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Abstract

Base stations for communication in obstructed
environments

Simon Gollbo, Adam Sköld

The purpose of this project was to produce signal relay stations that could receive
information via 2.4 GHz radio and relay the information to a designated target station.
If a relay station was located outside of signal range for the target station it was
supposed to utilize other relay stations to transfer the information to the target
station, so called multi-hop.

The would-be application of the relay stations was orienteering. When an orienteer
punches a checkpoint the signal stations would relay information of who punched the
control, when it was punched and the checkpoint that was punched to the speaker
tower in the goal area.

The work resulted in prototypes which fulfilled the statement of purpose and was
tested at an orienteering competition with satisfactory results. The performance of
the prototypes was tested and found adequate for the would-be application.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Projektet hade till syfte att producera moduler som skulle kunna ta emot information via 

radiosignaler med kort räckvidd och sända ut samma information via radiosignaler med längre 

räckvidd till en avsedd målstation. Vid behov skulle modulerna kunna ta hjälp av varandras 

räckvidd för att nå målstationen genom att skicka informationen till en station som låg närmare 

målstationen som i sin tur kunde skicka vidare informationen. Den tänkta tillämpningen var till 

orientering för att se i realtid när orienterare stämplade orienteringskontroller med syftet att 

göra sporten mer lättillgänglig för publiken. 

För att producera dessa moduler valdes lämpliga komponenter ut. En stor del av arbetet gick ut 

på att få komponenterna att fungera tillsammans. 

Arbetet mynnade ut i prototyper som uppfyllde syftesbeskrivningen. Prototyperna testades vid 

en orienteringstävling, Uppsala Möte, där de, när en orienterare stämplade en kontroll, 

rapporterade när stämplingen skedde, vem som stämplade och vilken kontroll stämplingen 

skedde vid. Prototypernas prestanda testades också genom att testa hur mycket information av 

en sändning som gick förlorad vid olika avstånd. Resultaten från mätningen visade att 

prestandan var tillräcklig för tillämpningen. 

  



Introduktion 
Orientering är en populär sport som ofta utövas i skogsområden, vilket medför att sporten är 

svår att följa som åskådare. Moderna orienteringskontroller är försedda med avläsare som läser 

av ett Radio Frequency Identification-chip (RFID-chip) som utövarna har monterat på sitt 

finger. När en orienterare stämplar sitt chip skrivs information om vilken kontroll som 

stämplats samt tid för stämplingen över på chippet. När utövarna sedan kommer i mål kan 

RFID-chippet avläsas och alla kontroller som orienteraren hittat kan avläsas. Helhetsbilden för 

hur orienteraren har sprungit, hur lång tid det har tagit mellan kontroller, finns tillgänglig, men 

endast i efterhand. Sportens publikvänlighet skulle hjälpas av att information om när 

orienterarna passerar kontrollerna görs tillgänglig i realtid. Om någon orienterare inte skulle 

kunna ta sig till mål på grund av exempelvis skada skulle informationen även kunna användas 

till att se var orienteraren senast befann sig. 

 

Kontrollerna som används skickar vid stämpling ut en signal som innehåller information om 

vilken orienterare som passerat samt tidsslag för händelsen. Signalens frekvens och effekt är 

sådan att den inte har tillräcklig räckvidd för att kunna registreras i målområdet. Projektet 

syftar till att konstruera signalstationer som skall kunna registrera denna signal samt 

vidarebefordra den till antingen målsignalstationen, om den är inom räckvidd, eller till nästa 

signalstation som i sin tur kan vidarebefordra informationen. Projektet syftar alltså till att 

konstruera en signalrelästation som ska fungera enligt vissa specifikationer i skogsområden.  

SPORTident är ett företag som producerar orienteringskontroller samt tillhörande RFID-chip 

för stämpling. Det är till SPORTidents orienteringkontroller som projektet byggs. 

 

Koncept 

 
Figur 1: Konceptskiss 

I dagsläget finns orienteringskontroller med radiosändare. Det som krävs av projektets 

signalstationer är att ta emot radiosignalerna från orienteringskontrollerna och kommunicera 

signalen till en mikroprocessor, som har till funktion att styra informationsflödet internt i 

signalstationen. Mikroprocessorn måste sedan kommunicera signalen vidare till en 

radiosändare. Radiosändaren ska kunna skicka informationen antingen direkt till en basstation 

där informationen läses ut eller till en annan signalstation som kan reläa informationen vidare. 

Om den andra signalstationen är inom räckvidd av basstationen ska informationen skickas dit, 

annars ska ytterligare signalstationer utnyttjas tills basstationen kommer inom räckvidd, ett 



koncept som kallas multi-hop. Vid basstationen måste signalen tas emot och kommuniceras till 

en dator. 

 

Komponentval 
SPORTidents orienteringskontroller är utrustade med radiosändare som sänder vid en frekvens 

på 2.4 GHz. När en orienterare stämplar sitt RFID-chip skickas information om stämplingen ut 

med hjälp av radiosändaren. Informationen som sänds har en räckvidd på i storleksordningen 

tiotals meter, vilket kan jämföras med avståndet 

mellan orienteringskontroller som brukar vara i 

storleksordningen hundratals meter. För att ta emot 

radiosignaler vid 2.4 GHz valdes Texas Instruments 

(TI) CC2500 som har funktionalitet att både skicka 

och ta emot signaler. Komponenten valdes för att 

orienteringskontrollerna använder sig av samma 

komponent, TI CC2500, för att skicka information 

vid stämpling. I figur 2 ses pinkonfigurationen för TI 

CC2500. 

För informationshantering i signalstationerna valdes 

Texas Instruments CC2650. Valet av mikroprocessor 

är nästintill godtyckligt, mikroprocessorn måste ha 

tillräcklig prestanda för att hantera informationen 

som skickas till signalstationen samt kunna sända den vidare. CC2650 valdes då dess prestanda 

är tillräcklig för att klara av uppgiften 

samt att den har stöd för extra 

funktionalitet i form av exempelvis 

bluetooth. I figur 3 ses 

pinkonfiguration för TI CC2650. 

För kommunikation mellan 

signalstationerna krävdes ett system 

som kunde kommunicera trådlöst 

över avstånd i storleksordningen 

hundratals meter, upptäcka andra 

enheter som utgjorde noder i 

nätverket samt kunde reläa 

information till andra enheter i 

nätverket. 

TinyMesh™ av det norska företaget Radiocrafts valdes då detta system uppfyllde alla 

ovanstående kriterier och var kostnadseffektivt, samt kunde självständigt bygga upp ett 

självläkande kommunikationsnätverk med andra TinyMesh™. I figur 4 ses hur TinyMesh™-

modulerna ser ut. TinyMesh™ sänder vid högre effekt än de radiosändare som sitter på 

orienteringskontrollerna, vilket innebär en längre räckvidd. Kommunikationen med TinyMesh™ 

sker även vid en annan frekvens, 800 MHz, vilket, jämfört 

med 2.4 GHz, absorberas i storleksordningen en tiondel så 

mycket av vattenmolekyler. Att vattenmolekyler absorberar 

Figur 2: Pinkonfiguration för TI CC2500. 

Figur 3: Pinkonfiguration för TI CC2650. 

Figur 4: Radiocrafts TinyMesh™. 



radiovågorna innebär en begränsning i skogsmiljö då trädstammar och löv innehåller en stor 

mängd vatten. Den lägre frekvensen möjliggör alltså kommunikation i skogsmiljö över längre 

avstånd vid samma effekt1. 

TinyMesh™ kan konfigureras till att anta 

tre olika roller i nätverket: gateway, 

router eller end device. En TinyMesh™ 

konfigurerad som gateway initierar 

nätverket och det krävs minst en 

gateway för att hålla nätverket vid liv. 

En TinyMesh™ konfigurerad som router 

har fullständig input- och 

outputfunktionalitet samt 

länkfunktionalitet mellan andra routrar 

och end devices till gateway. En 

TinyMesh™ konfigurerad som end 

device är i viloläge tills den behöver skicka eller ta emot något via kabel, den har inte 

funktionalitet som länk och kan därmed inte vidarebefordra data till andra enheter i nätverket2. 

Hur ett nätverk byggs upp kan ses i figur 5. 

 

TinyMesh™ kräver en extern antenn för kommunikation. Till gateway-modulen valdes en 

jordplansantenn, se figur 6. Jordplansantennen som används har fyra kvartsvåglängdsradialer 

som fungerar som jordplan till antennelementet. Signaler 

utsända från antennelementet reflekteras i jordplanet och 

antennen fungerar som en dipolantenn ovanför jordplanet. 

Jordplansantennen valdes då signalutgången på TinyMesh™ är 

konstruerad för monopolantenner och för att förstora 

jordplanet som finns tillgängligt för reflektioner. 

 

Till router-moduler och end device-moduler 

valdes sprötantenner, se figur 7, för att göra 

signalstationerna kompakta och lätta att 

flytta. 

 

Strömkällan till en signalstation måste 

kunna leverera en ström på 560 mA, som 

signalstationen drar när den sänder vid full 

effekt, samt en drivspänning på 3 V +- 0.9 V. 

Med modularitet och simplicitet i åtanke 

valdes dubbla batteripaket med två AA-

batterier per paket. Två AA-batterier i serie 

ger en spänning på 3 V när batterierna är vid full laddning och genom att 

parallellkoppla två batteripaket om två AA-batterier kan kravet på levererad 

ström uppfyllas. 

 

                                                
1
 http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387307534-c2.pdf, 

sida 48, hämtad den 28 maj 2015 
2
 https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf, sida 7, 

hämtad den 28 maj 2015 

Figur 5: Ett TinyMesh™-nät med gateway- (röd), router- 
(grön) och end devices (gul). 

Figur 6: Jordplansantenn. 

Figur 7: Sprötantenn. 

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387307534-c2.pdf
https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf


Mjukvara och kommunikation mellan komponenter 
Texas Instruments CC2500 kommunicerar med mikroprocessorn som styr det interna 

informationsflödet i signalstationerna via en Serial Peripheral Interface-buss (SPI-buss). SPI-

bussen består av fyra in- och utgångar: Master Out Slave In (MOSI), Master In Slave Out (MISO), 

Slave Clock (SCLK) och Chip Select (CSn). Kommunikation via SPI sker mellan en komponent 

som designeras som master och ett antal komponenter designerade som slave, med CSn väljs 

vilken slave som är aktiv att kommunicera med. Master-komponenten skickar pulser via SCLK 

för att stega fram kommunikationen som sker en bit i taget i takt med SCLK. När slave-

komponenten får en puls via SCLK skickas den bit som står på tur via MISO. Eventuell 

kommunikation till slave-komponenten sker samtidigt via MOSI. 

 

Radiomottagaren konfigureras genom att ett antal 8-bitars register ges värden. Totalt finns 72 

register i mottagaren varav 47 är konfigurationsregister. För att kommunicera med 

orienteringskontrollens radiosändare krävs att dessa konfigurationsregister konfigureras 

korrekt. För att ta reda på vilken konfiguration som används i orienteringskontrollen 

utnyttjades en prob som kunde läsa av SPI-utgången vid uppstart av en dongel från SPORTident 

innehållande en radiomottagare av samma typ. Genom att analysera den binärkod som avlästes 

från SPI-utgången kunde konfigurationsparametrarna tas reda på3. 

 

Mikroprocessorn behöver kunna konfigurera övriga komponenter vid uppstart samt ta emot 

inkommande signaler och vidarebefordra dessa för utsändning. För användarvänlighet är det 

även fördelaktigt om mikroprocessorn kan rapportera signalstationens status, exempelvis i 

form av signalstyrka till andra signalstationer och batteristatus. Mikroprocessorn behöver även 

tillhandahålla gränssnitt mot dator för programmering och datautläsning. 

För att programmera mikroprocessorn valdes Contiki. Contiki är ett operativsystem för 

mikroprocessorer med ett antal färdiga bibliotek för kommunikation via SPI och Universal 

Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) som valdes för att underlätta 

utvecklingsprocessen av mjukvara till signalstationerna. Mjukvaran skrevs i C för att sedan 

kompileras till en binary-fil. För att kunna kompilera till mikroprocessorn krävdes en 

crosscompiler, ett program som kan kompilera till en annan plattform än den plattform den 

körs på4. Binary-filen skrevs sedan över till mikroprocessorns flashminne med hjälp av 

programmet SmartRF Flash Programmer 2 av Texas Instruments. 

Mikroprocessorn kommunicerar med TinyMesh™ med hjälp av ett UART-gränssnitt. 

Signalöverföring via UART fungerar genom att sändaren översätter meddelandet som ska 

skickas till binärkod och sätter sin utgång till logisk hög eller låg, enligt binärkoden, med en viss 

takt. Mottagaren läser av spänningen på ingångskabeln med en viss takt och tolkar om logisk 

hög till binär etta respektive logisk låg till binär nolla. Takten som sändaren växlar logiska 

nivåer med måste vara samma som takten mottagaren läser av med för att informationen ska gå 

igenom utan att förvrängas. Takten, som kallas baudrate, konfigureras på förhand. 

 

Signalstationen med TinyMesh™ konfigurerad som gateway ansluts till en dator via USB-kabel. 

Kommunikation över USB-kabeln sker via UART och program som Docklight, Ultra Serial Port 

Monitor eller SPORTidents program för orienteringstävlingar kan användas för att läsa ut data 

från signalstationen. 

                                                
3
 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf, hämtad den 28 maj 2015 

4
 http://contiki-os.org/, hämtad den 28 maj 2015  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf
http://contiki-os.org/


 

För att testa hur mycket information som signalstationerna förlorade vid olika avstånd skrevs 

ett program till en Zolertia Z1, en utvecklingsplattform för generella trådlösa applikationer, som 

skickar ett antal numrerade paket via UART5. Koden finns bifogad i appendix. 

Breakoutboard 
För att på ett smidigt och stabilt sätt komma åt 

kontaktpaddarna på TinyMesh™ valdes att konstruera 

ett så kallat breakout-board. Ett breakout-board har 

till funktion att bryta ut kontaktpaddar på en 

integrerad krets till kontakter som passar en annan 

standard som används, exempelvis på ett 

kopplingsdäck, eller till kontakthål som kan kopplas 

med kablar på ett sätt som inte medför risk för glapp 

eller liknande. 

 

Breakout-boards producerades för hand genom etsning av ett laminat bestående av ett tunt 

skikt koppar och ett tjockare skikt plast. Resultatet kan ses i figur 8 och figur 9. 

 

En speglad version av den önskade kretsen skrevs 

ut med en laserskrivare. Laserskrivare fungerar 

genom att små färgade plastkulor som laddats 

statiskt smälts fast på papperet. Genom att vända 

utskriften upp-och-ned, lägga den mot 

kopparsidan av kretskortslaminatet och köra 

laminatet tillsammans med utskriften genom en 

lamineringsmaskin kan plastkulorna föras över 

från papperet till kopparen. Plastkulorna skyddar 

då den del av kopparen som önskas vara kvar på 

laminatet. Genom att behandla laminatet med 

etslösning som löser koppar kan den koppar som 

inte täckts av plastkulor etsas bort och kvar blir 

endast de önskade kretsarna på kretskortet. 

Kretskort 
För att komponenterna i modulen ska vara stabilt sammankopplade och platseffektiva är det 

fördelaktigt om de är ytmonterade på ett kretskort. Cloudtjänsten Upverter ger användare 

möjlighet att designa och dela scheman och ritningar på moduler och kretskort med andra 

användare. Upverter har fördelen att processormodulen TI CC2650 samt designen till ett 

kretskort för modulen finns i tjänstens bibliotek. Detta schema kan användas som grund för ett 

större kretskort med alla tänkta moduler inkorporerade. En schematisk skiss på hur ett sådant 

kretskort skulle kunna se ut presenteras i figur 10. En påbörjan till en kretskortsdesign 

presenteras i figur 19 under Resultat. 

                                                
5
 http://www.zolertia.com/ti, hämtad den 28 maj 2015 

Figur 8: Breakoutboard för TinyMesh™ 
utan pins. 

Figur 9: Breakoutboard för TinyMesh™ med 
pins. 

http://www.zolertia.com/ti


 
Figur 10: Schematisk skiss på en möjlig design av ett kretskort till produkten. 

Prototyp 
För att möjliggöra mätningar i ett tidigare skede och testa TinyMesh™ funktionalitet 

konstruerades en prototyp med enklare sammansättning än det fullständiga konceptet. 

Prototypen utgjordes av en Tinymesh™-modul, en SPORTident Short-Range Radio (SRR), 

lysdioder, batteripack samt antenn. Komponenterna inneslöts i en plastbehållare som antennen 

stack ut ur. Plastbehållaren var tillräckligt vattentät för att skydda mot regn. 

 

SPORTident SRR är en färdig radiomottagkrets baserad på Texas Instruments CC2500 med en 

mikroprocessor ombord. Mikroprocessorn kommunicerar via SPI med CC2500 och skickar ut 

information den tar emot från CC2500 via UART. Mikroprocessorn konfigurerar också CC2500 

att ta emot stämplingssignaler från SPORTidents orienteringskontroller vid uppstart. Om en 

orienteringskontroll i närheten blir stämplad tar prototypen emot signalen med hjälp av 

SPORTident SRR som skickar information till TinyMesh™-modulen via UART.  

 

Prototypen bygger automatiskt upp ett nätverk med närliggande signalstationer med hjälp av 

Tinymesh™ kommunikationsprotokoll6. När nätverket formats kan prototypen kommunicera 

med övriga signalstationer som anslutit sig till nätverket. När TinyMesh™-modulen tar emot 

data via UART vidarebefordras datan till signalstationen med TinyMesh™-modul konfigurerad 

som gateway där stämplingen tas emot och förs över via seriellport till en dator med 

SPORTidents mjukvara för orienteringstävlingar. 

                                                
6
 https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf, sida 6, 

hämtad den 28 maj 2015 

https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf


Fälttest av prototyp - Orienteringstävlingen Uppsala Möte 
Uppsala Möte är en orienteringstävling som 2015 hölls 24-26 april i Stenhagen i västra Uppsala 

och på Morbolandet, 36km nordväst om Uppsala. Till tävlingen färdigställdes tre prototyper 

enligt ovan för koncepttest samt för att upptäcka eventuella brister i designen. TinyMesh™ i en 

av prototyperna konfigurerades till gateway och de andra två prototypernas TinyMesh™ 

konfigurerades till routrar. Gateway-stationen sattes upp vid målgången medan de två router-

stationerna sattes upp vid kontroll 103 respektive 200, se figur 12. 

 
Figur 11: Bilder från Uppsala Möte med prototyperna i användning. 

 
Figur 12: Orienteringskarta för Uppsala Möte med plats för gateway- och routerstationerna utritade. 



Mätningar av informationsförluster 
Mätningar utfördes med två prototyper för att undersöka hur mycket information som gick 

förlorad i kommunikationen mellan signalstationer vid olika avstånd. 

 

Mätningarna utfördes med två prototyper, en signalstation konfigurerad som gateway och en 

signalstation konfigurerad som router. Gateway-stationen kopplades till en laptop via en USB-

to-serial-kabel, som antenn användes en jordplansantenn. Router-stationen använde en Zolertia 

Z1-modul för att generera numrerade paket att skicka, en sprötantenn för 800-900 MHz-bandet 

samt strömförsörjning i form av ett Deltaco litium-jon-batteripack med 2,1 A kapacitet för att 

försäkra att radiokomponenternas kapacitet testades snarare än strömförsörjningens. Gateway-

antennen sattes upp i ett träd två meter ovanför marknivå för att få längre räckvidd. 

Mätningarna utfördes genom att gateway-stationen höll sig vid en fast punkt medan router-

stationen varierade sitt avstånd och skickade ett bestämt antal numrerade digitala paket vid 

specifika avstånd. Gateway-stationen tog emot paketen och printade med hjälp av programmet 

Ultra Serial Port Monitor ut de paket som kom fram. Avståndet ökades tills router-stationen 

hade kommit så pass långt bort från gateway-stationen så att kontakten dem emellan brutits 

fullständigt. 

 

Mätningar i två olika miljöer genomfördes, en i öppen miljö och en i obstruerad miljö. För 

mätningarna i öppen miljö valdes 

Fyrisåns strand eftersom öppet vatten 

ger en ostörd siktlinje mellan sändare 

och mottagare. Gateway-stationen 

sattes upp i södra Tullgarnsparken 

och router-stationen rörde sig från 

gateway-stationen mot Islandsbron. 

Figur 13 visar en karta över 

mätningarna vid Fyrisån. Resultatet 

av mätningen presenteras i figur 16. 

 

För mätningarna i obstruerad miljö 

valdes Stadsskogen då den liknar de 

signalmässigt mest svårframkomliga 

miljöer där slutprodukten är tänkt att 

användas. Gateway-stationen sattes 

upp i Stadsskogens östra del på en 

höjd nära elljusspåret. Router-

stationen rörde sig från gateway-

stationen längs Kåbostigen mot 

Stadsskogens syd-västra del. Ett 

paketutskick utfördes även på 

Vallstigen nära Valttjärn. Figur 14 

visar en karta över mätningarna i 

Stadsskogen. Resultatet av mätningen 

presenteras i figur 16. 

Figur 13: Karta över mätningarna vid Fyrisån, med 
gatewaystationen och platser för paketutskicken utritade. 



 
Figur 14: Karta över mätningarna i Stadsskogen, med gatewaystationen och platser för paketutskicken 

utritade. 

Resultat 
Vid Uppsala Möte användes prototyperna praktiskt och hade tillräcklig signalstyrka vid ett 

avstånd på 400 meter för att överföra stämplingar från orienteringskontroller. Ingen kontroll 

gjordes av paketförluster. Enligt uppgift från speaker inrapporterades en strid ström av 

stämplingar och alla stämplingar upplevdes av tävlinsganordnarna gå fram. På grund av 

begränsningar i den mjukvara som användes under tävlingen kunde inget mer konkret resultat 

fastställas. 

 
Figur 15: Exempel på en prototyp, i detta fall en gatewaystation med jordplansantenn och seriell-till-USB-

kabel 



 
Figur 16: Plot över resultaten från mätningarna vid Fyrisåns strand och i Stadsskogen. 

 

Figur 16 visar resultatet från paketmätningarna som utfördes vid Fyrisåns strand samt i 

Stadsskogen. Mätningarna vid Fyrisån representeras av den blå linjen med stjärnmarkeringar 

för varje enskild mätning, medan mätningarna i Stadsskogen representeras av den streckade 

röda linjen med rektangelmarkeringar för varje enskild mätning. 

Mottagningen av paket vid Fyrisån höll sig relativt stabil runt 100 av 100 paket mottagna fram 

till och med strax över 750 meters avstånd där antal mottagna paket snabbt sjönk ner till runt 

20 paket mottagna, för att sedan nå noll paket mottagna när avståndet mellan router och 

gateway ökade mot 900 meter. Även en mindre svacka i antalet mottagna paket kan ses i 

området runt 300 meters avstånd. 

Mätningarna i Stadsskogen gav liknande resultat, där antal mottagna paket höll sig vid maximalt 

antal fram till strax över 300 meters avstånd mellan gateway och router, där antalet paket 

snabbt dök till runt 20 mottagna paket för att sedan runt 375 meters avstånd nå 0 av 100 paket 

mottagna. 

Figur 17 och figur 18 visar PCB-scheman för TI CC2500 respektive TI CC2650 modulerna 

designade med Upverters cloudtjänst. Figur 19 visar en början till ett kretskortsschema, även 

det designat med Upverter. 



 

 

Diskussion 
Syftet med projektet var att konstruera signalrelästationer som skulle förlänga räckvidden 

av en radiosignal och kommunicera denna till en mottagarstation. Vid behov skulle 

signalrelästationerna utnyttja varandra för att nå den avsedda målstationen. Arbetet med 

projektet har utmynnat i prototyper som åstadkommer detta. Prototyperna har utrymme 

för förbättring i form av ökad stabilitet i kretsdragning samt ett bredare 

funktionalitetsspektrum. 

Svackan i antal paket mottagna i grafen för mätningen som genomfördes vid Fyrisån, se 

figur 16 under resultat, beror förmodligen på externa faktorer snarare än att det faktiskt 

finns en signalsvacka vid ungefär 300 meter. Beroende på hur signalmässigt 

svårframkomlig terrängen är kan signalstationerna förväntas kommunicera förlustfritt 

mellan ungefär 300 meter, i signalmässigt svårframkomlig terräng, och ungefär 700 meter, 

vid i princip fri sikt. Denna prestanda bedöms vara tillräcklig för tillämpningen då 

orienteringskontroller ofta befinner sig på avstånd i storleksordningen hundratals meter. 

Om räckvidden till någon orienteringskontroll inte räcker kan en ytterligare relästation 

placeras utan att vara i närheten av en orienteringskontroll och agera som brygga till resten 

av nätverket. 

Figur 17: PCB-schema över CC2650 med pin-breakout och antenn, 

samt en TinyMesh™- modul 

Figur 19: PCB-schema över en 
CC2650. 

Figur 18: PCB-schema över 
CC2500. 



Ökad stabilitet i kretsdragning kan åstadkommas genom att ytmontera samtliga 

komponenter på ett kretskort. Arbete med design av kretskort har påbörjats och en 

schematisk skiss över planerad design finns färdigställd. Det finns även påbörjade 

kretskortsscheman som vid färdigställning kan skickas till fabrik där de kan realiseras. 

Om mjukvara för grundläggande kommunikationsprotokoll för Texas Instruments CC2650 

färdigställs kan ytterligare funktionalitet läggas till utan större svårigheter. Exempel på 

önskvärda funktioner är stöd för statusrapportering till mobil via bluetooth, rapportering 

direkt till internetsida via WiFi och bekräftelsesystem för paketsändning. 

Specifikt för prototypen konfigurerad som gateway finns utrymme för förbättring i form av 

extern strömförsörjning. I nuläget drivs den via USB, vilket går bra om det är en USB 3.0-

port som används som kan driva en matningsström på 900 mA. Om en USB 1.0- eller USB 

2.0-port används ligger strömförsörjningen under gränsen till vad som krävs då dessa 

maximalt kan driva en matningsström på 500 mA. För att öka antalet datorer som kan 

användas utan att understiga gränsen till vad modulen optimalt bör matas med vid 

sändning kan en extern strömkälla utnyttjas. 

Slutsatser 
Syftet med projektet var att konstruera signalrelästationer som skulle förlänga räckvidden 

av en radiosignal. Signalrelästationerna har funktionalitet för att utnyttja varandras 

räckvidd om en enskild stations räckvidd inte räcker för att nå den avsedda målstationen. 

Arbetet med projektet har utmynnat i prototyper som åstadkommer detta. Prototyperna 

har testats med tillfredsställande resultat i praktisk tillämpning och har även genomgått 

tester för att avgöra prestanda där prestandan funnits tillräcklig för den ämnade 

tillämpningen. Prototyperna har utrymme för förbättring i form av ökad stabilitet i 

kretsdragning samt ett bredare funktionalitetsspektrum. 

  



Referenser 
1. Wozniak B., Dera J. (2007). Atmospheric and Oceanographic Sciences Library (PDF). New 

York: Springer Science+Business Media. LLC. ISBN 978-0-387-30753-4, PDF: 

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387307534-

c2.pdf, sida 48, hämtad den 28 maj 2015 

 

2. https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf, 

sida 7, hämtad den 28 maj 2015 

 

3. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf, hämtad den 28 maj 2015 

 

4. http://contiki-os.org/, hämtad den 28 maj 2015  

 

5. http://www.zolertia.com/ti, hämtad den 28 maj 2015 

 

6. https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf, 

sida 6, hämtad den 28 maj 2015 

 

Mjukvaruförteckning 
Ultra Serial Port Monitor: http://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Network-

Monitoring/Ultra-Serial-Port-Monitor.shtml 

 

Upverter: www.upverter.com 

 

Smart RF Flash Programmer: http://www.ti.com/tool/flash-programmer 

 

  

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387307534-c2.pdf
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387307534-c2.pdf
https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf
http://contiki-os.org/
http://www.zolertia.com/ti
https://tiny-mesh.com/wireless-mesh-network/pdf/RCxxxx(HP)-TM_Data_Sheet_1_42.pdf
http://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Network-Monitoring/Ultra-Serial-Port-Monitor.shtml
http://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Network-Monitoring/Ultra-Serial-Port-Monitor.shtml
http://www.upverter.com/
http://www.ti.com/tool/flash-programmer


Appendix 

UART-Broadcast-kod för Zolertia Z1 
#include "contiki.h" 
#include <stdio.h>  /* For printf() */ 
#include "dev/leds.h" 
#include "sys/etimer.h" 
#include <stdint.h> 
#include "dev/uart0.h" 
#include "dev/serial-line.h" 
#include "spi.h" 
#include "dev/button-sensor.h" 
 

/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
PROCESS(uart_bc, "Broadcast over UART"); 
AUTOSTART_PROCESSES(&uart_bc); 
/*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 

PROCESS_THREAD(uart_bc, ev, data) 
{ 
 
 static struct etimer et; 
 static int count = 0; 
 
 PROCESS_BEGIN(); 
  
 SENSORS_ACTIVATE(button_sensor); 
 
 uart0_init(UART0_BAUD2UBR(38400)); 
 
 leds_off(LEDS_ALL); 
  
 while(1)  
 { 
    
   PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL((ev == sensors_event) && (data == &button_sensor)); 
   leds_on(LEDS_GREEN); 
   etimer_set(&et, CLOCK_SECOND/5); 
 
   for(count = 1; count < 101; count ++) { 
      
     PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&et)); 
      
     leds_on(LEDS_RED); 
     printf("Package #%03i\n",count); 
     etimer_reset(&et); 
     leds_off(LEDS_RED); 
      
   } 
    
   leds_off(LEDS_RED); 
   leds_off(LEDS_GREEN); 



    
 } 
 PROCESS_END(); 
} 
 


