplevda nyttan av produkten beräknas vara större än kostnaden på drygt 600 kr, alltså finns 
det goda möjligheter få produkten såld.  
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4.2 FUNKTION 
Kraven på hur mätinstrumentet skulle vara utformat samt dess prestanda var anpassade efter 
målgruppen och att priset inte skulle bli för stort. Eftersom det är tänkt att i princip alla ska 
kunna klara av att handskas med mätinstrumentet måste den vara mycket enkel att handha. 
För att göra användningen av instrumentet så okomplicerat som möjligt presenteras aktuellt 
mätvärde på en tydlig display i enheten (mW/m2 ). En vridknapp på instrumentet indikerar 
om den är av eller på samt om den mäter i max- eller medelläge. EMF-mätaren har också en 
”låg batterivarning”, som automatiskt skriver ut ”Low Bat” på displayen när spänningen är så 
pass låg att korrekta mätresultat inte kan garanteras. 
 
Kravet på instrumentets noggrannhet är inte lika hög som motsvarande instrument har som 
används professionellt av företag. Dels för att hålla priset nere samt att vanliga konsumenter 
generellt inte har lika stort behov av en sådan exakt noggrannhet. Den exakta noggrannheten 
för denna prototyp kan ej beräknas utan att mätinstrumentet kalibreras för samtliga 
frekvenser. Däremot kan noggrannheten uppskattas genom att analysera de olika delarna av 
mätinstrumentet. Den absolut viktigaste delen för hur noggrann mätinstrumentet blir är 
antennkonstruktionen samt den logaritmiska RF detektorn. De övriga delarna beräknas 
felmarginalen vara i princip försumbar. Den logaritmiska RF detektorn har en noggrannhet på 
1dB.  
 
Den specialdesignade antennkonstruktionen har ett SVF värde som ligger runt cirka 2:1 vid 
samtliga frekvenser som är av intresse. Värdet på SVF för de aktuella frekvenserna är som 
bäst 1,3 och som sämst 2,2 (se figur 25). Ett SVF värde på 2:1 betyder att antennen absorberar 
90 % av inkommande effekt. Alla SVF värden under 3:1 anses vara bra. För att få så optimal 
noggrannhet så bör snittet väljas till ca 1,9 SVF och därmed kompenseras för detta. Det 
betyder att de värden som tas upp kan variera från 88 % till 92 % av den verkliga effekten. 
Därefter kan rätt kompensation göras med hjälp av mikroprocessorn, alltså att alla värden som 
uppmäts ska uppfattas som 90 % av det riktiga värdet. Alltså kompenseras det inkommande 
mätresultatet så att det värde som motsvarar 100 % kan erhållas.  Detta ger en teoretiskt 
uppskattad felmarginal på +- 2 %. Men det reella värdet kommer med största sannolikhet 
ligga högre än så. Det riktiga värdet på noggrannheten kan bara bestämmas efter en 
kalibrering mot en känd strålningskälla [16]. 
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5 AVSLUTNING 

5.1 SVÅRIGHETER 
Vissa delar i utvecklingsarbetet har gått snabbare än beräknat samt andra delar har varit mer 
komplexa och tagit mer tid och resurser än planerat. Problem och andra svårigheter har i 
huvudsak övervunnits med hjälp av litteraturstudier, problemlösning och diskussion.  
 
Det bestämdes i ett tidigt stadium att använda en mikroprocessor för att utföra beräkningar 
och styra displayen. Första tiden ägnades mycket åt programmering av mikroprocessorn och 
programmeringsspråket som användes var assembler. I efterhand kanske det anses som ett 
klumpigt val då det minimala instruktionsregistret till och med gör det omständligt att 
multiplicera två tal. Förutom mycket problemlösning i kodningen, insågs även efter en tids 
arbete att det var tvunget att uppdatera mikroprocessorn till en modell med högre 
minneskapacitet. Från PIC16F676 till PIC16F684, valet var väl genomtänkt de dessa inte 
skiljer sig nämnvärt förutom i minneskapacitet. Instruktionsregister, antalet in/utgångar är 
desamma. På så sätt behövdes inga omfattande ändringar göras i koden. 
 
Från början diskuterades om mätinstrumentet skulle vara kapabelt att mäta både låg- och 
högfrekventa elektromagnetiska fält. Efter viss överläggning med uppdragsgivaren 
koncentrerades uppgiften på att designa instrumentet för enbart högfrekventa fält. Mätningar 
av det magnetiska fältet skulle ha krävt en mer omfattande krets med en ”Hall effekt 
komponent” eller liknande detektor för att mäta styrkan av EM-fält vid låga frekvenser (50 
Hz). Vid högfrekventa EM-fält räcker en antennkonstruktion. 
 
När det kom till valet av antenn, insågs tidigt att det inom projekttidens ramar inte skulle vara 
möjligt att designa en tillräckligt pålitlig egendesignad antenn. Dels på grund av bristande 
teoretisk bakgrund inom bred-/multibandiga integrerade antenner, dels även på att de 
serietillverkade antennerna uppfyllde alla de kvalitets-, ekonomi och storlekskrav som satts 
upp. Det ansågs mer lönsamt att ägna tid åt andra delar i arbetet. 
 
Mönsterkortslabbet på universitetet som mönsterkortsprototypen tillverkades i har ganska stor 
felmarginal när det kommer till små linjebredder och paddstorlekar. Risk fanns att inte 
tillräckligt med laminat kvarblev mellan paddarna på de komponenter med liten pitch efter 
etsningsprocessen. Utan laminat mellan paddarna är det lätt att det uppstår kortslutning mellan 
två närliggande ben på grund av lödtennet ”flyter ut” för mycket. Detta problemet uppstår inte 
vid beställning av mönsterkortstillverkare, vilka vanligtvis har noggrannare 
tillverkningsutrustning. Författarna lyckades hur som helst att tillverka ett felfritt och 
funktionsdugligt mönsterkort. 
 
Vid montering av detektorn och matchningskomponenterna användes en speciell 
monteringsmaskin för placering och en omsmältningsugn för fixering. Detektorn har en area 
på 4x4 mm och en pitch på 0,65 mm. Att montera denna på fri hand hade varit mycket svårt, 
om inte omöjligt. Även detta monteringsarbete gick bra. Resten av komponenterna valdes 
som tidigare nämnt av praktiska skäl till ”hålmonteringstyp” och gick smidigt att montera. 
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5.2 REKOMMENDATION 
Det arbete som återstår innan prototypen är klar för att sättas i produktion är främst 
kalibrering. För att göra detta krävs en analysering av produkten vid olika frekvenser i ett 
skärmat rum. Efter de nödvändiga testerna kan justeringar i programvaran utföras så att 
instrumentet blir så noggrant som möjligt. Därefter bör ytterligare ett test utföras för att 
verifiera produktens slutgiltiga noggrannhet. 
 
För att produkten ska kunna komma ut på marknaden återstår själklart saker som lämpliga 
certifieringar samt produktion och marknadsföring.  
 

5.3 SLUTSATS  
Det har med examensarbetet visat sig möjligt att utveckla ett handhållet verktyg för 
effektmätning av konstgjorda icke-joniserande strålkällor, som genererar elektromagnetisk 
strålning i frekvensintervallet 800-2500 MHz, med en förhållandevis enkel konstruktion och 
billiga komponenter. Det har genomförts en genomgående studie i vilka komponenter som 
styr pris och noggrannhet hos instrumentet. De som sätter priset är främst typ av display, 
detektor och antenn. Noggrannheten hos instrumentet styrs i första hand på valet av detektor 
och antenn. Den viktigaste iaktagelsen är att noggrannhet och pris hos dessa komponenter är 
starkt korrelerade. Vid en eventuell ”pris-optimering”, är författarnas rekomendation därför 
att koncentrera sig på andra komponenter än dessa för att inte förlora mät-noggrannhet i för 
stor utsträckning.  
 
Kretskortet har kunnat komprimeras ned till 74x70 mm. En storlek liten nog för att kunna 
monteras inuti ett plasthölje och fortfarande vara handhållet. Målet med utvecklingsarbetet 
var även att göra instrumentet så användarvänligt som möjligt. Antalet funktioner och 
inställningar har begränsats till en på/av-knapp och en switch för inställning av max- eller 
medeleffektmätning. Något som gör att instrumentet med enkelhet används av en tekniskt 
obevandrad person. Att kunna växla mellan max- och medeleffektmätning gör instrumentet 
flexibelt och ökar användarens valfrihet. Det finns även en funktion som förvissar användaren 
om att batterinivån är för låg och det är dags att byta batteri. Då spänningen hos batteriet 
ligger under den utsatta nivån kan det nämnligen ej garanteras att instrumentet levererar 
korrekta mätvärden. 
 
I rapporten redovisas kostnaderna för prototypens ingående komponenter. Den rena 
materialkostnaden uppgår till 199 SEK. Med hjälp av en grovt uppskattad kostnadskalkyl för 
tillverkning-, distribueringkostnad, vinstmarginal, etc. ger ett ungefärligt slutpris på 650 SEK. 
En bild av den färdiga prototypen kan ses i appendix figur 12. 
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APPENDIX  

 
Figur 1. Strålningsmönster för Gigaant Flavus GSM antenn. 



 54 

 
Figur 2. Strålningsmönster för Gigaant Flavus 2,4-2,5 GHz antenn. 
 

Figur 3. Schematisk bild av power combinern 
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Figur 4. Mönsterkortslayout 
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Figur 5. Cad-schema 
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Figur 6. Smith Chart 
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Figur 7. Rhode & Schwartz nätverksanalysator 

Figur 8. Ritning av protoyp. T.v. vy ovanifrån. T.h. vy från sidan. 
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Figur 9. Prototyp kopplingsbräda 
 

Figur 10. Prototyp av ”Power combiner” med antennerna monterade.  
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Figur 11. Mönsterkort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Färdigmonterad prototyp 
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Lista på mätinstrument och programvara som använts: 
 
• Mönsterkortslabb 

o Raster fotoplotter  
o Mörkerrum 
o Pläteringsmaskin 
o Torr-films laminering av fotoresist  
o Torr-films laminering av lödmask  
o Borstmaskin 
o Spray framkallningsmaskin  
o Spray etsningsmaskin  
o UV-exponeringsmaskin  
o CNC-borr/fräs maskin 

• Omsmältningsugn 
• Nätverksanalysator, Rhode & Schwarz (10MHz - 20GHz) 
• Signalgenerator, Rhode & Schwartz (300kHz – 6,4GHz) 
• Spänningsgenerator 
• Mjukvaruprogram som använts: 

o Mplab 
o Protel Altium DXP 2004 
o Advanced Design System 

 
Komponent- & Prislista för prototypen 
 
Komponent Benämning Artikelnummer Tillverkare/ 

Återförsäljare 
Antal Pris/st i 

SEK 
Glasfiberlaminat FR4, 

dubbelsidigt 
49-576-35 
(100x160 mm) 

ELFA 1 40,30  

LCD-display Character 
LCD module 

PC 0802-A Powertip 1 35 

Mikroprocessor Microcontrol
ler 

PIC16F684 Microchip 1 12,50 

Spänningsregulator Voltage 
regulator 

LM78M05CT  Farnell 1 2,92 
 

Logaritmisk detektor AD8318 AD8318ACPZ-
REEL7 

Analog Devices 1 38 

GSM-antenn Chip antenn Flavus GSM Gigaant 1 20 
WLAN-antenn Chip antenn Flavus 2,5 GHz Gigaant 1 20 
Switch   Farnell 1 5 
Batterikontakt   ELFA 1 5 
Motstånd    ELFA 7 1 
      
      
      
Kondensatorer   ELFA 10 1 
0,1 uF      
0,3 uF      
  


