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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts på avdelningen ITB/Elektronik vid Högskolan i Gävle 

under hösten 2008, som en avslutande del av vår utbildning på 

Elektronikingenjörsprogrammet 120 poäng. 

 

Examensarbetet är på B-nivå och omfattar 10 poäng. 

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under arbetets gång för att vi skulle nå fram till vårt 

mål. 



 



 

Abstract  

 

At the Department of Technology and Built environment at the University of Gävle there 

was an interest to study GNU Radio, which is an “open source radio project. The project 

is based on that most of the radio signal processing is made in an ordinary PC. The idea 

behind this degree project was that in a laptop there are several radio 

transmitters/receivers that takes space, generates heat and transmit in varied frequency 

band etcetera. 

 

All these radio transmitters/receivers could be replaced with a Software Defined Radio 

system. It means that one common, general radio hardware is used to different 

communications such as: WLAN, Bluetooth, GPRS, 3G etcetera. The waveform is 

generated in the software, which makes the system very flexible. To transmit and receive 

radio signals a USB-based hardware is required, for example from Ettus Research LLC. 

 

During this degree project two PC:s was used for the signal processing and the signal 

transferring. The operating system that was used on the computers, were the Linux based 

Ubuntu 8.04. To generate the signals, to modulate/demodulate the signals and to get the 

communication on the sound cards in/out-port working, the different packages in the 

GNU Radio software was used and for programming the high level language, Python, 

was used. 

 

In this degree project a lot of experiments where made, for example a sine wave was 

generated in computer 1 and the signal was amplitude modulated and transferred to 

computer 2, through the sound card. In computer 2 the signal was demodulated and 

filtrated, before it was saved to the hard drive. When the signal was saved on computer 2, 

it could be sent out on the sound card and be studied on an oscilloscope. This transfer 

between the computers was made with a stereo cable, but also with a radio link 

equipment on the University of Gävle. 

 

The result of this degree project was satisfying, because the signal was possible to 

modulate, transfer, demodulate and save. In the wire transfer a lot of noise was generated 

on to the signal, mostly because of the sound cards. When the wireless transfer was made 

it appeared more noise, because of the quality of the receiver, the transmitter and the 

antennas. 

 

This work can be developed to more advanced systems. 



 



 

Sammanfattning  

 

Vid Högskolan i Gävle på institutionen för Teknik och Byggd miljö (ITB) fanns ett 

intresse att undersöka GNU Radio, som är ett open source radio-projekt. Projektet bygger 

på att den största delen av radiosignalbehandlingen sker i en vanlig PC. Idén som låg till 

grund för detta examensarbete var att det i en laptop finns ett stort antal radiosändar- och 

mottagarkretsar som tar plats, genererar värme och sänder på olika frekvensband med 

mera. 

 

Alla dessa radiosändar- och mottagarkretsar skulle kunna ersättas med ett Software 

Defined Radio-system. Vilket innebär att en gemensam, generell radiohårdvara används 

för olika kommunikationer som: WLAN, Bluetooth, GPRS, 3G med flera. Vågformerna 

genereras i mjukvaran, vilket gör systemet mycket flexibelt. För att kunna ta emot och 

sända radiosignaler behövs en hårdvara. Denna hårdvara har bland annat Ettus Research 

LLC tagit fram, med USB-anslutning. 

 

Under examensarbetet har två stycken PC använts för behandling av signaler, samt 

överföring mellan dessa. Operativsystemet som användes på datorerna var det 

Linuxbaserade Ubuntu 8.04. För att generera signaler, modulation/demodulation av dessa 

signaler samt för att få kommunikation med ljudkortets in-/utgång att fungera, användes 

de olika paketen i mjukvaran GNU Radio och för programmering användes 

högnivåspråket Python. 

 

I detta examensarbete utfördes ett flertal experiment, bland annat genererades en 

sinussignal i dator 1 och signalen amplitudmodulerades och överfördes till dator 2 via 

ljudkortet. På dator 2 demodulerades denna signal och filtrerades, innan den sparades på 

hårddisken. Signalen kunde sedan skickas ut på ljudkortet och studeras med ett 

oscilloskop. Överföringen mellan datorerna gjordes med en stereokabel, men också med 

en radiolänkutrustning som fanns på Högskolan i Gävle. 

 

Resultatet var tillfredställande då signalen kunde moduleras, överföras samt demoduleras 

och sparas. I den trådbundna överföringen uppstod mycket brus i signalen, till största 

delen berodde detta på ljudkorten. När den trådlösa överföringen gjordes uppstod mera 

brus, vilket berodde på kvalitén hos mottagare, sändare och antennerna. 

 

Detta arbete kan utvecklas till mer avancerade system. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vid Högskolan i Gävle fanns ett intresse hos några lärare att undersöka mjukvaran GNU 

Radio[1 - 3] och hur denna skulle kunna användas vid överföring av radiosignaler. 

 

GNU Radio är ett open source radio-projekt där det mesta av radiosignalbehandlingen 

sker i en vanlig PC. Idén bakom detta projekt är att om man har ett antal radiosändar- och 

mottagarkretsar (som tar plats, genererar värme, förbrukar ström, kostar pengar, är 

uppbyggda på olika sätt och sänder på olika frekvensband) i en modern laptop, så skulle 

dessa kretsar kunna ersättas med ett Software-Defined Radio-system[4, 5]. Det innebär att 

en gemensam, generell radiohårdvara används för de olika kommunikationsformaten: 

WLAN, Bluetooth, GPRS, 3G med flera. 

 

Vågformerna genereras helt i mjukvaran, vilket gör hela systemet mycket flexibelt. För 

att kunna ta emot och sända radiosignaler kan en hårdvara med USB-anslutning, från till 

exempel Ettus Research LLC[6] användas. För programmering kan högnivåspråket 

Python[7 - 9] användas, men i viss mån går det även att använda C++. 

 

1.2 Syfte och mål 

Det ursprungliga syftet och målet med examensarbetet fick korrigeras i ett tidigt skede, på 

grund av problem med beställningen av hårdvaran, USRP-korten[10]. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förmågan att skicka och ta emot signaler 

med hjälp av mjukvaran GNU Radio och även dess förmåga att utföra någon form av 

modulering på signalerna. 

 

Syftet är även att undersöka kvalitéerna hos ett ljudkort, i en dator, att fungera som 

sändare och mottagare av de signaler som med hjälp av GNU Radio ska överföras från 

dator 1 till dator 2. 
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De mål som finns för examensarbetet är att utveckla ett, eller flera, program som kan 

skicka och ta emot signaler och som även kan spara dessa på datorns hårddisk. Dessa 

program ska även kunna modulera och demodulera signalerna. 

 

Då överföringen mellan dator 1 och dator 2 sker mellan datorernas ljudkort, ska 

programmen vara anpassade för detta överföringsmedium. Det kan tilläggas att 

överföringen ska lyckas både via trådbunden- och trådlös överföring. I figur 1 och figur 2 

återfinns översiktsbilder på just trådbunden- och trådlös överföring mellan två datorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Trådbunden överföring mellan två datorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Trådlös överföring mellan två datorer. 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete är avgränsat till utveckling av mjukvara och med hjälp av denna 

utföra en rad olika tester och mätningar. Ingen hårdvara ska utvecklas eller framställas, 

detta finns redan tillgängligt på Högskolan i Gävle. 
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2 Teori 

För att få en bättre inblick i examensarbetet och för att förstå dess innehåll lite bättre, så 

följer i detta kapitel en introduktion till GNU Radio och de verktyg som har använts. Här 

följer en kort sammanfattning av vilka verktyg som beskrivs i detta kapitel: GNU Project, 

GNU Radio, Universal Software Radio Peripheral, Python, Ubuntu, Laboration 156E – 

Digital Radio Link och modulering/demodulering. 

 

2.1 GNU Project – GNU Radio 

GNU Project[11] är namnet på det projektet som startades år 1983 av Richard Stallman 

och dess syfte var att utveckla fri programvara[12]. Deras första uppgift var att utveckla 

ett operativsystem och detta tog sin början i januari 1984. Operativsystemet kom att 

kallas för GNU[13, 14] vilket står för GNU’s Not Unix. 

 

1992 var operativsystemet nästan helt färdigt, det enda som inte var tillräckligt bra var 

kärnan (GNU Hurd). Så lösningen på problemet blev att man lånade Linuxkärnan som 

Linus Torvalds hade utvecklat året innan, och man kunde äntligen släppa sitt 

operativsystem fast under namnet GNU/Linux. 

 

Idag har man utvecklat sin egen kärna så pass mycket att den används i det egna 

operativsystemet GNU, men det släpps även nya versioner av GNU/Linux. GNU Project 

har även utvecklat andra saker. Ett exempel på detta är GNU Radio. 

 

GNU Radio är ett projekt som startades 1998 av Eric Blossom och är officiellt ett projekt 

som tillhör GNU Project. GNU Radio är inte helt oväntat en fri programvara, liksom 

operativsystemet GNU, och är ett användbart verktygs-kit vid inlärning, byggande och 

utvecklande av Software-Defined Radio-system. 

 

Viktiga egenskaper för ett SDR-system är flexibiliteten och omställningsmöjligheten. 

Eftersom tanken är att man ska kunna använda ett SDR-system till många olika typer av 

överföring, är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan ställa om sitt system och detta kan 

man åstadkomma med just GNU Radio. 
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När GNU Radio-projektet startades så hade man tagit delar av källkoden ifrån en annan 

mjukvara som heter Pspectra. Det var inte fören 2004 som källkoden var helt och hållet 

omskriven, så att den inte innehöll några som helst spår av Pspectra. 

 

Efter att man hade lyckats med sitt projekt, ville man även ta fram en hårdvara att 

implementera GNU Radio i. Detta ledde till att ett nytt projekt skapades, under namnet 

Universal Software Radio Peripheral[15]. 

 

2.2 Universal Software Radio Peripheral 

Matt Ettus och hans medarbetare på Ettus Research LLC blev de som tog sig an det nya 

projektet att utveckla hårdvaran till den mjukvara som Eric Blossom redan hade tagit 

fram, det vill säga GNU Radio. USRP är ett USB-baserat kretskort som klarar av höga 

dataöverföringshastigheter. Dessa kort används vid utveckling av SDR-system och är 

kompatibla till operativsystem som bland annat Linux, Windows, Mac OS X med flera. 

 

USRP har en så kallad open design, vilket innebär att allmänheten har fri tillgång att 

ladda ner både kretsscheman, drivrutiner och gratis mjukvara som de sedan kan använda 

tillsammans med GNU Radio. 

 

USRP moderkorten (se figur 3), USRP1 och USRP2, är mycket flexibla eftersom att de 

tillsammans med ett eller flera dotterkort (se figur 4) kan sända på olika frekvensband, 

allt ifrån DC till 2,9 GHz. Användare kan även tillverka egna dotterkort med specifika 

önskemål på anslutningar, olika frekvensband och så vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3. USRP1 moderkort.                            Figur 4. USRP dotterkort. 

                   [www.ettus.com]                                    [www.ettus.com] 
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2.3 Python 

Python är ett så kallat open source programmeringsspråk som skapades av Guido van 

Rossum och den första versionen släpptes 1991. Sedan dess har flera frivilliga 

programutvecklare anslutit sig till van Rossum för att vidareutveckla språket.  

 

Python har många fördelar och några av dem är att språket är generellt, objektorienterat 

och interpreterande. Python är ett högnivåspråk med ett mycket omfattande 

standardbibliotek och påminner om andra programmeringsspråk, som till exempel Ruby, 

Perl, Java med flera. 

 

En klar nackdel med Python är just att det är interpreterande som betyder att Python-

tolken översätter den programkod man har skrivit, ett kommando i taget medan 

programmet körs, till maskinkod så att datorn förstår vad den ska utföra. Detta medför att 

stora program får en väldigt lång exekveringstid och upplevs som sega och långsamma. 

 

2.4 Ubuntu 

Ubuntu[16] är ett operativsystem som bygger på den välkända Linuxkärnan och är fritt 

för alla att ladda ner och använda. Själva ordet ubuntu kommer från zuluspråket och fritt 

översatt betyder det medmänsklighet, alternativt En person är en person bara genom 

andra människor. 

 

Företaget som ligger bakom operativsystemet Ubuntu heter Canonical Ltd[17] och de 

grundades 2004. I oktober samma år släppte de den första versionen (4.10) av Ubuntu och 

hade en undertitel som löd Warty Warthog. 

 

Det har alltid funnits en mening med hur Canonical ger namn åt varje ny version av 

Ubuntu, de tar slutsiffran i årtalet då versionen släpptes och lägger till numret på den 

månad i vilken den släpptes (2004, oktober = 10). Förutom detta så har varje version ett 

arbetsnamn eller undertitel till exempel Warty Warthog, Hardy Heron med flera. 

 

Några anledningar till att Ubuntu är så populärt bland dataanvändare idag är dess 

användarvänlighet och enkelheten med installationer. Vilket rimmar bra med Ubuntus 

egna mål, att vara ett stabilt och aktuellt operativsystem. Ubuntu har även rankats som 

den mest populära Linuxdistributionen[18] för PC. 
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2.5 Laboration 156E – Digital Radio Link 

Denna laboration ingår i kursen Modulation and Coding och går ut på att studenterna ska 

göra en radioöverföring, med den radiolänkutrustning som finns tillgänglig på Högskolan. 

 

Utrustningen (se figur 5) består av en dator som sänder information (signaler). Denna 

information skickas från datorn, vidare till sändarmodulen där den först blandas upp till 

IF och sedan till RF med hjälp av två lokaloscillatorer. Slutligen skickas informationen 

till en dipolantenn anpassad för 860 MHz. 

 

På mottagarsidan finns motsvarande dipolantenn som mottar och skickar informationen 

vidare till mottagarmodulen. I denna sitter en brusgenerator där man kan ställa 

signalbrusförhållandet för den mottagna signalen. Informationen blandas ner till IF och 

vidare ner till basbandet, innan den slutligen skickas till mottagardatorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Översiktsbild på uppkoppling av Laboration 156E. 

 

2.6 Modulering 

Modulation[19] är ett ord som betyder olika saker inom olika områden, men har alltid 

något med förändring att göra. Modulation av signaler (vågor) kan ske både avsiktligt och 

spontant. Radiovågor är ett klassiskt exempel på avsiktlig modulation och det innebär att 

en meddelandesignal får en bärvåg att variera i takt med den nyss nämnda 

meddelandesignalen. 
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Det finns ett flertal olika modulationstyper. de vanligaste analoga modulationstyperna är 

amplitudmodulering, AM[20], frekvensmodulering, FM[21] och Fasmodulering, PM[22]. 

 

Amplitudmodulering består av en meddelandesignal som multipliceras med en bärvåg, 

vilket leder till att bärvågens amplitud kommer att variera beroende på om 

meddelandesignalen går hög eller låg i takt med meddelandesignalen. Detta resulterar i att 

en modulerad signal har bildats och denna kan sedan skickas till en eller flera mottagare. I 

dessa mottagare måste signalen demoduleras vilket görs med hjälp av en multiplikation 

med samma bärvåg som vid moduleringen, då återskapas den ursprungliga 

meddelandesignalen. 

 

Frekvensmodulering skiljer sig från AM, då det inte är amplituden som varierar utan det 

är frekvensen som varierar hos bärvågen i takt med meddelandesignalens signalstyrka. 

Detta är den metod som används av de flesta radiostationer idag, till skillnad från AM 

som är lite uråldrigt och används idag mest vid långvågs-, mellanvågs- och 

kortvågssändningar. 

 

Fasmodulering brukar liknas vid FM och innebär att bärvågens fas varierar i takt med 

meddelandesignalen, det brukar ibland kallas för vinkelmodulering. I figur 6 går det att se 

en meddelandesignal och hur denna påverkar bärvågen vid AM respektive FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Meddelandesignalens påverkan av bärvågen vid AM och FM. 

[http://en.wikipedia.org] 
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Amplitudmodulering kan liknas med den digitala modulationsmetoden Amplitudskift, 

ASK[23], där meddelandesignalen består av digital data. Meddelandesignalen 

multipliceras med en bärvåg, vilket leder till att bärvågens amplitud varierar beroende på 

om meddelandesignalen går hög eller låg. 

 

Den digitala motsvarigheten till FM är Frekvensskift, FSK[24], då det är frekvensen som 

varierar beroende på om meddelandesignalen går hög eller låg. I figur 7 ser man de 

digitala modulationsmetoderna ASK och FSK. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Digital data modulerat med ASK och FSK. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel, följer en redogörelse över hur examensarbetet har genomförts från dess 

början till dess slut. De resultat som har framkommit under arbetets gång kommer också 

att redovisas i detta kapitel, men inte några slutsatser eller diskussioner angående 

resultatet eller genomförandet. Dessa kommer att redovisas senare i rapporten. 

 

3.1 Installation av mjukvara på PC 

För att detta examensarbete skulle vara genomförbart behövdes två stycken PC, för 

installation av all den mjukvara som var nödvändig och för att kunna genomföra tester 

och mätningar. 

 

De enda krav som fanns på dessa två datorer var att de klarade av de specifikationer[25] 

som fanns för installation av Ubuntu och att det fanns ett icke integrerat ljudkort 

installerat i dem. Detta på grund av att kommunikationsfel kan uppstå när en signal ska 

skickas eller tas emot på ljudkortet, om det är integrerat. Specifikationerna för de två 

datorerna som användes återfinns i tabell 1. 

 

 PC 1 PC 2 

Moderkort Intel Desktop board D875PBZ Intel Desktop board D875PBZ 

Processor Intel Pentium 4 CPU 2,80 GHz Intel Pentium 4 CPU 2,80 GHz 

Primärminne 2 GB DDR-SDRAM 1 GB DDR-SDRAM 

Hårddisk Western Digital WD800, 80GB Maxtor DiamondMax Plus 9, 80GB 

Grafik Rage 128 PRO 32MB W/TV ATI N625 

Ljudkort Creative CT5807 Creative CT5807 

Tabell 1. Specifikationer för de två datorer som användes under examensarbetet. 
 

Det var även nödvändigt med viss kringutrustning till dessa datorer, som till exempel två 

skärmar, två tangentbord och möss och ett par högtalare. 

 

Med datorerna på plats kunde installationen av operativsystemet påbörjas. För detta 

examensarbete användes ett Linuxbaserat operativsystem, Ubuntu 8.04 som är uppbyggt 

på Linuxkärnan 2.6.24-21-generic. Valet av Linux var självklart efter att instruktionerna 

för installation av GNU Radio[26, 27] hade studerats. Detta på grund av att GNU Radio 
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är utvecklat i Linux-miljö och är därför bättre lämpad att köras i Linux-baserade 

operativsystem. 

 

Vidare så behövs viss mjukvara installeras, med tillhörande paket. De två viktigaste 

mjukvarorna vid detta examensarbete är Python och GNU Radio. Installationen av dessa 

kan uppfattas som krångliga och tidskrävande. Det finns dock hjälp att få, i form av en 

installationsguide[28] på Internet. Denna kan underlätta installationen. 

 

Vid själva installationen kan det uppstå problem. Ett vanligt förekommande problem är 

att det program/paket som för tillfället håller på att installeras, enbart kan slutföras om 

vissa andra program och paket finns installerade på hårddisken. Detta kan leda till att 

installationen överlag tar längre tid att slutföra. 

 

En komplett lista över de program/paket som installerades under detta examensarbete 

återfinns i bilaga 1. Här nedan följer ett urval av dessa program/paket som ansågs vara av 

större betydelse än de andra: 

 

• GNU libtool-2.2.4[29] som är GNU:s egna portabla biblioteksverktyg. 

• Autoconf 2.57[30] används för att automatiskt konfigurera paket med 

mjukvarukällkod. 

• Automake 1.7.4[31] är ett verktyg för att automatiskt generera Make-filer 

anpassade för GNU standarden. 

• pkg-config-0.23[32] används för att få information om installerade paket på 

systemet. 

• FFTW 3.1.2[33] är ett C-subrutin bibliotek för att beräkna DFT:n i en eller flera 

dimensioner. 

• Python 2.5.2. 

• NumPy 1.1.1 [34] är det fundamentala paketet som behövs för att utföra 

metodiska beräkningar i Python. 

• boost 1.36.0[35] tillhandahåller gratis utvärderade portabla C++ källbibliotek. 

• cppunit 1.12.1[36] är en modul för enhetstestningsstruktur i C++. 

• swig 1.3.35[37] är ett verktyg som används för att koppla ihop program skrivna i 

C och C++ med programmeringsspråk av högre nivå. 

• SDCC 2.4.0[38] är en C kompilator. 

• guile-1.8.5[39] är ett bibliotek designat för att hjälpa programmerare skapa 

flexibla applikationer. 
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3.2 Framtagning av mjukvara 

På Internet går det att hitta en rad olika nybörjarguider för programmering i Python och 

under examensarbetet har två specifika använts[40, 41]. Detsamma gäller för den som är 

nybörjare på GNU Radio. Där återfinns också många guider på Internet, men 

avgränsningar har gjorts till två stycken[42, 43]. 

 

3.2.1 Färdiga programexempel 

I en utav dessa guider[43] om GNU Radio, fanns ett exempel på ett program 

(dial_tone.py) som var av stor betydelse för examensarbetet. Kort beskrivet genererade 

programmet två stycken sinusformade signaler med två olika frekvenser, men med 

samma amplitud, och dessa skickades ut på ljudkortets line out-port på varsin kanal 

(vänster och höger). Detta lilla stycke med programkod kom att bli grunden för många av 

de andra program som togs fram. 

 

Programkoden till det nyss nämnda programmet återfinns här nedan och skulle detta 

program exekveras skulle de två utsignaler, om de spelades upp via högtalare, låta som 

den amerikanska telefonsignalen. En oscilloskopsbild på dessa två signaler finns i figur 8. 

 

#!/usr/bin/env python 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

 

def build_graph (): 

    sampling_freq = 48000 

    ampl = 0.1 

 

    fg = gr.flow_graph () 

    src0 = gr.sig_source_f (sampling_freq, gr.GR_SI N_WAVE, 350, ampl) 

    src1 = gr.sig_source_f (sampling_freq, gr.GR_SI N_WAVE, 440, ampl) 

    dst = audio.sink (sampling_freq) 

    fg.connect ((src0, 0), (dst, 0)) 

    fg.connect ((src1, 0), (dst, 1)) 

 

    return fg 

 

if __name__ == '__main__': 

    fg = build_graph () 

    fg.start () 

    raw_input ('Press Enter to quit: ') 

    fg.stop ()  
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Figur 8. Oscilloskopsbild av programmet dial_tone där amplituden förstärkts via ljudkortet. 

 

Programmet dial_tone innehöll några viktiga bitar när det gäller att skicka och att ta emot 

signaler/information. Till exempel raden med koden src0 = gr.sig_source_f 

(sampling_freq, gr.GR_SIN_WAVE, 350, ampl) som med blocket sig_source_f skapar 

en signal med de angivna parametrarna innanför parentesen och sparar denna signal i 

variabeln src0. 

 

Ett annat exempel på betydande kod är fg.connect ((src0, 0), (dst, 0)) som har den 

funktionen att binda ihop käll-blocket (src) med destinations-blocket (dst) och detta leder 

till att den signal som finns sparad i src0 skickas ut på ljudkortets line out-port. 

 

Programmet dial_tone är ett enkelt program som inte lämpar sig att ha i en 

överföringslänk. För detta ändamål krävs mer avancerade program, sådana som klarar av 

att både skicka och ta emot signaler via ljudkortet och spara dessa på hårddisken. 

 

På Internet går det att hitta mängder av programexempel, men alla är inte av värde. GNU 

Radio.org[44] har några, för detta examensarbete, intressanta programexempel. Bland 

annat går det att hitta ett program (audio_copy.py) som kopierar signaler från ljudkortets 

line in-port och skickar ut detta omedelbart på ljudkortets line out-port (se bilaga 2). 

Vidare återfinns på hemsidan ett program (audio_to_file.py) som kan spara de mottagna 

signalerna på datorn, i ett filformat som kallas raw (se bilaga 3). 

 

Dessa raw-filer som sparas på datorn går inte att öppna med vilket program som helst. 

Musikprogram av olika slag är oftast inte kompatibla med detta format, men återigen så 

återfinns det rätta programmet på GNU Radio.org. Programmet (audio_play.py) klarar 

av att öppna dessa raw-filer (se bilaga 4) och informationen i filerna kan sedan studeras 

med hjälp av ett oscilloskop eller spelas upp via ett par högtalare. 
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3.2.2 Utvecklade program 

En annan viktig del för detta examensarbete har varit att få fram en mjukvara som klarade 

av någon form av modulering av den information som skickades mellan datorerna. För 

detta ändamål fanns färdiga block i GNU Radio[45] att tillgå, men i detta examensarbete 

har ytterligare ett steg tagits. 

 

En vidareutveckling av de tidigare nämnda programmen (dial_tone, audio_to_file, 

audio_play) ledde till en rad nya program och där dessa program hade möjligheten att 

amplitudmodulera en signal och demodulera samma signal. I Programmet 

AM_modulator.py  (se bilaga 6) kan tydliga likheter med programmet 

generering_av_2_sinus.py (se bilaga 5) ses, vad gäller genererandet av signaler. Det 

som skiljer dem åt är multiplikationen av signal och bärvåg, som utförs i AM_modulator. 

 

För att kunna demodulera en modulerad signal, krävs ett program som klarar av just detta. 

I programmet ampl_demod_save_signal.py (se bilaga 8) utförs detta, det vill säga en 

amplitudmodulerad signal som har skickats från dator 1 tas emot på dator 2 och 

demoduleras och filtreras. Det som återstår efter proceduren är den ursprungliga signalen 

och denna sparas på datorn som en raw-fil. 

 

För att kunna studera vad denna fil innehåller krävs någon form av uppspelningsprogram 

och detta återfinns i programmet audio_play och, som har nämnts tidigare i rapporten, 

detta program klarar av att spela upp filer av typen raw. Om det däremot finns önskemål 

att spara en modulerad signal omodulerad på dator 2, är detta möjligt genom att använda 

sig av programmet audio_to_file.  

 

Denna signal, som har sparats innan den har demodulerats, kan endast spelas upp med 

programmet play_AM_signal.py (se bilaga 7), förutsatt att intresset ligger i att se 

signalen demodulerad. Detta program består av samma funktioner som audio_play, med 

några extra funktioner. Nämligen att det klarar av att demodulera den modulerade 

signalen innan den visas på oscilloskopet, alternativt spelas via högtalarna. 

 

En kortare beskrivning av de programmen som har använts och framställts, under detta 

examensarbete och instruktioner till dem finns i bilaga 9. Detta för att den som inte har så 

stor kunskap i det som har utförts under examensarbetets gång, ska kunna förstå och 

använda programmen. 
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3.2.3 Program för konvertering av raw-filer 

Vid intresse, finns möjligheten att konvertera raw-filer till något mera universalt filformat 

till exempel wav eller mp3. Ett användbart program, som finns gratis att hämta ner från 

Internet, är LAME [46]. Programmet är litet och relativt enkelt att använda och klarar av 

att konvertera till många olika filformat, där ibland mp3 och wav. Dock kan det vara 

besvärligt att konvertera raw-filerna, då många olika inställningar i programmet krävs för 

ett önskvärt resultat. 

 

I operativsystemet Ubuntu ingår det även två stycken program för att konvertera raw-

filerna till något annat lämpligt filformat och programmen heter SoX[47] och 

raw2wav[48]. Dessa två program är av en enklare uppbyggnad än LAME och kräver inte 

lika många inställningar. Dock så blir inte alltid resultatet vad som skulle anses vara 

önskvärt. Brus och andra störningar kan uppstå vid konverteringen. 

 

3.3 Överföring mellan två datorer 

3.3.1 Trådbunden överföring 

För att verifiera att den mjukvara som hade framställts verkligen fungerade och utförde 

det som den var framtagen att göra, gjordes de första försöken i detta examensarbete med 

hjälp av trådbunden överföring. Det vill säga att en stereokabel var ansluten mellan line 

out-porten på dator 1 och line in-porten på dator 2. På detta sätt blev förlusterna i 

signalerna försumbara och enkla att utföra mätningar på. 

 

Vid undersökning av ljudkortets förmåga att ta emot och skicka signaler, utan att bidra 

med alltför mycket brus och andra störningar, användes programmet audio_copy. Då en 

musikfil spelades i en musikspelare på dator 1, skickades musiken ut på ljudkortet och 

vidare till ljudkortet i dator 2 som hade ett par högtalare inkopplade och kunde på så vis 

spela upp musiken i högtalarna. Fast att musiken spelades upp i dator 1. 

 

Resultatet av detta och alla andra försök visade att audio_copy var ett bra program som 

återgav ursprungssignalen med mycket lite brus och störningar. Med en potential att 

utvecklas till något mera. Dock var detta inget program som skulle ha någon stor 

betydelse för examensarbetet. Vidare så gjordes vissa försök att spara det som skickades 

från dator 1 till dator 2. För detta ändamål användes audio_to_file. 
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Namnet audio_to_file avslöjar vad programmet har för funktion. Programmet har som 

uppgift att spara de signaler som skickas från dator 1 till dator 2, på hårddisken i dator 2. 

Storleken på den sparade filen varierar beroende på hur länge en inspelning sker, men en 

bra tumregel för att ha koll på hur stor filen kommer att bli är att 1 minuts inspelning 

motsvarar cirka 12 MB. 

 

Kvalitén på raw-filerna kan jämföras med kvalitén hos original filerna. Bortsett från det 

brus som kabeln och ljudkorten adderar till signalerna, så uppfattas ljudkvalitén (av det 

mänskliga örat) som väldigt bra. Då musikfiler innehåller mängder med signaler som 

spelas upp samtidigt kan det vara svårt att studera om något har skett med signalerna i 

raw-filen, men i figur 9 går det att se en oscilloskopsbild av några signaler från låten 

”Shout at the devil” med Mötley Crüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. En momentan bild av signalerna i låten ”Shout at the devil”. 

 

En annan del av examensarbetet var att bygga vidare på programmen som klarade av att 

skicka och ta emot signaler, så att de även klarade av att modulera och demodulera 

signalerna. Det är trotts allt på det sättet som den mesta radioöverföringen utförs idag. 

Som det har nämnts tidigare i rapporten fanns det färdiga block i GNU Radio för bland 

annat frekvens-, amplitud- och fasmodulering/demodulering. Dessa block kräver en rad 

olika parametrar för att de ska kunna utföra sin uppgift och ibland kan dessa parametrar 

uppfattas som konstiga eller diffusa. 

 

Det går även att utveckla egna block för att lyckas med modulering och demodulering. 

Dock kräver det viss förkunskap inom dessa områden. Med denna kunskap är det lätt att 

inse vilken metod som är den enklaste att försöka efterlikna och det är 

amplitudmodulering. 
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Rätt program för att göra tester och undersöka om det var möjligt med 

amplitudmodulering, var AM_modulator. I ett utav testerna användes en 

meddelandesignal med amplituden 0,5 V och frekvensen 25 Hz. Bärvågens värden var 

0,5 V och 500 Hz. I figur 10 återfinns den modulerade signalen på en oscilloskopsbild. 

Signalen är tagen direkt från ljudkortets line out-port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. En bild på en amplitudmodulerad signal. 

 

I figur 11 kan samma signal som i figur 10 ses, dock har det adderats brus till signalen då 

den har skickats över till mottagardatorn och sparats på hårddisken och därefter spelats 

upp via ljudkortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Samma signal som i figur 10, nu med mera brus. 

 

Efter att en modulerad signal har skapats, krävs något program som demodulerar denna 

signal och sedan skickar den till ett oscilloskop, till exempel. För detta användes 

programmen ampl_demod_save_signal och audio_play. En oscilloskopsbild på den 

demodulerade signalen kan ses i figur 12. 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Den demodulerade signalen. 

 

Något som inte var av sådant stort värde för detta examensarbete, men som var intressant 

att studera ändå var hur signalen skulle se ut om den bara demodulerades, men inte 

filtrerades innan den skickades ut på ljudkortet. Det resultatet kan ses i figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Den demodulerade signalen, utan filtrering. 

 

3.3.2 Trådlös överföring 

Att överföra information med kablar mellan två datorer kan vara intressant, men något 

som kanske är mer intressant kan vara att försöka överföra samma information trådlöst. 

På Högskolan i Gävle var detta möjligt tack vare den radiolänkutrustning som fanns 

tillgänglig. 

 

En översiktsbild på själva utrustningen återfinns i figur 5, men för att förstå hur själva 

utrustningen fungerar kan figur 14 vara till hjälp. För noggrannare information angående 

uppkoppling av utrustningen, kalibrering av instrumenten eller för annan relevant 

information, se bilaga 10 (156E – Digital Radio Link). 
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Figur 14. Förklarande bild över radiolänkutrustningen. 

 

Vad gäller den trådlösa överföringen ska nämnas att endast överföring av icke 

modulerade signaler har gjorts under detta examensarbete. Då vikten låg vid att 

undersöka huruvida signaler kunde skickas trådlöst mellan två ljudkort och studeras med 

oscilloskop, ledde detta till att modulerade (frekvens, amplitud och så vidare) signaler 

inte skickades med radiolänkutrustningen. Brusgeneratorn som ingick i utrustningen var, 

under alla mätningar, inställd på den lägsta brusnivån. 

 

De program som användes vid trådbunden överföring, användes även vid den trådlösa 

överföringen med gott resultat. Dock så var inte radiolänkutrustningen av högsta klass, 

vilket betydde att vissa antaganden om resultatet kunde göras på förhand. Till exempel att 

avståndet mellan de två antennerna skulle ha inverkan på signalens styrka. Slitage på 

kablar och kontakter som sammanlänkade de olika delarna i utrustningen var också ett 

problem att räkna med. 

 

För att kontrollera att utrustningen fungerade och var korrekt uppkopplad, gjordes först 

ett test där en sinusformad signal togs från en funktionsgenerator. Signalen hade en 

frekvens på 2000 Hz och en amplitud på 0,5 V. Allt detta enligt 

laborationsinstruktionerna i bilaga 10 (156E – Digital Radio Link) avsnitt 2.2. Signalen 

skickades igenom utrustningen och studerades på ett oscilloskop och resultatet kan ses i 

figur 15. 
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Figur 15. Sinussignal, utan antennerna inkopplade. 

 

Resultatet i figur 15 visar hur signalen såg ut då mottagaren och sändaren var 

sammankopplade med en kabel, det vill säga att antennerna ej var inkopplade. I figur 16 

visas resultatet av samma signal, fast då var antennerna inkopplade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Sinussignal, med antennerna inkopplade. 

 

Det är lätt med enbart en visuell jämförelse mellan figur 15 och figur 16, att se hur pass 

mycket sämre signalen blev vid överföringen med antennerna (fig. 16) än med kabel (fig. 

15). Amplituden har mer än halverats och enorma mängder brus har adderats till signalen. 

Detta säger en hel del om radiolänkutrustningens kvalité. 

 

Då det var dags att använda datorerna, istället för signalgeneratorn för att generera 

signaler, användes programmet generering_av_2_sinus. Trots namnet på programmet låg 

intresset i att endast studera en signal i taget. Datorerna som användes under 

examensarbetet kopplades upp till radiolänkutrustningen och generering_av_2_sinus 

startades upp. 
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Vissa begränsningar kan uppstå vid mätningar med radiolänkutrustningen, då antennerna 

inte går att flytta runt i hela rummet. Detta har tagits i beaktning och mätningar har gjorts 

på ett antal bestämda avstånd mellan antennerna. Dessa redovisas i figur 17, figur 18 och 

figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. En sinussignal med brus, avstånd mellan antennerna = 5 cm. 

 

Antennernas avstånd från varandra i figur 17 var 5 cm. I figur 18 hade det ökats till 20 cm 

och i figur 19 var avståndet 40 cm. Signalen som användes under mätningarna hade 

frekvensen 350 Hz och en amplitud på 0.5 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. En sinussignal med brus, avstånd mellan antennerna = 20 cm. 

 

En annan sak som kan vara av värde för rapporten var att tester även gjordes med vanliga 

musikfiler. När dessa spelades upp från dator 1, via radiolänkutrustningen, till dator 2 och 

vidare ut till ett par högtalare, var första reaktionen att det fanns väldigt mycket brus som 

störde musiken. 

 

Precis som vid mätningarna med endast en signal, flyttades antennerna längre och längre 

ifrån varandra. Då detta gjordes, och musiken fortfarande spelades, kunde vissa 

iakttagelser göras. Bland annat att styrkan hos musiken minskade när avståndet mellan 
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antennerna ökades, men bruset var konstant. När sedan musiken blev för låg, hördes 

endast bruset ur högtalarna. Det konstanta bruset beror på att brusgeneratorn i 

mottagarmodulen inte går att stänga av helt, endast dämpas mer eller mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. En sinussignal med brus, avstånd mellan antennerna = 40 cm. 

 

En annan iakttagelse som gjordes var att då ett stycke metallplatta fördes mellan de två 

antennerna, trots att avståndet dem emellan endast var några centimeter, tystnade musiken 

helt. Detta visar på hur känslig utrustningen var för störningar från yttre faktorer. 
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4 Diskussion 

Valet av vilket operativsystem som skulle användas under examensarbetet var enkelt och 

detta beror till stor del av en faktor. Eftersom GNU Radio ursprungligen är utvecklad för 

Linuxmiljö, vilket medför att de flesta programexempel och verktyg som finns att få tag 

på är konstruerade för Linux-operativsystem. Dock ska det tilläggas att möjligheten för 

att använda GNU Radio i operativsystem från Microsoft finns, men i sådant fall krävs så 

kallade emulatorer av olika slag för att uppnå motsvarande resultat. 

 

Att det sedan blev Ubuntu och inte något annat Linux-baserat operativsystem som vi kom 

att användas av i examensarbetet, beror på att Ubuntu har ett rykte om sig att vara 

användarvänligt och ett mycket omtyckt operativsystem. Det enda negativa att säga om 

användandet av ett Linux-operativsystem var vid installationen av all den mjukvara som 

var nödvändig för arbetet. Det visades sig att en del av installationerna inte kunde 

slutföras, då det saknades vissa andra program på datorn. Detta var något vi upptäckte allt 

eftersom installationerna fortgick och hade kunnat undvikas om det hade funnits bättre 

beskrivningar på Internet. 

 

Många mätningar genomfördes under arbetets gång. Till en början var det trådbunden 

överföring som testades, det vill säga att datorerna var sammankopplade med en 

stereokabel mellan ljudkorten. Dessa mätningar gav givande resultat både när det gäller 

signalöverföring av icke modulerade signaler och av modulerade signaler. Resultatet var 

även tillfredsställande vad gäller ljudkortets förmåga att skicka och ta emot information 

och samtidigt visade det att GNU Radio är ett bra val vid överföring av signaler. En 

negativ sak om ljudkorten är att de genererar brus till signalerna, men i en så pass liten 

dos att mätningarna ändå kan genomföras med ett resultat som går att analysera. 

 

För att mätningarna vid trådlös överföring skulle vara möjligt, användes en 

radiolänkutrustning som finns tillgänglig på Högskolan i Gävle. Dessa mätningar gav inte 

resultat som var lika givande som dem vid trådbunden överföring, men resultaten var 

tillräckligt bra för att analyseras. Anledningen till de försämrade resultaten ligger i 

kvalitén hos radiolänkutrustningen, vilket var väntat eftersom utrusningens huvudsakliga 

syfte är att emulera en brusstörd radiokanal. 
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5 Slutsatser 

Vi har i detta examensarbete undersökt möjligheten att använda mjukvaran GNU Radio 

vid överföring av radiosignaler mellan två datorer, via datorernas ljudkort. Vi har även 

undersökt möjligheten att modulera och demodulera radiosignalerna med GNU Radio. De 

resultat som har framkommit under examensarbetet visar på att GNU Radio är en mycket 

bra och användbar mjukvara vid överföring av radiosignaler. GNU Radio har även 

färdiga block för modulering och demodulering, men det går även att skapa egna block 

vilket har gjorts under detta examensarbete med gott resultat. 

 

Vidare kan sägas att ljudkortens förmåga att sända och ta emot information är bra, men 

att de genererar brus är inte till dess fördel. Om mätningarna kräver större krav på hur 

mycket brus som får finnas med, bör en annan hårdvara användas för dessa mätningar. 

 

Sökandet av information har varit förvånansvärt enkelt, då det finns så mycket att hitta på 

Internet om de områden som har berörts i detta examensarbete, till exempel GNU Radio, 

Ubuntu och Python med flera. Detta beror troligtvis på att GNU Radio är ett open source-

program och alla användare som delar med sig av sina egna program och erfarenheter, 

gör givetvis detta via Internet. Dock ska nämnas att en liten del av informationen har 

hittats i böcker och vetenskapliga tidskrifter. 

 

Vi anser att detta examensarbete kan vara en bra grund att utgå ifrån om det i framtiden 

skulle finnas intresse i att fördjupa sig inom GNU Radio. Till exempel om det finns 

intresse i att bygga GNU Radio-moduler med hjälp av USRP-kort, istället för ljudkort 

som har använts under detta examensarbete. I och med dessa GNU Radio-moduler skulle 

mätningarna kunna ske med ett större avstånd mellan sändare och mottagare. 

 

Något annat som skulle kunna vara värt att ta vidareutveckla är modulering av signalerna. 

Vi har i detta arbete använt oss av ett eget utvecklat program för amplitudmodulering och 

kanske man skulle kunna utveckla program för andra typer av moduleringar. Eller 

fördjupa sig i de färdiga moduleringsblocken som finns tillgängliga för GNU Radio och 

på så vis utnyttja dem för modulering av signaler. 
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08) 

26. Sundquist T. (2006) Waveform Development using Software Define Radio. 

Linköping: Linköpings Universitet 

www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-6464-

1__fulltext.pdf (Acc. 7/11-08) 

27. GNU Radio – Getting Started 

http://gnuradio.org/trac/wiki/GettingStarted (Acc. 7/11-08) 

28. GNU Radio - Readme 

http://gnuradio.org/trac/browser/gnuradio/trunk/README (Acc. 7/11-08) 

29. GNU Libtool - The GNU Portable Library Tool 

http://www.gnu.org/software/libtool/ (Acc. 7/11-08) 

30. Autoconf 

http://www.gnu.org/software/autoconf/ (Acc. 7/11-08) 

31. GNU Automake 

http://sources.redhat.com/automake/ (Acc. 7/11-08) 

32. pkg-config - Linux man page 

http://linux.die.net/man/1/pkg-config (Acc. 7/11-08) 
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33. FFTW – “Fastest Fourier Transform in the West 

http://www.fftw.org/ (Acc. 7/11-08) 

34. Numpy – Home Page 

http://numeric.scipy.org (Acc. 7/11-08) 

35. Boost C++ Libraries  

http://www.boost.org/ (Acc. 7/11-08) 

36. CppUnit – C++ port of JUnit 

http://sourceforge.net/projects/cppunit/ (Acc. 7/11-08) 

37. SWIG - “Simplified Wrapper and Interface Generator 

http://www.swig.org/ (Acc. 7/11-08) 

38. SDCC – Small Device C Compiler 

http://sdcc.sourceforge.net/ (Acc. 7/11-08) 

39. GNU Guile 

http://www.gnu.org/software/guile/guile.html (Acc. 7/11-08) 

40. The Python Tutorial 

http://docs.python.org/tutorial/index.html (Acc. 7/11-08) 

41. Bli ormtjusare – Linuxportalen Wiki 

http://wiki.linuxportalen.se/index.php/Bli_ormtjusare (Acc. 7/11-08) 

42. GNU Radio – Write Python Applications 

http://gnuradio.org/trac/wiki/Tutorials/WritePythonApplications (Acc. 7/11-08) 

43. Exploring GNU Radio 

http://www.gnu.org/software/gnuradio/doc/exploring-gnuradio.html (Acc. 7/11-

08) 

44. GNU Radio - examples 

http://www.gnuradio.org/trac/browser/gnuradio/trunk/gnuradio-

examples/python/audio?rev=3534 (Acc. 7/11-08) 

45. Simple User Manual for Gnuradio 3.1.1 

www.ece.jhu.edu/~cooper/SWRadio/Simple-Gnuradio-User-Manual-v1.0.pdf 

(Acc. 24/11-08) 

46. LAME MP3 Encoder 

http://lame.sourceforge.net/ (Acc. 7/11-08) 

47. SoX – Sound eXchange 

http://sox.sourceforge.net/Main/HomePage (Acc. 7/11-08) 

48. Ubuntu manual – raw2wav 

http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/man1/raw2wav.html (Acc. 7/11-

08) 
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7 Ordförklaring 

3G = The third generation of mobile phone standards and technology 

AM = Amplitude modulation (Amplitudmodulering) 

ASK = Amplitude-shift keying (Amplitudskift) 

Basband = Mänskliga örats hörbarhetsområde (25Hz – 20kHz) 

CPU = Central Processing Unit 

DC = Direct Current (Likström) 

DDR-SDRAM = Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 

DFT = Discrete Fourier Transform (Diskret Fourier Transform) 

FM = Frequency modulation (Frekvensmodulering) 

FSK = Frequency-shift keying (Frekvensskift) 

GB = Gigabyte (109) 

GHz = Gigahertz (109) 

GNU = Gnu’s Not Unix 

GPRS = General Packet Radio Service 

Hz = Hertz 

IF = Intermediate Frequency (Mellanfrekvens)  

ITB = Instutionen för Teknik och Byggd miljö 

Line in = Ljudkortets ingång 

Line out = Ljudkortets utgång 

MB = Megabyte (106) 

MHz = Megahertz (106) 

Mp3 = MPEG-1 Audio Layer 3 

PC = Personal Computer (Persondator) 

PM = Phase modulation (Fasmodulering) 

Raw = Material i dess naturliga obehandlade form 

RF = Radio Frequency (Radiofrekvens) 

SDR = Software Defined Radio 

USB = Universal Serial Bus 

USRP = Universal Software Radio Peripheral 

WAV = Waveform audio format 

WLAN = Wireless Local Area Network 

 



1 Bilagor 

I denna del av rapporten presenteras bilagorna. Bilaga 1.1 består av en lista över de 

program/paket som har installerats under examensarbetet. Bilagorna 1.2 – 1.8 innehåller 

programkoden för de program som har använts/skapats under examensarbetet. Bilaga 1.9 

är som en instruktionsbok för programmen, hur man använder dem och vad som ska 

ställas in. Laborationsinstruktionerna till ”156E – Digital Radio Link” finns i bilaga 1.10. 

 

1.1 Bilaga 1 - Samtliga installerade program/paket 

1. autoconf 2.57 

2. automake 1.7.4 

3. libtool 2.2.4 

4. pkg-config 0.23 

5. fftw 3.1.2 

6. python 2.5.2 

7. numpy 1.1.1 

8. boost 1.36 

9. cppunit 1.12.1 

10. swig 1.3.35 

11. sdcc 

12. guile 1.8.5 

13. gnuradio 3.1.2 

14. tcl 8.5.4 

15. tk 8.5.4 

16. gmp 4.2.3 

17. libpng 1.2.32 

18. gnuplot 4.2.4 

19. ipython 0.9.1 

20. mpfr 2.3.0 

21. freetype 2.3.7 

22. octave 3.0.3 

23. matplotlib 0.98.3 

24. lame 3.98.2 



 

1.2 Bilaga 2 – audio_copy.py 

#!/usr/bin/python 

# 

# Copyright 2004,2005 Free Software Foundation, Inc . 

#  

# This file is part of GNU Radio 

#  

# GNU Radio is free software; you can redistribute it and/or 

modify 

# it under the terms of the GNU General Public Lice nse as 

published by 

# the Free Software Foundation; either version 3, o r (at your 

option) 

# any later version. 

#  

# GNU Radio is distributed in the hope that it will  be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implie d warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO SE.  See the 

# GNU General Public License for more details. 

#  

# You should have received a copy of the GNU Genera l Public 

License 

# along with GNU Radio; see the file COPYING.  If n ot, write to 

# the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin S treet, 

# Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from optparse import OptionParser 

 

class my_graph(gr.flow_graph): 

 

    def __init__(self): 

        gr.flow_graph.__init__(self) 

 

        parser = OptionParser(option_class=eng_opti on) 

 

        parser.add_option("-I", "--audio-input", ty pe="string", 

default="", 

                          help="pcm input device na me.  E.g., 

hw:0,0 or /dev/dsp") 

        parser.add_option("-O", "--audio-output", t ype="string", 

default="", 



  

 

            help="pcm output device name.  E.g., hw :0,0 

or /dev/dsp") 

        parser.add_option("-r", "--sample-rate", ty pe="eng_float", 

default=48000, 

                          help="set sample rate to RATE (48000)") 

        (options, args) = parser.parse_args () 

        if len(args) != 0: 

            parser.print_help() 

            raise SystemExit, 1 

 

        sample_rate = int(options.sample_rate) 

        src = audio.source (sample_rate, options.au dio_input) 

        dst = audio.sink (sample_rate, options.audi o_output) 

 

        # Determine the maximum number of outputs o n the source 

and 

        # maximum number of inputs on the sink, the n connect 

together 

        # the most channels we can without overlap 

        nchan = min (src.output_signature().max_str eams(), 

                     dst.input_signature().max_stre ams()) 

 

        for i in range (nchan): 

            self.connect ((src, i), (dst, i)) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        my_graph().run() 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass 



 

1.3 Bilaga 3 – audio_to_file.py 

#!/usr/bin/python 

# 

# Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc. 

#  

# This file is part of GNU Radio 

#  

# GNU Radio is free software; you can redistribute it and/or 

modify 

# it under the terms of the GNU General Public Lice nse as 

published by 

# the Free Software Foundation; either version 3, o r (at your 

option) 

# any later version. 

#  

# GNU Radio is distributed in the hope that it will  be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implie d warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO SE.  See the 

# GNU General Public License for more details. 

#  

# You should have received a copy of the GNU Genera l Public 

License 

# along with GNU Radio; see the file COPYING.  If n ot, write to 

# the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin S treet, 

# Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from optparse import OptionParser 

 

class my_graph(gr.flow_graph): 

 

    def __init__(self): 

        gr.flow_graph.__init__(self) 

 

        usage="%prog: [options] output_filename" 

        parser = OptionParser(option_class=eng_opti on, 

usage=usage) 

        parser.add_option("-I", "--audio-input", ty pe="string", 

default="", 

                          help="pcm input device na me.  E.g., 

hw:0,0 or /dev/dsp") 



  

 

        parser.add_option("-r", "--sample-rate", ty pe="eng_float", 

default=48000, 

                          help="set sample rate to RATE (48000)") 

        parser.add_option("-N", "--nsamples", type= "eng_float", 

default=None, 

                          help="number of samples t o collect 

[default=+inf]") 

      

        (options, args) = parser.parse_args () 

        if len(args) != 1: 

            parser.print_help() 

            raise SystemExit, 1 

        filename = args[0] 

 

        sample_rate = int(options.sample_rate) 

        src = audio.source (sample_rate, options.au dio_input) 

        dst = gr.file_sink (gr.sizeof_float, filena me) 

 

        if options.nsamples is None: 

            self.connect((src, 0), dst) 

        else: 

            head = gr.head(gr.sizeof_float, int(opt ions.nsamples)) 

            self.connect((src, 0), head, dst) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        my_graph().run() 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass  



 

1.4 Bilaga 4 – audio_play.py 

#!/usr/bin/python 

# 

# Copyright 2004,2005 Free Software Foundation, Inc . 

#  

# This file is part of GNU Radio 

#  

# GNU Radio is free software; you can redistribute it and/or 

modify 

# it under the terms of the GNU General Public Lice nse as 

published by 

# the Free Software Foundation; either version 3, o r (at your 

option) 

# any later version. 

# 

# GNU Radio is distributed in the hope that it will  be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implie d warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO SE.  See the 

# GNU General Public License for more details. 

#  

# You should have received a copy of the GNU Genera l Public 

License 

# along with GNU Radio; see the file COPYING.  If n ot, write to 

# the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin S treet, 

# Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from optparse import OptionParser 

 

class my_graph(gr.flow_graph): 

 

    def __init__(self): 

        gr.flow_graph.__init__(self) 

 

        parser = OptionParser(option_class=eng_opti on) 

        parser.add_option("-F", "--filename", type= "string", 

default="", 

                          help="read input from FIL E") 

        parser.add_option("-r", "--sample-rate", ty pe="eng_float", 

default=48000, 

                          help="set sample rate to RATE (48000)") 



  

 

        parser.add_option("-R", "--repeat", action= "store_true", 

default=False) 

        parser.add_option("-O", "--audio-output", t ype="string", 

default="", 

            help="pcm output device name.  E.g., hw :0,0 

or /dev/dsp") 

        (options, args) = parser.parse_args() 

        if len(args) != 0: 

            parser.print_help() 

            raise SystemExit, 1 

 

        sample_rate = int(options.sample_rate) 

        src = gr.file_source (gr.sizeof_float, opti ons.filename, 

options.repeat) 

        dst = audio.sink (sample_rate, options.audi o_output) 

        self.connect(src, dst) 

 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        my_graph().run() 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass 



 

1.5 Bilaga 5 – generering_av_2_sinus.py 

#!/usr/bin/python 

 

import sys, os, string   

 

from gnuradio import gr   

from gnuradio import audio  

 

def build_graph (): 

    samplings_frek = raw_input("Samplingsfrekvens ( Hz): ") 

    amplitud = raw_input("Amplitud (V): ") 

    frek_1 = raw_input("Frekvens 1 (Hz): ") 

    frek_2 = raw_input("Frekvens 2 (Hz): ") 

 

    fg = gr.flow_graph () 

    src0 = gr.sig_source_f (int(samplings_frek), gr .GR_SIN_WAVE, 

int(frek_1), float(amplitud)) 

    src1 = gr.sig_source_f (int(samplings_frek), gr .GR_SIN_WAVE, 

int(frek_2), float(amplitud)) 

    dst = audio.sink (int(samplings_frek)) 

    fg.connect ((src0, 0), (dst, 0)) 

    fg.connect ((src1, 0), (dst, 1)) 

 

    return fg 

 

fg = build_graph () 

fg.start () 

raw_input ("Tryck Enter for att avsluta!") 

fg.stop () 



  

 

1.6 Bilaga 6 – AM_modulator.py 

#!/usr/bin/python 

 

import sys, os, string 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

 

def build_graph (): 

    samplings_frek = raw_input("Samplingsfrekvens ( Hz): ") 

    amplitud_1 = raw_input("Signalamplitud (V): ") 

    frek_1 = raw_input("Signalfrekvens (Hz): ") 

    amplitud_2 = raw_input("Barvagsamplitud (V): ")  

    frek_2 = raw_input("Barvagfrekvens (Hz): ") 

 

    fg = gr.flow_graph () 

    src0 = gr.sig_source_f (int(samplings_frek), gr .GR_SIN_WAVE, 

int(frek_1), float(amplitud_1)) 

    src1 = gr.sig_source_f (int(samplings_frek), gr .GR_SIN_WAVE, 

int(frek_2), float(amplitud_2)) 

    dst = audio.sink (int(samplings_frek)) 

    multiplier = gr.multiply_ff () 

    fg.connect ((src0, 0), (multiplier, 0)) 

    fg.connect ((src1, 0), (multiplier, 1)) 

    fg.connect (multiplier, (dst)) 

 

    return fg 

 

fg = build_graph () 

fg.start () 

raw_input ("Tryck Enter for att avsluta!") 

fg.stop () 



 

1.7  Bilaga 7 – play_AM_signal.py 

#!/usr/bin/python 

# 

# Copyright 2004,2005 Free Software Foundation, Inc . 

#  

# This file is part of GNU Radio 

#  

# GNU Radio is free software; you can redistribute it and/or 

modify 

# it under the terms of the GNU General Public Lice nse as 

published by 

# the Free Software Foundation; either version 3, o r (at your 

option) 

# any later version. 

#  

# GNU Radio is distributed in the hope that it will  be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implie d warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO SE.  See the 

# GNU General Public License for more details. 

#  

# You should have received a copy of the GNU Genera l Public 

License 

# along with GNU Radio; see the file COPYING.  If n ot, write to 

# the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin S treet, 

# Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from optparse import OptionParser 

 

class my_graph(gr.flow_graph): 

    def __init__(self): 

        gr.flow_graph.__init__(self) 

        parser = OptionParser(option_class=eng_opti on) 

        parser.add_option("-F", "--filename", type= "string", 

default="", help="read input from FILE") 

        parser.add_option("-r", "--sample-rate", ty pe="eng_float", 

default=48000, help="set sample rate to RATE (48000 )") 

        parser.add_option("-R", "--repeat", action= "store_true", 

default=False) 

        parser.add_option("-O", "--audio-output", t ype="string", 

default="", 



  

 

                          help="pcm output device n ame.  E.g., 

hw:0,0 or /dev/dsp") 

        (options, args) = parser.parse_args() 

        if len(args) != 0: 

            parser.print_help() 

            raise SystemExit, 1 

 

 print ("Ctrl + C for att avsluta programmet...") 

 barvag_ampl = raw_input("Barvagens amplitud (V): " ) 

 barvag_frek = raw_input("Barvagens frekvens (Hz): ") 

 

 gain = raw_input("Filtrets forstarkning (ggr): ") 

 undre_frek = raw_input("Filtrets undre gransfrekve ns 

(Hz): ") 

 ovre_frek = raw_input("Filtrets ovre gransfrekvens  

(Hz): ") 

 trans_w = raw_input("Filtrets overgangsbredd (>=1) : ") 

 

 multiplier = gr.multiply_ff () 

        samplings_frek = int(options.sample_rate) 

        src0 = gr.file_source (gr.sizeof_float, opt ions.filename, 

options.repeat) 

 src1 = gr.sig_source_f (samplings_frek, gr.GR_SIN_ WAVE, 

int(barvag_frek), float(barvag_ampl)) 

        dst = audio.sink (samplings_frek, options.a udio_output) 

 bpf = gr.firdes.band_pass (int(gain), samplings_fr ek, 

float(undre_frek), float(ovre_frek), int(trans_w)) 

 filter = gr.fir_filter_fff (1, bpf) 

 self.connect ((src0, 0), (multiplier, 0)) 

 self.connect ((src1, 0), (multiplier, 1)) 

 self.connect (multiplier, filter, dst) 

 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        my_graph().run() 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass 



 

1.8 Bilaga 8 – ampl_demod_save_signal.py 

#!/usr/bin/python 

# 

# Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc. 

#  

# This file is part of GNU Radio 

#  

# GNU Radio is free software; you can redistribute it and/or 

modify 

# it under the terms of the GNU General Public Lice nse as 

published by 

# the Free Software Foundation; either version 3, o r (at your 

option) 

# any later version. 

#  

# GNU Radio is distributed in the hope that it will  be useful, 

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implie d warranty of 

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO SE.  See the 

# GNU General Public License for more details. 

#  

# You should have received a copy of the GNU Genera l Public 

License 

# along with GNU Radio; see the file COPYING.  If n ot, write to 

# the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin S treet, 

# Boston, MA 02110-1301, USA. 

 

from gnuradio import gr 

from gnuradio import audio 

from gnuradio.eng_option import eng_option 

from optparse import OptionParser 

 

class my_graph(gr.flow_graph): 

    def __init__(self): 

        gr.flow_graph.__init__(self) 

        usage="%prog: [options] output_filename" 

        parser = OptionParser(option_class=eng_opti on, 

usage=usage) 

        parser.add_option("-I", "--audio-input", ty pe="string", 

default="",  

                          help="pcm input device na me.  E.g., 

hw:0,0 or /dev/dsp") 

        parser.add_option("-r", "--sample-rate", ty pe="eng_float", 

default=48000, help="set sample rate to RATE (48000 )") 

              



  

 

        (options, args) = parser.parse_args () 

        if len(args) != 1: 

            parser.print_help() 

            raise SystemExit, 1 

 filename = args[0] 

 print ("Ctrl + C for att avsluta programmet...") 

 barvag_ampl = raw_input("Barvagens amplitud (V): " ) 

 barvag_frek = raw_input("Barvagens frekvens (Hz): ") 

 

 gain = raw_input("Filtrets forstarkning (ggr): ") 

 undre_frek = raw_input("Filtrets undre gransfrekve ns 

(Hz): ") 

 ovre_frek = raw_input("Filtrets ovre gransfrekvens  

(Hz): ") 

 trans_w = raw_input("Filtrets overgangsbredd (>=1) : ") 

 

 multiplier = gr.multiply_ff () 

        samplings_frek = int(options.sample_rate) 

 src0 = audio.source (samplings_frek, 

options.audio_input) 

 src1 = gr.sig_source_f (samplings_frek, gr.GR_SIN_ WAVE, 

int(barvag_frek), float(barvag_ampl)) 

        dst = gr.file_sink (gr.sizeof_float, filena me) 

 bpf = gr.firdes.band_pass (int(gain), samplings_fr ek, 

float(undre_frek), float(ovre_frek), int(trans_w)) 

 filter = gr.fir_filter_fff (1, bpf) 

self.connect ((src0, 0), (multiplier, 0)) 

 self.connect ((src1, 0), (multiplier, 1)) 

 self.connect (multiplier, filter, dst) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        my_graph().run() 

    except KeyboardInterrupt: 

        pass 



 

1.9 Bilaga 9 - Instruktionsbok 

1.9.1  audio_copy.py 

Beskrivning: Programmet läser informationen på ljudkortets ”line in”-

port och skickar ut informationen på ljudkortets ”line out”-

port. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”audio_copy.py” ligger. 

 2. Skriv ”./audio_copy.py” för att starta programmet. 

3. För att välja en annan samplingsfrekvens än 48 kHz, lägg 

till ” --sample-rate = önskad samplingsfrekvens i Hz” efter 

programnamnet som skrevs i punkt 2. 

4. Tryck ”Ctrl + C” för att avsluta programmet. 

 

1.9.2 audio_to_file.py 

Beskrivning: Programmet tar emot information genom ljudkortets ”line 

in”-port, som sedan sparas till en ”raw”-fil i mappen där 

programmet ligger. Man döper ”raw”-filen själv. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”audio_to_file.py” ligger. 

 2. Skriv ”./audio_to_file.py filnamn” för att starta 

programmet. 

 3. För att välja en annan samplingsfrekvens än 48 kHz, lägg 

till ” --sample-rate = önskad samplingsfrekvens i Hz” efter 

filnamnet som skrevs i punkt 2. 

4. Tryck ”Ctrl + C” för att avsluta programmet.  

 

 



  

 

1.9.3 audio_play.py 

Beskrivning: Programmet läser en fil från datorn och skickar ut innehållet 

på ljudkortets ”line out”-port. Man anger själv vilken fil 

som ska läsas in och kan även välja om man vill att 

innehållet ska repeteras. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”audio_play.py” ligger. 

 2. Skriv ”./audio_play.py --filename = filnamn” för att starta 

programmet. 

3. För att välja en annan samplingsfrekvens än 48 kHz, lägg 

till ” --sample-rate = önskad samplingsfrekvens i Hz” efter 

filnamnet som skrevs i punkt 2. 

4. Om man vill att innehållet ska repeteras, lägg till ” --

repeat” efter filnamnet som skrevs i punkt 2. 

5. Tryck ”Ctrl + C” för att avsluta programmet. 

 

1.9.4 generering_av_2_sinus.py 

Beskrivning: Programmet genererar två sinussignaler. Man får själv ställa 

in amplitud och frekvens på de två signalerna och man får 

även ställa in samplingsfrekvensen. Signalerna skickas ut på 

ljudkortets ”line out”-port, där ena signalen skickas på 

höger kanal och den andra på vänster kanal. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”generering_av_2_sinus.py” ligger. 

 2. Skriv ”./generering_av_2_sinus.py” för att starta 

programmet. 

 3. Fyll i de önskade värdena på samplingsfrekvens, 

signalamplitud och signalfrekvens. Efter varje nytt inmatat 

värde bekräftas detta med ”Enter”. Om fel värde matas in 

tryck ”Ctrl + C” och börja om från punkt 2. 

 4. Tryck på ”Enter” för att avsluta programmet. 

 



 

1.9.5  AM_modulator.py 

Beskrivning: Programmet genererar en sinussignal som 

amplitudmoduleras med en bärvåg. Man ställer själv in 

amplitud och frekvens för både signalen och bärvågen och 

väljer även samplingsfrekvensen för den modulerade 

signalen. Signalen skickas ut på ljudkortets ”line out”-port. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”AM_modulator.py” ligger. 

 2. Skriv ”./AM_modulator.py” för att starta programmet. 

 3. Fyll i de önskade värdena på samplingsfrekvens, 

signalamplitud, signalfrekvens, bärvågsamplitud och 

bärvågsfrekvens. Varje nytt inmatat värde bekräftas med 

”Enter”. Om fel värde matas in tryck ”Ctrl + C” och börja 

om från punkt 2. 

4. Tryck på ”Enter” för att avsluta programmet.  

 

1.9.6 play_AM_signal.py 

Beskrivning: Programmet läser en fil från datorn och informationen i 

filen demoduleras, samt filtreras med ett BP FIR-filter och 

skickar ut informationen på ljudkortets ”line out”-port. Man 

anger själv vilken fil som ska läsas in och kan välja om man 

vill att innehållet ska repeteras. Man ställer även in 

bärvågens amplitud och frekvens, filtrets gain, undre- och 

övre gränsfrekvens och övergångsbredden. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”play_AM_signal.py” ligger. 

 2. Skriv ”./play_AM_signal.py --filename = filnamn” för att 

starta programmet. 

 3. För att välja en annan samplingsfrekvens än 48 kHz, lägg 

till ” --sample-rate = önskad samplingsfrekvens i Hz” efter 

filnamnet som skrevs i punkt 2. 

4. Fyll i de önskade värdena på bärvågens amplitud och 

frekvens, filtrets gain, undre- och övre gränsfrekvens och 



  

 

övergångsbredden. Varje nytt inmatat värde bekräftas med 

”Enter”. Om fel värde matas in tryck ”Ctrl + C” och börja 

om från punkt 2. 

5. Tryck ”Ctrl + C” för att avsluta programmet. 

  

1.9.7 ampl_demod_save_signal.py 

Beskrivning: Programmet tar emot information genom ljudkortets ”line 

in”-port. Informationen demoduleras, samt filtreras med ett 

BP FIR-filter. Slutligen sparas detta i en ”raw”-fil i mappen 

där programmet ligger. Man döper ”raw”-filen själv och 

ställer in bärvågens amplitud och frekvens, filtrets gain, 

undre- och övre gränsfrekvens och övergångsbredden. 

 

Instruktioner:  1. Öppna ett terminalfönster, gå till mappen där filen 

”ampl_demod_save_signal.py” ligger. 

 2. Skriv ”./ampl_demod_save_signal.py filnamn” för att 

starta programmet. 

 3. Fyll i de önskade värdena på bärvågens amplitud och 

frekvens, filtrets gain, undre- och övre gränsfrekvens och 

övergångsbredden. Varje nytt inmatat värde bekräftas med 

”Enter”. Om fel värde matas in tryck ”Ctrl + C” och börja 

om från punkt 2. 

4. För att välja en annan samplingsfrekvens än 48 kHz, lägg 

till ” --sample-rate = önskad samplingsfrekvens i Hz” efter 

filnamnet som skrevs i punkt 2. 

5. Tryck ”Ctrl + C” för att avsluta programmet. 

 

1.10 156E – Digital Radio Link 

Se den externa bilagan för laborationsinstruktioner och information om laboration 156E. 


