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Abstract 

This thesis aims to investigate SAAB AB´s possibilities to use synthetic instruments in their test 

systems. The reason for this is reducing costs and the risk of obsolescence which is common when test 

systems operate for several decades.  

The market around synthetic instruments has been explored in the search for suitable hardware and 

software. Software has been developed in LabVIEW and synthetic instruments have been created with 

the help of IVI-drivers. The hardware consisted of PXI-instruments (Waveform generator and Digitizer), 

connected to a computer using a fiber optic link and PXI-chassi. The created instruments was then 

compared to common instruments used today, and the comparison turned out well. Advantages, 

disadvantages and the theory surrounding synthetic instruments is also covered. This thesis is only an 

introduction and further work will be necessary to implement synthetic instruments at SAAB. 

The thesis also purposes suitable hardware and further development based on the test systems used 

today, and how it is possible to solve the layer structure. 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har som mål att undersöka möjligheterna för SAAB AB att börja använda sig av 

syntetiska mätinstrument i sina testsystem. Anledningen till detta är att SAAB AB vill minska 

kostnaderna och riskerna för obsolescens som finns när testsystem är i drift i flera decennier.  

Detta har inneburit att marknaden har sonderats efter lämplig hårdvara och mjukvara för 

tillämpningen. Förutom detta har mjukvara tagits fram i LabVIEW och syntetiska instrument skapats 

med hjälp av IVI-drivrutiner. Som hårdvara användes PXI-instrument (vågformsgenerator och 

digitizer) med tillhörande chassi och fiberoptisk länk från National Instruments. De framtagna 

instrumenten har jämförts med vanliga reella instrument och visat sig fungera väl, men även fördelar 

och nackdelar belyses samt teori kring hur syntetiska instrument fungerar. Examensarbetet är endast 

en introduktion i ämnet och kräver ytterligare arbete innan det är praktiskt genomförbart. Förutom 

detta ges även förslag på lämplig hårdvara och vidareutveckling baserat på hur testsystemen ser ut i 

dag, och förslag på hur lageruppbyggnaden skulle kunna lösas.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Dagens automatiska testsystem är mycket kostsamma både i inköp och i underhåll. Eftersom bland 

annat FMV (Försvarets materielverk) är en av SAAB Aerotechs största kunder ställs höga krav på 

testsystemen och instrumenten som ingår i dessa. Trots att instrumenten är bra dras de ofta med 

följande problem: 

 Höga inköpspriser 

 Känsliga mot yttre påverkan 

 Skrymmande 

 Tunga 

 Försvinner från marknaden relativt snabbt 

 Kostsamma reservdelslager 

 Svårt att skriva egna drivrutiner 

Ett testsystem kan i vissa fall ha kravet att fungera i minst 30 år framöver. Med tanke på den snabba 

utvecklingen på instrumentfronten försvinner snabbt gamla instrument från marknaden, så dessa 

måste köpas in och lagerhållas under tiden vilket är väldigt kostsamt då ett enstaka instrument kan 

kosta hundratusentals kronor. Instrumenten löper också stor risk att gå sönder under frakten då 

dessa testsystem säljs vidare över hela världen.  

 

1.2. Syfte 
Det största problemet som SAAB har är att tillhandahålla reservdelar och utbytes instrument till sina 

kunder i minst 30år vilket innebär stora kostnader vad gäller lagerhållning och inköp av hårdvaran.  

Man blir tvungen att köpa in dyra ”stand alone” instrument från olika tillverkare på grund av risken 

att dessa produkter utgår från marknaden.  

Därför är målet med detta examensarbete att försöka se över och ersätta stora och dyra ”stand 

alone” instrumenten med syntetiserade instrument. 

Fördelen med syntetiserade instrument är att man kan byta ut stora och dyra ”stand alone” 

instrument mot mycket mindre och betydligt billigare I/O-kort (Input/Output-kort)som monteras i 

t.ex. ett PXI-rack (PCI eXtensions for Instrumentation). 
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2. Teori 

2.1. Mål 
Målet med detta examensarbete är att försöka skapa syntetiserade instrument som är så generella 

som möjligt där alla in och utgångar är hårdvaruberoende medan instrumentfunktionerna styrs av 

mjukvaran. Det som eftersöks är I/O-kort som täcker så stora delar som möjligt av det spektrum som 

är aktuellt i moderna testare på SAAB Aerotech. För SAAB:s del innebär det stora fördelar med rätt 

programvara och I/O-kort när man designar nya system. 

Fördelar: 

 Hårdvaran blir ersättningsbar utan omverifiering av testprogram (Till syntetiskt mätsystem) 

 OEM-testprogram, t.ex. LabVIEW kan exekveras 

 ATE:er blir flexibla och fysiskt modulära 

 Testprogram och hårdvara blir obundna till varandra (Kan bytas ut när behov finns) 
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2.1.1. Kravspecifikation 

Programvaran som kommer att skrivas i LabVIEW kommer att fungera som drivrutiner för att styra de 

syntetiska instrumenten och ska vara möjliga att anropa från C/C++ kod. De syntetiska instrumenten 

delas upp i två huvudgrupper, stimulifunktioner och mätfunktioner. 

Stimulifunktioner som ska implementeras är: 

Vågformsgenerering 

 Sinusvåg 

 Triangelvåg 

 Fyrkantspuls 

 Arbitrary (Godtycklig vågform) 

Mätfunktioner som ska implementeras är: 

I tidsdomän 

 Amplitudmätningar 

 Stig/falltid 

 Triggerfunktioner 

 AM/FM-demodulation 

I frekvensdomän 

 Frekvensmätningar 

 Amplitudmätningar 

 Modulationsdjup 

Användargränssnitt 

Till dessa mätsystem ska frontpaneler skapas. Dessa frontpanelers utseende ska baseras på reella 

instruments utseende för att göra systemet användarvänligt. 
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2.2. Syntetiska mätsystem [1] 
Syntetisk instrumentation kan ses som den mest betydelsefulla utvecklingen sen introduktionen av 

automatiska testsystem (ATS) kom på marknaden. Denna syntetiska typ av instrument och 

mätsystem kommer förmodligen att påverka alla typer av mätutrustningar som utvecklas i framtiden. 

Ett syntetiskt instrument kommer att ha samma funktion som nuvarande vanliga instrument som 

finns på marknaden som t.ex. voltmeter, oscilloskop eller spektrumanalysator.  Skillnaden blir att 

instrumentets funktion kommer att vara implementerad i mjukvaran istället för i hårdvaran. Det 

råder ofta ganska stor förvirring mellan syntetiska instrument och virtuella instrument. Många tror 

och inte minst tidskrifter inom elektronikområdet att syntetiska och virtuella instrument är samma 

sak med olika namn bara men så är inte fallet. Denna skillnad kommer att belysas under nästa rubrik 

”Skillnaden mellan Virtuella & Syntetiska instrument [1]”. 

2.2.1. Skillnaden mellan Virtuella & Syntetiska instrument [1] 

I detta projekt kommer syntetiska instrument att försöka realiseras så bra som möjligt och då gäller 

det att reda ut vissa begrepp som det råder en viss förvirring runt. Eftersom det råder en stor 

förvirring runt att virtuella instrument och syntetiska instrument är samma sak så kommer detta att 

försöka redas ut. 

Virtuella instrument har ofta en specifik funktion. Hårdvaran är alltså utvecklad för att kunna utföra 

vissa specifika mätningar, såsom frekvensmätning eller spänningsmätning, med en mjukvarubaserad 

frontpanel som sedan styr instrumentet via någon form av dator (Embedded Controller eller extern 

PC). Ett syntetiskt mätinstrument inte innehåller några särskilda funktioner på hårvarunivån för att 

kunna göra specifika mätningar, denna typ av instrument är i själva verket mycket mer generaliserat 

än ett virtuellt instrument.  

2.2.2. Definitioner av syntetiska instrument och mätsystem 

Syntetiskt instrument 

Ett syntetiskt instrument (SI) är en komponent som tilldelats en specifik funktion i ett syntetiskt 

mätsystem, som har en syntetiserande eller analyserande funktion implementerad med specifik 

mjukvara på en generell hårdvara. 

Syntetiska instrument är alltså helt mjukvarubaserade instrument, med generella I/O-kort som i 

princip bara använder sig av en A/D-omvandlare och en D/A-omvandlare med tillhörande minne. 

Genom att använda sig av en dator med t.ex. LabVIEW kan signaler genereras och samplas.  

Det finns även möjlighet att med hjälp av LabView simulera ett oscilloskops, en spektrumanalysators 

eller en multimeters funktion. På så vis kan ett syntetiskt instrument vara både ett oscilloskop och en 

spektrumanalysator. Genom att kombinera flera syntetiska instrument i exempelvis ett PXI-system 

kan ett syntetiskt mätsystem skapas, som utför vissa specifika mätningar.  

Fördelen som finns med SI-instrument gentemot t.ex. virtuella instrument och ”stand-alone” 

instrument är att modulerna är mer generella, p.g.a. detta blir de billigare att köpa in och i Saabs fall, 

lagerhålla den tid som krävs för att hålla ett mätsystem vid liv. En annan fördel är också möjligheten 

att byta till andra modeller och tillverkare av moduler, tack vare generella drivrutiner. 
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Syntetiskt mätsystem 

Ett syntetiskt mätsystem är ett system som använder syntetiska instrument implementerade på en 

gemensam, generell hårdvaruplattform för att utföra en uppsättning specifika mätningar. 

Obsolescens 

Inom militären finns det behov av modulära testsystem för att bl.a. undvika problemen med 

obsolescens. Obsolescens innebär att när ett objekt eller tjänst inte längre är önskvärd trots att den 

kan fungera. Som exempel kan obsolescens vara när en ny produkt ersätter en gammal produkt som 

t.ex. när platt-TV:n ersatte bildrörs-TV:n. Problemet som finns för SAAB när det gäller obsolescens är 

att produkter som utvecklas för militären har en drifttid på cirka 30 år och kommer därmed att kräva 

service och underhåll under hela denna tidsperiod. Lösningen på detta problem är att använda ett 

syntetiskt mätsystem vilket innebär att om hårdvaran går sönder så går den lätt att ersätta, eftersom 

mjukvaran och hårdvara är oberoende varandra. Man kommer alltså att kunna byta ut en gammal 

hårdvara som har utgått ur sortimentet mot en mycket nyare och mätsystemet kommer ändå att 

kunna fungera på den gamla mjukvaran utan ändringar. 

2.2.3. Fundamental hårdvara 

För att kunna få en uppfattning om hur hårdvaran ska skapas för att den ska kunna användas som ett 

syntetiskt instrument så har en definition eller en fundamental CCC-arkitektur tagits fram. En CCC-

arkitektur som beskriver hur hårdvaran för ett syntetiskt instrument ska se ut består av Control, 

Codec och Condition (CCC) se figur 1.  

Controller Codec Conditioner

 

Figur 1. CCC-arkitekturen 
[1]

 

CCC-arkitekturens fundamentala uppbyggnad av en allmän hårdvara används som en plattform när 

man ska skapa hårdvara till ett syntetiskt instrument. En Controller kan bestå av t.ex. en Digital Signal 

Processing (DSP) eller en Central Processing Unit (CPU). Codec- blocket brukar bestå av en ADC eller 

en DAC och brukar kallas för konverter och har till uppgift att omvandla analog signal till digital signal 

eller tvärtom. Codec står för ”Coder and a Decoder” vilket betyder påkodare och avkodare, medan 

Conditioner-blocket består ofta av någon typ av förstärkare eller Up-converter/Down-converter. 

Denna CCC-arkitektur kan kopplas antingen stimulikopplat eller responskopplat (se figur 2). 
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Controller Codec Conditioner

Controller Codec Conditioner

Stimulikopplat

Responskopplat

Signal ut

Signal in

 

Figur 2. Stimulikopplad och responskopplad CCC-arkitektur 
[1]

 

Att den är stimulikopplad innebär att den kan generera stimulisignal såsom t.ex. sinusvåg och 

responskopplat skulle kunna vara ett instrument som utför mätningar. Ett bra exempel kan vara att 

en Arbitrary Waveform Generator (AWG)som består av en CCC-arkitektur som är stimulikopplad 

medan en digitizer består av en CCC-arkitektur som är responskopplad. Ett komplett syntetiskt 

mätsystem (SMS) är i princip en stimulikoppling som kan vara en AWG ansluten till en Device Under 

Test (DUT) och en responskoppling i form av ett datainsamlingskort som kan vara en digitizer (se figur 

3). 

Controller Codec

Controller Codec Conditioner

Stimulikopplat

Responskopplat

D

U

T

Conditioner

Digitizer

AWG

 

Figur 3. Syntetiskt mätsystem 
[1]
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2.2.4. Fundamental mjukvara 

För att få ett mätsystem som fungerar syntetiskt så måste mjukvara kunna utvecklas på ett sådant 

sätt att den blir oberoende av vilken hårdvara som ska användas. Detta gör man genom att integrera 

alla funktioner som ett instrument har i mjukvaran som i vårt fall kommer att vara LabVIEW. 
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2.3. Grundläggande signalgenerering 
Att generera signaler är en viktig del inom testsystem för att man ska kunna mäta prestanda och 

funktionalitet. Det är även bra att kunna generera signaler när man tillverkar olika typer av produkter 

inom elektronikområdet eftersom dessa produkter ofta behöver testas för att den funktionaliteten 

som produkten ska ha verkligen finns där. Men även vid underhåll kan det vara bra att tester kan 

göras och gärna automatiska tester för att spara tid. I SAAB:s fall så bygger man stora automatiska 

testare för bl.a. JAS 39 Gripen och då är behovet av signalgenerering stort. Denna typ av signal som 

genereras kallas för stimulisignal. 

2.3.1. Stimulisignal 

När man ska testa ett system så använder man ofta någon typ av signal som man kallar för 

stimulisignal. Denna signal har till uppgift att försöka stimulera systemet på ett så bra sätt som 

möjligt. Ett exempel kan vara att man har ett förstärkarsteg som man vill mäta klirrfaktorn på och då 

är det bra att generera en stimulisignal som man sedan skickar in i förstärkarsteget och mäter på. 

Denna signal stimulerar systemet på ett sådant sätt att man kan mäta de parametrar som man är 

intresserad av. En stimulisignal kan t.ex. vara sinusvåg, triangelvåg, fyrkantspuls eller godtycklig 

signal. Det är även vanligt att det finns behov av att kunna generera modulerade signaler såsom t.ex. 

FM och AM.  

Modulering [31] 

Modulation definieras av att man tar en signal av låg frekvens och kombinerar ihop den med en 

signal av hög frekvens. Den signalen som har låg frekvens kallas för intelligenssignal Medan den 

signalen som har hög frekvens brukar kallas för bärvåg. Bärvågen behövs för att intelligenssignalen 

ska kunna sändas som t.ex. en radiovåg. 

AM-modulering 

En AM-signal består av två sidbandsfrekvenser vilket är den undre sidbandsfrekvensen och den övre 

sidbandsfrekvensen. Mellan det övre och undre sidbandet finns bärvågen och detta kan ses genom 

att man analyserar signalen i frekvensdomän (se figur 4).  

 
Figur 4. Frekvensspektrum för övre, undre sidband och bärvåg 
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Som exempel om man har en intelligenssignal på  och en bärvåg på  kan man räkna ut 

sidbandsfrekvenser enligt formel 1. 

 
 

 
 
Formel 1. Beräkning av sidband 

Sedan är det även intressant att kunna beräkna modulationsindex för att man ska kunna se att 

signalen inte varken är för mycket eller för lite modulerad. Denna beräkning kan man göra med hjälp 

av formel 2. 

 

 

          

 
  

 
 

 
 

Formel 2. Modulationsindex 

När man har kombinerat ihop intelligenssignalen och bärvågen kommer den att se ut enligt figur 5. 

 

Figur 5. AM-modulerad signal 

FM-modulering 

FM-modulering är en s.k. vinkelmodulation som innebär att intelligenssignalen modulerar bärvågen. 

En FM-modulerad signal har flera olika sidbandsfrekvenser fast än intelligenssignalen har en konstant 

frekvens, medan en signal som är AM-modulerad med en intelligenssignal som är konstant bara har 

en övre sidbandsfrekvens och en undre sidbandsfrekvens (se figur 6).  
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Figur 6. FM-modulation med sidbandsfrekvenser 

Man kan även räkna ut modulationsindex eller s.k. modulationsdjup med hjälp av formel 3.  

I figur 7 kan man se hur en FM-modulerad signal ser ut och hur intelligenssignalen modulerar 

bärvågen. 

 

 
 

 

 
 
Formel 3. Formel för beräkning av modulationsindex 

 

Figur 7. FM-modulerad signal, bärvåg och intelligenssignal 

 

 

 

Generering av stimulisignal [30] 

För att man rent praktiskt ska kunna generera en signal så måste man ha en signalgenerator. Denna 

signalgenerator brukar oftast innehålla Digital-to-Analog-Converter(DAC), Integrerat minne på 

kretskortet och analog eller digital filtrering. Signalgeneratorer brukar delas upp i två olika grupper: 
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AWG och Function Generator (FG). AWG:n är en mer generell typ än FG:n men båda går att generera 

stimulisignaler med. 

AWG [15] 

En AWG är oftast utrustad med mycket minne, cirka 512MB och har en hög bandbredd för att möta 

de krav som ställs när det gäller testsystem. AWG:n tar emot användardefinierad data från en PC för 

att kunna generera en godtycklig signal. AWG kan förklaras att den fungerar som en mp3 spelare 

med mp3 låtar. Användaren kan då ladda ner en spellista med låtar till minnet. Låtarna och även 

ibland vilken ordning dem spelas i lagras i enhetens minne. Dessa låtar genereras senare från mp3 

spelaren. Likadant kan en AWG användare göra genom att ladda ner en ”playlist” av vilka vågformer 

som ska användas direkt till AWG:ns  minne. Ofta så lagras både den riktiga vågformen och 

vågformens sekvens instruktioner om hur man genererar vågformen ner i minnet (se figur 8). 

 

Figur 8. Blockschema för AWG 
[15]

. 

För att kunna skapa en vågform av godtycklig typ från en AWG så måste man använda någon form av 

mjukvaruverktyg. I detta examensarbete kommer det att användas mjukvaruverktyg såsom Analog 

Waveform Editor, Modulation Toolkit och NI LabVIEW för generering av godtycklig signal.  

Dessa vågformer och deras sekvensinstruktioner för vågformen lagras direkt i AWG:ns RAM-minne.  

I själva AWG:n bygger man upp vågformer som individuella sampel och med en viss 

samplingshastighet som beräknas av den interna klockan som sitter integrerad på kortet. 

Efter att en vågform har skapats så passerar den genom RAM-minnet och genom ett digitalt filter 

som ser till att förbättra signal kvalitén genom att öka den effektiva samplingshastigheten med hjälp 

av interpolation. Sedan passerar signalen genom en DAC och vidare till ett lågpassfilter som ser till att 

ta bort felaktiga övertoner. Både det digitala filtret och analoga lågpassfiltret brukar oftast vara 

programmeringsbara via mjukvara. Det analoga filtret kan justeras genom att signalvägen väljs med 

reläer och kan väljas via drivrutiner i LabVIEW.  

Med en AWG finns det även vissa problem såsom att vågformerna sparas i ett RAM-minne på kortet 

vilket innebär att längden av vågformerna blir begränsade. En lösning till detta problem är att loopa 
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vågformerna flera gånger, men detta kräver ett snabbt minne för att inte ge släpningar på 

vågformerna. 

FG [15] 

En FG genererar vågformer såsom sinusvåg, triangelvåg, och fyrkantsvåg med justerbar frekvens. 

Fördelen med en FG är att den inte behöver kontinuerlig signal från en dator eller ha stora RAM-

minnen för att generera vågformer eftersom FG:n genererar vågformer dynamiskt. FG:n finns i två 

olika typer: analogt och digitalt utförande. 

Den analoga FG:n använder sig av analog hårdvara för att skapa vågformer och används ofta till 

system som kräver kontinuerlig fyrkantsvåg eller sinusvåg vid särskilda frekvenser. 

Den digitala FG:n använder sig av ”Direct Digital Synthesis” (DDS), en Digital-to-Analog Converter 

(DAC), signal behandling och en minnesbuffert ”Memory Lookup Table” på cirka 32kB för att 

dynamiskt kunna generera signaler (se figur 9). DDS:en säkerställer en hög precision, upplösning, 

temperaturstabilitet och hög fasstabilitet vid ändringar av frekvensen. Det enda som lagras i 

minnesbufferten är en fullständig cykel av vågformen som ska genereras. Om utsignalen från FG:n 

ska ha en låg frekvens så krävs det att fasskillnaden mellan samplen är mycket liten för att en korrekt 

signal ska kunna genereras. 

 

 

 

 

Figur 9. (DDS) Digital FG [15] 

 

2.4. Grundläggande signalanalys 
När det gäller signaler så kan signaler i tidsdomän analyseras med hjälp av ett oscilloskop/digitizer 

Medan signaler i frekvensdomän kan analyseras med hjälp av en spektrumanalysator. 
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2.4.1. Mätning i tidsdomän 

När man mäter i tidsdomän så har man möjlighet att se hur signalen ser ut i förhållande till amplitud 

och utseende. 

Oscilloskop [28] [17] 

Det första oscilloskopet uppfanns 1897 och skiljer sig väsentligt gentemot dagens moderna digitala 

oscilloskop på grund av den snabba tekniska utvecklingen. En av de mest revolutionerande 

förändringarna av oscilloskopet under den snabba tekniska utvecklingen var när det skedde en 

digitalisering vilket innebar att det öppnades nya möjligheter i form av digital signalbehandling och 

vågforms analys. 

Med ett oscilloskop kan man mäta många olika parametrar och är ett väldigt universellt 

mätinstrument. De som kan mätas med ett oscilloskop är oftast likspänning, växelspänning, frekvens, 

fasskillnad och tidsintervall. Oscilloskopets verkliga nytta är att de kan visa en signals verkliga 

utseende i s.k. tidsdomän, d.v.s. dess periodiska variation med tiden. De digitala oscilloskopen som 

finns idag är oftast utrustade med ADC:er med hög hastighet och ganska lågupplösning (8-bitar) för 

konvertering av analog signal till digital signal och innehåller även en inbyggd processor för att kunna 

köra mjukvarualgoritmer för vanliga mätningar. 

En digitizer har samma funktioner som ett oscilloskop och innehåller oftast den senaste tekniken på 

marknaden vad gäller prestanda med hög upplösning och styrs från PC:n. 

Nackdelen med digitizern är att den har en lägre bandbredd än ett oscilloskop men har möjligheten 

att utföra flera saker som t.ex. spektrumanalys och frekvensräkning m.m.  

Dess öppna arkitektur och flexibla programvara har klara fördelar gentemot ett oscilloskopets. 

Sampling/Bandbredd[17] 

Bandbredden kan definieras som den högsta frekvensen som en sinusvåg kan ha för att digitalisering 

ska kunna ske med minimal dämpning, och samplingshastigheten kan beskrivas som den hastighet 

som A/D-omvandlaren är klockad att digitalisera den inkommande signalen. På grund av att 

samplingshastigheten och bandbredden påverkar hur noggranna mätningarna kan göras med en 

digitizer så finns det en tumregel för hur man bäst väljer prestanda på digitizern (se Formel 4). 

 
Formel 4. Tumregel för val av digitizer

[17]
 

Enligt tumregeln så räcker inte Nyquists teorem för en noggrann representation av signalen i 

tidsdomän. I figur 10 ser man hur en signal samplas med hjälp av Nyquists samplingsteorem och 

tummregelmässigt. Man kan då se att den signalen som har samplats med Nyquists samplingsteorem 

kommer att innehålla distorsion medan den tumregelmässiga inte kommer att göra det. 
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Figur 10. Visar sampling med Nyquists samplingsteorem och sampling tumregelsmässigt 

    

På en digitizer finns det två olika lägen för sampling, ett läge för realtidssampling och ett annat läge 

för ekvivalent tidssampling (ETS). Realtidssamplingen representerar signalens utseende i realtid 

medan den ekvivalenta tidsamplingen innebär att man samplar över t.ex. 5st perioder på en signal 

och när den åter konstrueras så ritas endast en period upp. Fördelen med ETS är att man kan rita upp 

signaler och se deras vågform även om samplingshastigheten är för låg men signalen kan inte 

presenteras i realtid. 

ADC (Analog-to-Digital Converter)[17] 

En digitizer innehåller ADC:er för att kunna konvertera analog signal till digital signal. 

Antalet bitar som returneras från ADC:n är den upplösning som digitizern har. 

För att alla diskreta nivåer av en signal ska kunna representeras så definierar man  där  är 

digitizerns upplösning. Som exempel så har en 24-bitars digitizer med 12Vp-p på ingången 16 777 216 

nivåer med 720nV mellan varje nivå Medan en 8-bitars digitizer har 256 nivåer med 46,8mV mellan 

varje nivå (se formel 6).  

 

(1.)  

 
 

(2.)  

 
 
Formel 5. Ekvation (1.) beräknar antal nivåer och detekterbar spänning för en 24-bitars digitizer medan ekvation (2.) 
beräknar antal nivåer och detekterbar spänning för en 8-bitars digitizer 

[17]
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Detta innebär att en 24-bitars digitizer har en hög upplösning och kan mäta små signaler i utbyte mot 

att den blir betydligt långsammare på grund av att den har lägre samplingshastighet än t.ex. en 8-

bitars digitizer. Men man kan även ställa sig frågan varför kan man inte bara förstora upp signalen 

genom att ändra tidsbasen och amplitudskalan och använda en digitizer med låg upplösning om man 

vill mäta en signal som innehåller höga signalkomponenter och låga signalkomponenter? Svaret på 

denna fråga är att när man förstorar upp signalen och försöker se de låga signalerna så kommer dem 

inte att synas i signalbruset därför behövs en digitizer med högre upplösning vid mätning av låga 

signaler för att undertrycka signalbruset. I tabell 2 kan man se pris, antal kanaler, 

samplingshastigheter, bandbredd och upplösning på NI:s olika typer av digitizer modeller. Man ser 

även hur låg upplösning ger större bandbredd och högre samplingshastigheter. 

 

Tabell 1. Visar olika digitizer modeller, pris och prestanda. Den rödmarkerade kolumnen är den digitizern som används i 
detta examensarbete[17] 

Digitizer 
modell 

Kanaler Realtids-
sampling 

Ekvivalent 
tidssampling 

Bandbredd Upplösning Pris 

  

NI 5152 2 2 GS/s 20 GS/s 300 MHz 8 Bits 52 100kr-94 300kr 

NI 5114 2 250 
MS/s 

5 GS/s 125 MHz 8 Bits 28 390kr-61 300kr 

NI 5124 2 200 
MS/s 

4 GS/s 150 MHz 12 Bits 83 000kr-127 200kr 

NI 5122 2 100 
MS/s 

2 GS/s 100 MHz 14 Bits 68 500kr-114 900kr 

NI 5105 8 60 MS/s – 60 MHz 12 Bits 43 790kr-87 600kr 

NI 5922 2 500 kS/s 
to  

15 MS/s 

– 6 MHz 16 to 24 Bits 74 700kr-113 900kr   

Användar-
definierad 

 

  

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203069
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/202184
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14231
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/12615
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203023
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201603
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2.4.2. Mätning i frekvensdomän 

Mätning i frekvensdomän gör att man kan se vilka frekvenskomponenter en signal består, t.ex. 

eventuella övertoner. Man kan även få information om fas och man har även möjlighet att se brus 

och t.ex. se bärvåg på modulerade signaler. 

Spektrumanalysator [27][28][29] 

Spektrumanalysatorn används för att analysering av frekvensspektrum ska kunna göras. Den brukar 

användas inom områden som t.ex. felsökning och installation av satellit-TV, mobiltelefoni och 

radiokommunikation men används även inom områden för uppmätning av utstrålad effekt inom 

olika frekvensområden. Andra användningsområden kan t.ex. vara radiokommunikationssystem, 

modulationsmätningar och brusmätningar.  

De grundläggande beräkningarna som görs i mätningssyfte är konvertering från ett tvåsidigt 

amplitudspektrum till ett enkelsidigt amplitudspektrum. Sedan brukar man kunna reglera 

frekvensupplösning och grafning av spektrumet och även använda Fast Fourier Transform (FFT) 

amplitudspektrum för analys och mätning av signaler från t.ex. en Data Acquisition (DAQ) enhet. 

Det finns också möjlighet att kunna konvertera amplitud och effekt till logaritmiska enheter. 

Spektrumanalysatorer har olika prestanda vad gäller hur hög frekvens man kan mäta med dessa 

instrument. Frekvensorådet brukar delas upp i följande: 

 AF (Audio Frequency) range upp till 1MHz 

 RF (Radio Frequency) range  upp till 3GHz 

 Microwave  range  upp till 40GHz 

 Millimeter-wave range  över 40GHz 

 

FFT[27] 

Med hjälp av FFT kan man åskådliggöra både fasinformation och frekvensinnehåll av en signal. Den 

fasinformationen som en FFT-analys ger är fasen relativt till den punkt som signalen har vid 

startögonblicket i tidsdomän. På grund av detta så måste man trigga vid samma punkt på signalen för 

att uppnå konsekvent fas vid avläsning. Man kan även med hjälp av FFT:ns olika funktioner mäta 

fasskillnaden mellan två olika signaler. När man gör en FFT-analys kommer FFT returnera ett 

tvåsidigtspektrum i komplexform bestående av realdel och imaginärdel. Dessa delar kommer att 

konverteras till polärform för att amplitudinformation och fasinformation ska kunna erhållas.  

Aliasing 

När man gör FFT-baserade mätningar så krävs det att man digitaliserar den signalen man vill mäta på 

först innan man kan börja med att signalbehandla den. Detta kommer att innebära att man måste ta 

hänsyn till Nyquists teorem vad gäller sampling. Det gäller då att samplingshastigheten är dubbelt så 

hög som signalen som man ska mäta på för annars är risken för aliasing d.v.s. vikningsdistorsion 

överhängande (se figur 11). Man kan se i figur 12 att när samplingshastigheten är för långsam så blir 

signalen undersamplad och när den ska återskapas så har signalen inte samma frekvens som den 

hade innan digitaliseringen. Man kan även se att när signalen samplas med Nyquists teorem så kan 

signalen återskapas utan felaktigheter. 
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Figur 11. . Signal som uppfyller Nyquiststeorem vad gäller sampling och en undersamplad signal 

När Nyquists teorem inte är uppfyllt så kommer det leda till att frekvenser som ligger över halva 

samplingsfrekvensen kommer att vikas in (se figur 12).  

 

Figur 12. Vikning av frekvenser som ligger över halva samplingshastigheten 

 

Som exempel har man en samplingsfrekvens på  och signalen som ska samplas har 

frekvensen . De kommer då att ske vikning av till frekvensen .För att se hur hela 
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viknings förloppet går till se figur 13.

 

Figur 13. Vinkning av signalen som ska samplas 

Dessa problem med vikning kan man lösa genom att använda ett antialiasing-filter eller öka 

samplingshastigheten. 

2.5. Standarder för mätsystem 
För att erhålla en förståelse för vilka standarder som finns för mätsystem så kommer det att göras en 

överblick av GPIB, PXI, PXIe, LXI, VME och VXI. Dessa är standarder som används idag, vissa är nya 

och vissa är gamla vilket leder till att ett val av standard senare kommer att göras. 

GPIB (General Purpose Interface Bus) [2] 

GPIB-bussen, även känd som HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus) utvecklades i slutet av 1960-talet 

av HP (Hewlett-Packard) och används för att koppla samman olika ”stand-alone” instrument. Denna 

buss utvecklades för att det började komma programmerbar testutrustning och digitaliserade 

kontroller i början av 1960-talet vilket ökade behovet av en standard och ett höghastighetsgränssnitt 

mellan instrumenten. Därför utvecklade IEEE (the Institute of Electrical and Electronic Engineers) en 

standard som heter IEEE 488-1975 som reviderades 1978 och denna buss kommer senare att kallas 

för GPIB, HP-IB eller IEEE-488. 

Eftersom den ursprungliga IEEE-488 standarden inte innehåller några instruktioner om t.ex. syntax 

m.m. så gjorde det att arbetet med att hitta en bra standard fortsatte. Man kom senare fram till 

tilläggsstandarder så som IEEE-488,1 och IEEE-488,2. IEEE-488,1 är en standard för digitalt gränssnitt 

för programmerbara instrument och IEEE-488,2 är en påbyggd standard till IEEE-488,1 och innehåller 

t.ex. vanliga kommandon och protokoll.  

PXI (PCI eXtension for Instrumentation) [3] [4] [5] 

PXI (PCI eXtension for Instrumentation) är en nyligen utvecklad standard för mät- och testsystem. PXI 

bygger på PCI-bussen (Peripheral Component Interconnect) men är modulärt som CompactPCI och 

innehåller ytterligare bussar för synkronisering.  



 

19 
 

National Instruments presenterade standarden 1997 och 1998 blev den en öppen standard för klara 

den ökande pressen på komplexa mätsystem. PXI drivs för närvarande av PXISA(PXI Systems Alliance) 

som består av över 50 olika företag och har till uppgift att säkerställa kompabilitet och att standarden 

uppfylls.  

Ett PXI-mätsystem är uppbyggt kring ett chassi där olika moduler kan stoppas in för att skräddarsy 

mätsystemet efter behov. Modulerna kan ha olika syften, såsom funktionsgenerator eller oscilloskop. 

Chassiet kan sedan kopplas till en dator via ett speciellt modulkort (PC Control) eller ha ett 

kontrollerkort med inbyggd dator(Embedded Controller). Chassiet tillhandahåller också 

strömförsörjning och kylning till samtliga moduler, samt en dedikerad 10 MHz klockpuls för att 

synkronisera modulerna. För att skräddarsy mätsystemet finns över 1,500 olika moduler att tillgå 

från 70 olika försäljare. National Instruments tillhandahåller över 200 PXI-moduler (se figur 14). 

 

 

Figur 14. Ett PXI-chassi från National Instruments med diverse modulkort och inbyggd dator (Embedded Controller) 
[3]

 

Stora fördelar med PXI är att det ger ett skalbart, kompakt mätsystem med hög bandbredd; 

132MB/s, låg latens och bygger på en redan utvecklad PC-standard vilket underlättar 

mjukvaruutvecklingen. Det finns även PXI-moduler för att ansluta andra typer av bussar, t ex. 

GPIB/HP-IB, VXi och LXi. 

I en artikel[4] från Test & Measurement skriver Boyd Shaw att PXI tidigare haft problem med att 

instrumenten rent prestandamässigt inte nått upp till vanliga ”stand alone”-instrument prestanda, 

men idag är inte detta något problem. Många PXI-instrument är idag lika bra eller bättre än 

motsvarande fristående instrument. I en annan artikel [5] nämner Shaw också PXI-instrumenten kan 

ersätta de fristående instrumenten även på arbetsbänken, tack vare de välbyggda mjukvarubaserade 

frontpanelerna som medföljer PXI-instrumenten, vilket tidigare har saknats.  
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PXI Express[5] 

PXI Express är ytterligare en vidareutveckling av datorns PCI Express-buss. Detta gör möjlighet till 

skalbar bandbredd (upp till 6GB/s) och ännu lägre latens medan mjuk- och hårdvarukompabilitet 

med PXI finns kvar och kommer inte att ersätta vanlig PXI.  

LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) [6] [7] [8] 

LXI baseras på Ethernetteknologi och är en instrumentplattform. Denna teknologi används för att 

säkerställa modularitet, flexibilitet och prestanda. LXI-modulen har oftast ingen typ av panel eller 

display på framsidan utan kopplas till en PC via en Ethernetanslutning (RJ-45 kontakt). LXI-modulen 

har även integrerad strömförsörjning för att öka tillförlitligheten och minskar kostnaderna.  

Det behövs även IP-nummer för att PC:n, ”stand-alone”-instrumenten och LXI-modulerna ska kunna 

kommunicera med varandra och detta IP-nummer kan delas ut mellan PC:n , LXI-racket eller både 

och. Själva LXI standarden främjar sömlös förflyttning av mjukvara mellan ”stand-alone” 

instrumenten(se figur 15) och LXI-modulerna (se figur 16). Skillnaden mellan en LXI-modul och ett 

”stand-alone”-instrument är att man måste koppla LXI-modulen till en PC för att den ska kunna 

användas eftersom den inte har knappar, rattar och display som ett vanligt ”stand-alone”-

instrument. 

LXI-instrument är ofta virtuella instrument, vilket betyder att de inte har någon fysisk frontpanel, 

men att instrumentet har en specifik funktion, såsom oscilloskop eller spektrumanalysator. Detta gör 

standarden mindre lämplig för syntetiska instrument eftersom kravet på generell hårdvara inte 

uppfylls. 

 

 

Figur 15. DSO5034A 5000 Series Oscilloscope 300 MHz, 4 Channels (”Stand-alone” instrument) 
[7] 
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Figur 16. Agilent (N8242A) Arbitrary AWG (LXI-modul) 
[8] 

VME (VERSAmodule Eurocard bus) [9] 

VME-bussen är en typ av datorarkitektur som utvecklades av Motorola Corporation år 1979 för en 

mikroprocessor av modell nummer 68 000. Denna buss utvecklades på grund av att bussarna på den 

tiden hade svårt att klara av olika typer av mikroprocessorer, begränsad adresseringsmöjlighet och 

väldigt långsamma. Denna VME-buss hade fördelen att vara kompatibel med i princip alla olika typer 

av mikroprocessorer och det var en öppen standard som innebar att tredjepartstillverkare kunde 

utveckla produkter till den. Den första versionen av VME-bussen kom ut 1981 och efter det så har 

tusentals olika produkter utvecklats till denna standard.  

VXI (VME eXtensions for Instrumentation) [9] [10] 

 VXI är en vidareutveckling på den gamla VME-bussen och dess konsortium utformades 1987 och 

kom att bli den drivande kraften inom test och mätning. Datahastigheten ligger på upp mot 160MB/s 

jämfört med den första VME-bussen som hade en datahastighet på 40MB/s. 

VXI brukar bestå av ett rack innehållandes max 13-slots som insticksmoduler kan monteras i för olika 

funktionalitet (se figur 17 och figur 18). Modulerna kan t.ex. innehålla funktioner som oscilloskop, 

digitizer och funktionsgenerator. VXI-bussen med dess anslutningar är monterade på bakplanet på 

VXI-racket. En modul kan använda mer än ett slot och är betydligt större än en PXI-modul. VXI är en 

gammal standard som används än idag, men som beräknas ersättas av PXI i framtiden. 
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Figur 17. VXI-rack 13 slots chassi
[11]

 

 

Figur 18. VXI-modul(Digitizer insticksmodul)
[12]
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3. Metod 

3.1. Utvecklandet av syntetiskt mätsystem 

3.1.1. Nuvarande lageruppbyggnad 

På SAAB idag så ser lageruppbyggnaden ut på följande sätt enligt figur 19.  

TestStand: I blocket TestStand exekveras olika tester och här sitter användaren av testsystemet och 

styr.  

LabVIEW/LabWindows: I detta steg finns filer som kan anropas från det överliggande blocket. Här 

finns det tester och mätningar som är mer specifika som t.ex. mätning av Total Harmonic Distorsion 

(THD). 

TMI: Detta skikt innehåller metoder för att kunna komma åt olika typer av instrumentfunktioner från 

testprogrammet. Lagret ser också till att göra testsystem mer modulära så att nya testsystem lättare 

kan konstrueras. TMI-lagrets funktion kan alltså liknas vid ”LabVIEW-drivrutin”-lagret i figur 20.  

IVI: Detta skikt innehåller till viss del standarddrivrutiner men i stor utsträckning skrivs det även egna 

specifika drivrutiner för att särskilda instrumentfunktioner som finns i bl.a. ”stand-alone”-instrument 

skall kunna användas.  

Detta är av intresse eftersom det ser till att systemet inte blir modulärt och man binder instrument 

till mjukvaran.  

NI DAQ-MX: Innhåller drivrutiner för styrning av National Instruments hårdvara. 

VISA: Innehåller drivrutin för programmering och konfigurering av hårdvara.  

 

Figur 19. Nuvarande lageruppbyggnad 
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Fördelar: 

 Alla mätfunktioner finns redan i instrumentet 

Nackdelar: 

 Låser till vissa specifika instrument 

 Höga kostnader för utveckling av nya drivrutiner för specifika instrumentfunktioner 

 Problem med obsolescens 

 Skrymmande testsystem 

3.1.2. Exempel till lageruppbyggnad (Syntetiskt) 

Här har vi tagit fram en modell som beskriver hur man skulle kunna bygga upp ett syntetiskt 

mätsystem på Saab AB (se figur 20). Den översta lagernivån TestStand innehåller den mest 

övergripande testningen och är den del som operatören av testsystemet kommer att kunna använda 

för att utföra automatiska tester.  

 

LabVIEW/LabWindows: Detta steg innehåller mer specifika tester såsom t.ex. THD test. Detta 

innebär att man kan använda flera olika instrumentfunktioner som finns i blocket LabVIEW-drivrutin 

för att göra mer specifika tester. 

LabVIEW-Drivrutin: Detta steg innehåller instrumentfunktioner såsom t.ex. FFT-analyser, mätningar i 

tidsdomän och konfigurering av oscilloskopet. 

IVI: Innehåller standarddrivrutiner för 8 olika instrumentklasser och kan ha drivrutiner för hur 

funktionsgeneratorn ska generera t.ex. en sinusvåg. Dessa drivrutiner är generella och kan användas 

på alla instrument som stödjer IVI. Detta innebär att man med enkelhet kan byta ut instrument och 

systemet blir mer modulärt. 

NI DAQ-MX: Innhåller drivrutiner för styrning av National Instruments hårdvara som i detta projekt 

är I/O-kort av typen PXI. 

VISA: Innehåller drivrutin för programmering och konfigurering av hårdvara. 
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Figur 20. Förslag till lageruppbyggnad 

Fördelar: 

 Inga nya drivrutiner behöver skrivas/skaffas på IVI-nivå vid utbyte av hårdvara 

 Instrument kan bytas ut till andra modeller 

 Man blir mer skyddad mot obsolescens 

Nackdelar: 

 Inga frontpaneler på hårdvaran 

 Systemet kan upplevas som abstrakt eftersom frontpaneler saknas i stor utsträckning 

 

3.1.3. Exempel på strukturering av mjukvaran 

Som exempel så beskrivs här en enkel uppbyggnad av mjukvaran för ett syntetiskt mätsystem om 

man ska göra en mätning som THD. I översta lagret finns utvecklingsverktyget LabVIEW/LabWindows 

och där kommer den övergripande mätningen eller testet att göras i form av att data samlas in från 

de lägre nivåerna (se figur 21). 

LabVEW/LabWindows: Detta skikt innehåller själva THD-testet. Här utförs det olika matematiska 

operationer och insamling av data för att ett THD-värde skall kunna presenteras. 

LabVIEW-drivrutin: Innehåller instrumentfunktioner som t.ex. initiera standardfunktion och 

konfigurera oscilloskopets kanaler men på en enklare nivå en IVI-lagret. 

IVI: Detta skikt innehåller ännu mer basala funktioner för ett instrument som t.ex. triggertyp, enable 

output och konfigurera kanal. 
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Figur 21. Strukturering av syntetisk mjukvara 

3.1.4. Sondering av marknaden 

I detta examensarbete har vi intervjuat våra handledare och kommit fram till att hårdvaran ska vara 

så generell som möjligt för att den lätt ska kunna ersättas med ny hårdvara om den går sönder. För 

att veta vilka olika typer av mätsystemsstandarder och metoder som används på marknaden idag 

genomfördes en sondering av hårdvara och mjukvara. Efter denna sondering stod det klart vilken 

mätstandard som skulle användas, det blev PXI-standarden eftersom den standarden redan har 

funnits ett tag på marknaden och på grund av detta är det ganska lätt att få tag i den utrustning man 

behöver. Detta val grundade vi på att GPIB har en relativt låg överföringshastighet och är framförallt 

riktad mot stand alone-instrument. LXI-standarden är mer inriktad till virtuella instrument som har 

egen strömförsörjning. VXi är modulärt men gammalt, och är tänkt att ersättas av det snabbare och 

modernare PXI (Express). Men värt att tillägga är att eftersom mätsystemet kommer att vara av 

syntetisk typ så innebär detta att systemet innesluter full modularitet och medför att i princip vilken 
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standard som helst kan användas till den grafiskt programmerade mjukvaran i LabVIEW utan att 

förändringar behöver göras. 

Val av PXI-system 

I detta steg i rapporten tar vi reda på vilka produkter som finns på marknaden och vi har valt att börja 

med att undersöka vilken typ av signalgenerator som ska användas, vilka typer av datainsamlingskort 

(I/O-kort) som innehåller de funktioner och möjligheter som behövs för ett syntetiskt mätinstrument. 

Det kommer även att utredas vilket PXI-chassi som ska användas och hur det ska styras (PC-styrning).  

De funktioner som vi behöver ha enligt kravspecifikationen är stimulifunktioner och mätfunktioner i 

form av vågformsgenerering och mätningar i tidsdomän och frekvensdomän. 

Vågformsgenereringen ska innehålla funktioner som sinusvåg, triangelvåg, puls och godtycklig 

vågform, medan mätningarna i tidsdomän ska innehålla amplitudmätningar, stig/falltid, 

triggerfunktioner och AM/FM-demodulation. Mätningarna i frekvensdomän ska göras i form av 

frekvensmätningar, modulationsdjup och amplitudmätningar. För att dessa funktioner ska vara 

möjliga att implementera så behövs oscilloskopsfunktioner och tongeneratorfunktioner byggas upp i 

mjukvaran LabVIEW som ska användas för att utveckla det syntetiska mätsystemet som SAAB 

Aerotech har gett oss i uppgift att konstruera. 

Signalgenerator 

Det man kan se på marknaden idag är att det finns olika typer av I/O-kort när det gäller att generera 

vågformer. De I/O- kort som finns färdiga att generera vågform med är AWG och FG, skillnaden 

mellan dessa är att den först nämnda är mer generell än den sista. Samplingshastigheten på AWG 

ligger runt cirka 400MS/s vilket gör att man kan generera signaler runt 40MHz Medan FG kan 

generera signaler runt cirka 100MHz. 

Det kort som valdes till att generera vågformer med blev ett PXI-5422 från NI, en AWG. Denna 

modell valdes för att den enkelt kunde lånas från Johan Olsson på NI. 

Fördelen med AWG:n är att den är mer generell än en FG eftersom själva vågformsgenereringen sker 

via mjukvaran i datorn och blir i sådana fall inte enhetsspecifik.  

Det kommer då bli enklare för SAAB Aerotech att byta ut kortet eftersom mjukvaran i LabVIEW blir 

mer plattformsoberoende än vad den skulle bli om den programmerades för en FG. 

AWG (PXI-5422) [16] 

På detta AWG-kort kan man välja hur stort RAM-minne man vill ha.  

Storlekarna som finns är 8MB, 32MB, 256MB eller 512 MB men upplösningen är 16-bitar oavsett 

storleken på minnet och priset ligger från 64 400kr för 8MB kortet till 131 900kr för 512MB kortet 

(för specifikationer för PXI-5422 kortet se tabell 2 och figur 22). 
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General   

Form Factor PXI Platform 

PXI Bus Type PXI Hybrid Compatible 

OS Support Windows, Real-Time, Linux 

LabVIEW RT Support Yes 

Analog Input   

Sample Rate 200 MS/s 

Resolution 16 bits 

Analog Output   

Number of Channels 1 

Timing Hardware 

Frequency Range 0-80 MHz 

Output Impedance 50 Ohm, 75 Ohm 

Maximum On-Board 

Memory  512 MB 

Maximum Voltage Range – 6.6 V 

      Range Sensitivity 48 mV 

Minimum Voltage Range – 2.82–2.82 mV 

      Range Sensitivity 1 mV 

Waveform Types Standard Functions, Intermediate Frequency, Arbitrary, DC 

Noise Floor (@ -50 dBm 

output) 
– 148 dBm/Hz 

Triggering Digital 

External Clocking Yes 

Physical Specifications   

Length 16 cm 

Width 10 cm 

Height 2 cm 

I/O Connector SMB male 

Tabell 2. Specifikationer för PXI-5422 (AWG) 
[16]

 

Nästa steg som togs var att undersöka om det fanns möjlighet att ersätta dessa färdiga vågformskort 

med ett ännu mer generellt kort i form av ett analogt I/O-kort. Problemet med ett för generellt 

analogt I/O-kort är att korten i princip ligger runt bara 1 MS/s i output vilket innebär att man bara 

skulle kunna köra maximalt cirka 500 kHz på t.ex. sinusvåg och även ännu lägre frekvens vid andra 

vågformer. Så denna idé att försöka ersätta med ett ännu mer generellt kort går tyvärr inte utan att 

göra stora inskränkningar på prestandan.  
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Figur 22. PXI-5422 AWG 
[18]

 

Datainsamlingskort 

Efter att beslutet var taget om vilken AWG som skulle användas så var det dags att kontrollera vad 

marknaden kan erbjuda när det gäller kort för mätning. Mätningarna ska ju ske i mjukvaran på PC:n 

enligt kravspecifikationen och på grund av dessa krav så stod valet mellan en digitizer eller ett 

oscilloskop i form av PXI-kort till PXI-chassit. Enligt kravspecifikationen och önskemål så drogs 

slutsatsen att PXI-kortet som ska sköta mätningarna ska vara generellt och ha så stor funktionalitet 

som möjligt. Därför valdes en digitizer av modell PXI-5122 som med fördel lånades av Johan Olsson 

på NI. 

 

Digitizer (PXI-5122) [19] 

I tabell 3 kan man se olika specifikationer över digitizer PXI-5122 som bl.a. antal kanaler, 

samplingshastighet, bandbredd och upplösning men även fysiska specifikationer såsom storlek och 

anslutningar m.m. 
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General  

Form Factor PXI Platform 

PXI Bus Type PXI Hybrid Compatible 

OS Support Windows, Real-Time, Linux 

LabVIEW RT Support Yes 

Analog Input  

Number of Channels 2 

Sample Rate 100 MS/s 

Random Interleaved Sampling 
(RIS) Rate 

2 GS/s 

Bandwidth 100 MHz 

Frequency Range 0MHz-100 MHz 

Resolution 14 bits 

Simultaneous Sampling Yes 

Maximum On-Board Memory 512 MB/ch 

Maximum Voltage Measurement 
Range 

– 10-10 V 

Range Sensitivity 1.22 mV 

Minimum Voltage Measurement 
Range 

– 100-100 mV 

Maximum Common Mode Voltage 
42 V 

Input Impedance 1 MOhm, 50 Ohm 

Total Harmonic Distortion (THD) 
– 75 dBc 

Phase Noise (@ 10 kHz offset) 
– 130 dBc/Hz 

Digital I/O  

Number of Channels 0 

Timing/Triggering/Synchronization 
 

External Clocking Yes 

Physical Specifications  

Length 16 cm 

Width 10 cm 

Height 2 cm 

I/O Connector BNC connectors, SMB male 

Tabell 3. Specifikationer över PXI-5122 (Digitizer) 
[19]
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Styrning av PXI-system (PC-styrning) 

Intern PC-styrning [13] 

Till PXI-chassit kan man integrera en PXI-kontroller (Embedded Controller se figur 23) som är i princip 

en helt vanlig PC med Windows som operativsystem (OS). PXI-kontrollern monteras i chassits slot 1 

och innehåller CPU, RAM-minne, hårddisk och har anslutningar som LAN, tangentbord, mus, 

serieportar och USB-portar. Fördelen med en PXI-kontroller är att den innehåller en helt vanlig PC 

vilket medför att mjukvara som t.ex. LabVIEW kan med enkelhet installeras på kontrollerns hårddisk 

och sedan köras med hjälp av att tangentbord, mus och skärm ansluts.  

En av de nackdelar som finns med att ha flera PXI-chassin med inbyggd kontroller i ett stort ATE-

system med internet anslutning, är att varje enskild kontroller måste uppgradera sin brandvägg och 

virusprogram vilket medför mycket arbete och även risk för virus vilket leder till bristande säkerhet. 

Den andra nackdelen som finns är att uppgraderings möjligheterna hos en integrerad kontroller är 

begränsad gentemot en vanlig extern PC. Men det finns också fördelar med inbyggd kontroller vilket 

är att systemet blir mer kompakt och portabelt. 

 

 

Figur 23. PXI-kontroller NI PXI-8108 har en 2,53 GHz Intel Core 2 Duo T9400 med upp till 4GB DDR2 RAM 
[13]

. 

Extern PC-styrning [13] 

Med hjälp av t.ex. NI:s MXI-Express eller MXI-4 gränssnittet så kan man ansluta en helt vanlig PC till 

PXI-chassit istället för att ha en inbyggd PXI-kontroller. Det går till på detta sätt att man sätter in ett 

PCI/PCIe-kort i datorn och ett PXI/PXIe-kort i PXI-chassit. PXI/PXIe-kortet måste sitta på slot 1 i PXI-

chassit eftersom detta slot är anpassat för kontrollerkort. Korten brukar kopplas ihop med en 

kopparkabel eller med en optisk fiberkabel vilket den sist nämnda ger bättre prestanda och är lättare 

att hantera. Den utrustning som kommer att användas för styrning är ett MXI-4 kit med 

fiberkoppling. 

MXI-4 kit [26] 

MXI-4 kittet innehåller olika typer av I/O-kort som kopplas ihop med en fiberkabel på 30m och klarar 

överföringshastigheter upp till 1,5Gbit/s i seriell dataöverföring. 
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Med detta kit kan man göra följande: 

 Kombinera PXI- och PCI-enheter i samma system 

 Avskilja mätsystem från värddatorn 

 Styra bakplanet via en ett annat chassi 

 Styra bakplanet via en PC 

MXI-4 korten använd i princip i två stycken olika uppkopplingar. 

Uppkoppling 1: PCI-kortet monteras i en vanlig PC Medan PXI-kortet monteras in i PXI-chassit. Denna 

uppkoppling medför en sådan funktionalitet att man kan med enkelhet styra PXI-systemet från PC:n 

(se figur 24). 

Uppkoppling 2: I detta fall använder man sig av två stycken PXI-chassin. I chassi 1 har man en PC-

kontroller, chassi 1 och chassi 2 kopplas sedan samman med två PXI-kort och en optisk länk. Båda 

enheterna kan då styras med PC-kontrollern (se figur 24). 

 

Figur 24. Uppkoppling av MXI-4 kitt
[26]

 

Sammanfattning 

De I/O-kort som kommer att användas i detta examensarbete är PCI-8331 och PXI-8336 och kopplas 

upp enlig figur 25. Dessa kort är lånade från Johan Olsson på NI. 
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Figur 25. Uppkopplingen av testsystemet
[26]

 

 

PXI-chassi [13] 

PXI-chassit är ett modulärt system som finns i olika storlekar; 4-, 6-, 8-, 14- och 18-slots. Höjden på 

modulerna (instickskorten) som kan monteras i slotten mäts i 3-Units eller 6-Units och en Unit är 

44,45 mm (se figur 26). Antalet slots i ett chassi beskriver hur många kort som maximalt kan 

användas i chassit medan Unit beskriver höjden på korten. Ett kort kan ta upp flera slots beroende på 

kortets funktion. 

 

Figur 26. Visar höjd och bredd på ett PXIe-5622 digitizer 
[14]

 

PXI-chassit innehåller oftast en nätdel och ett bakplan. På bakplanet sitter det ett kretskort som 

innehåller själva PCI-bussen med klockningsbussar och triggningsbussar. Det finns även en extern 

referensklocka på 10MHz för inkoppling av flera chassin samtidigt. Det PXI-chassi som valdes att 

använda var ett NI PXI-1042 som lånades på SAAB Aerotech.  
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PXI-1042 (Chassi) [25] 

Chassit PXI-1042 innehåller 8 stycken slots, med en storlek av 3U per slot. Detta chassi har även 

funktioner som strömbegränsning av typen ”Push-reset circuit breaker” som sitter monterad på 

baksidan och har samma funktion som en automatsäkring. Det finns även en inbyggd modul som 

känner av temperaturen på den luft som flödar in och har som funktion att reglera fläkthastigheten 

så att optimal kylning och minimal ljudnivå erhålles.  

Slot 1: innehåller systemkontroller funktionen och kan uppta som maximalt 3 stycken slots. Alla slots 

som finns till vänster om slot 1 är s.k. expansionsplatser för olika moduler. Denna modul kan t.ex. 

innehålla en PXI-kontroller som är en dator och kräver mer än bara ett slot (se figur 14 nr:5). 

Slot 2: är ett s.k. ”Star Trigger” slot (ST) som kan användas för att individuellt trigga moduler som 

sitter i slot 3-8 som kan vara t.ex. en digitizer eller ett oscilloskop. Men detta slot kan även användas 

som ett vanligt slot utan trigger funktion (se figur 27 Nr: 7). 

 

 

Figur 27. PXI-1042 frontpanel
[25]

 

Lokal buss: den lokala bussen används för att koppla ihop de olika slotsen med varandra.  

Den lokala bussen kopplar ihop slot 2 till 8 med varandra men är inte ansluten till systemkontrollern 

och varje lokalbuss innehåller 13 ledare som kan skicka digitala signaler eller analoga signaler. Bussen 

klarar av analoga signaler upp till 42 volt i amplitud och systemkontrollern står för klocksignalerna till 

varje slot (se figur 28). 
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Figur 28. Lokalabussar och triggerfunktioner
[25]

 

Systemreferensklocka: Chassit har även en systemklocka som finns på bakpanelen som 

tillhandahåller en klockfrekvens på 10MHz som kan kopplas till andra chassin för synkronisering 

mellan enheterna. 

 

Mjukvara för mätsystem 

Eftersom tanken med syntetiska instrument och mätsystem är att man ska kunna byta ut hårdvaran 

utan stora ingrepp i mjukvaran, undersöktes vilken mjukvara som var lämplig för uppgiften. 

Problemet idag är att SAAB skapar egna ” Interchangeable Virtual Instrument ”-drivrutiner (IVI) till 

varje specifikt instrument för att specifika avancerade funktioner som finns integrerade i ”stand-

alone”-instrumenten ska kunna användas i det stora testsystemet, vilket är både tidskrävande och 

kostsamt. Utmaningen som finns då är att hitta en mjukvara som kan använda dem befintliga 

standarddrivrutinerna istället för att använda de egengjorda IVI-drivrutinerna. Därför kommer de 

mer avancerade funktionerna att försöka göras på en högre mjukvarunivå och enbart bygga på de 

standardiserade funktionerna som finns i en IVI-drivrutin. Fördelen med att flytta upp en sådan 

funktionalitet är att man får ett system som blir mer modulärt vilket innebär att mjukvaran i princip 

blir helt oberoende av hårdvaran. 

IVI (Interchangeable Virtual Instrument) [20][21] 

IVI-standarden definierar en öppen drivrutinsstruktur, instrumentklasser och delade 

mjukvarukomponenter.  

 

Olika instrument delas in i olika klasser, såsom: 

 Spänningsförsörjning 

 Digitala multimetrar (DMM) 

 Funktionsgeneratorer 

 Oscilloskop 
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IVI utgör ett lager mellan testprogrammet som kan vara t.ex. LabVIEW och VISA-lagret (se figur 29). 
IVI-lagret delas upp i två delar: en instrumentspecifik drivrutin och en klassdrivrutin. Den instrument- 
specifika drivrutinen har funktionalitet som en vanlig klassisk instrumentdrivrutin men är optimerad 
för bättre prestanda och inkluderas även med möjlighet för instrumentsimulering. Klassdrivrutiner 
innehåller allmänna funktioner för styrning av instrumentkategorier och anropar motsvarande 
specifika funktioner vid ”run time”. Det finns en stor fördel med att skriva sitt program till 
klassdrivrutiner eftersom detta program då blir utbytbart, vilket det inte skulle vara om man skrev 
programmet till den specifika instrumentdrivrutinen. I vårt fall innebär det att den grafiska 
programmeringen i LabVIEW måste skrivas direkt till klassdrivrutin eftersom de generella I/O-korten 
ska vara utbytbara utan att några som helst förändringar behöver göras i programmet.  
 

 

Figur 29. IVI-arkitekturen 
[21]

 

VISA (Virtual Instrument Software Architecture)[33][34] 

År 1993 grundades VXIplug&play Systems Alliance och vid den tiden fanns det många olika typer av 

kommersiella I/O-mjukvaror till mätstandarder som VXI, GPIB och seriellt gränssnitt. Problemet som 

fanns med dessa I/O-mjukvaror var att de inte rådde någon enhällig standard runt dessa och att 

kompatibiliteten var dålig. Därför utvecklades industristandarden Virtual Instrument Software 

Architecture (VISA) som idag har över 55 företag anslutna till denna standard som t.ex. National 

Instruments, Tektronix och Hewlett-Packard. Denna standard gäller för programmering, 

konfigurering och felsökning av instrumentsystem såsom GPIB, VXI, PXI, Ethernet och för USB-

gränssnittet (se figur 30). Denna mjukvara innehåller instrumentdrivrutiner och är som ett 

kommunikationsgränssnitt mellan ett utvecklingsverktyg som t.ex. LabVIEW eller IVI. 
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Figur 30. VISA arkitekturen 
[34]

 

 

TestStand [22] 

TestStand är en mjukvara från National Instruments som är den övergripande mjukvaran i ett 

testsystem. TestStand exekverar en sekvens av olika tester som skrivits i LabView, LabWindows eller 

C++. och har ett operatörsgränssnitt som är enkelt att använda. TestStand sköter också rapportering 

av testresultat och loggning. SAAB använder sig av en anpassad version av TestStand, kallad TS700 i 

sina testsystem. 

LabView [23] 

LabView är också en programvara från National Instruments. I LabView kan virtuella instrument och 

specifika tester skapas i en grafisk programmeringsmiljö, vilket gör det lätt för användaren att 

komma igång och förstå dataflödet i programmet. LabView innehåller också många färdiga block som 

snabbar upp skapandet av tester och mätningar.  

LabWindows [24] 

Vid sidan av den grafiska programmeringsmiljön i LabView fanns också krav på en mer avancerad 

programmeringsmiljö. LabWindows är en miljö där man programmerar tester och mätningar i C, 

vilket gör det något mer avancerat att sätta sig in i men istället ger större möjligheter att påverka 

programmets funktion. SAAB använder sig till stor del av LabWindows vid utvecklandet av tester. 

Slutsats 

Det slutgiltiga resultatet av vilken mjukvara som kommer att användas är först och främst LabVIEW 

eftersom det framhävs i kravspecifikationen. I LabVIEW kommer två extra mjukvaror installeras, NI 

Modulation Toolkit, för att modulering och demodulering av FM/AM-signal ska kunna göras och NI 

Analog Waveform Editor för att generera godtyckliga vågformer, förutom detta så krävs även IVI-
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drivrutiner till hårdvaran.  

När det gäller hårdvaran så kommer PXI standarden att användas för utvecklingen av syntetiska 

instrument och mätsystem. Den resulterande hårdvaran som kommer att användas är ett PXI-chassi 

av modell PXI-1042 från NI som har 8 slot. De moduler som kommer att monteras i 1042-chassit är 

en AWG av modell PXI-5422 och en digitizer av modell PXI-5122. PXI-chassit tillhandahålles av SAAB 

Aerotech och de två I/O-korten (PXI-5422 och PXI-5122) lånades av Johan Olsson, 

försäljningsingenjör på NI för norra och södra Sverige. Anslutningen mellan PC:n och PXI-chassit 

kommer att göras med ett MXI-4 kit som även det lånades av Johan Olsson på NI. 

3.1.5. Implementering av stimulifunktioner  

Som tidigare nämnts användes LabView tillsammans med IVI-drivrutiner till implementering av 

samtliga funktioner. IviFgen-drivrutinen valdes eftersom denna är avsedd för vågformsgenerering. 

De mål som skulle uppfyllas vad gällde stimulisignaler var följande: 

 Sinusvåg 

 Triangelvåg 

 Fyrkantsvåg 

 Godtycklig vågform 

IviFgen innehåller en del olika block som används för att initiera och konfigurera en 

funktionsgenerator i LabView. Innan uppbyggnaden av programmen startade studerades en del 

exempel som följer med IVI Compliance Package[32], som också innehåller drivrutinerna.  Samtliga 

exempel tycktes följa en viss standard vad gäller flödet i programmet, som kan ses i figur 31.  

Initiering av 

arbitrary-

funktion

Inmatning/

nedladdning 

av vågform

(för arbitrary)

TermineringGenerering 

Konfigurationsläge Genereringsläge

Initiering av 

standard-

funktion

Eller
Initiering av 

instrument

 

Figur 31. Modell för stimuliprogram uppbyggt kring IVI. 

I Initieringsfasen skapas en session till det aktuella instrumentet. Därefter initieras instrumentet till 

att antingen generera en standardfunktion eller en godtycklig vågform. Initieringen är uppdelad i två 

olika block för att användaren ska kunna modifiera signalen under tiden programmet körs för att 

slippa skapa en ny session till instrumentet. Om en godtycklig vågform valts skapas och laddas denna 

ned till instrumentet i nästföljande steg. Under dessa två steg är instrumentet i konfigurationsläge 

och ingen signal finns på utgången. I genereringsläget läggs signalen ut på instrumentets utgång och 

instrumentet stannar i detta läge tills terminering sker av användaren. När modellen i figur 31 tagits 

fram gjordes små program för generering av de enskilda vågformerna. Programmen byggdes då efter 

modellen för att göra det enkelt att i slutändan konvertera de olika delarna till SubVI´s, dvs. 

egenkonstruerade block som kan återanvändas. 
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Med de SubVI´s som skapats kan modellen i figur 32 byggas upp likt den i figur 31. 

Konfiguration

Generering

 

Figur 32. Modell för implementerade funktioner i LabVIEW 

Blockbeskrivning av implementerade stimulifunktioner 

Create Session: Blocket skapar en session till instrumentet och initierar det. Som insignal anges det 

logiska namn som skapats i MAX. 

INIT STD & INIT ARB: Dessa två block initierar signalgeneratorn för att generera antingen en 

standardfunktion eller en godtycklig signal. Om standardfunktion används anges även frekvens, 

vågformstyp, offset och fas som insignaler, annars laddas den godtyckliga vågformen i 

nästkommande block. 

ARB MATH: Detta block kan användas om en godtycklig vågform har valts. Till detta block kan 

användaren ange en matematisk funktion som kommer bli signalgeneratorns utsignal. Till detta kan 

också förstärkning (gain) och offset anges.  

ARB HWS: Detta block hämtar en godtycklig vågform från en HWS fil som användaren själv kan 

specificera. HWS-filen innehåller information om hur signalen är uppbyggd, och har tidigare skapats i 

ett program för signalgenerering, t. ex. Analog Waveform Editor från National Instruments. 

FM/AM MOD: Dessa block genererar AM- och FM-modulerad signal med hjälp av block från paketet 

Modulation Toolkit från National Instruments. Till detta kan intelligenssignalens vågform, frekvens 

och amplitud samt bärvågens frekvens, amplitud och modulationsindex/deviation väljas.  

Enable & RUN: Detta block flyttar signalgeneratorn från konfigurationsläge till generationsläge, så att 

den signal som valts genereras och läggs ut på signalgeneratorns utgång. Efter detta läge återfinns 

signalen till dess att användaren terminerar sessionen.  

Close & ERR: Blocket terminerar sessionen till instrumentet och visar eventuella felmeddelanden för 

användaren 

Efter detta steg var det dags att börja implementera mätfunktioner för att mätning på stimulisignal 

ska kunna genomföras.  
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3.1.6. Implementering av mätfunktioner 

Vid implementationen av mätfunktioner fanns följande krav på vilka mätningar som skulle kunna 

utföras enligt kravspecifikationen: 

I tidsdomän 

 Amplitud 

 Stig/falltid 

 Triggerfunktioner 

 AM/FM-demodulation 

 mm 

I frekvensdomän 

 Frekvens 

 Amplitud 

 Modulationsdjup 

 mm 

I tidsdomän finns redan de flesta mätningarna såsom stig/falltid, amplitud och frekvens inbyggt i IVI´s 

klassdrivrutiner, vilket gör att de är lätta att implementera.  

Drivrutinen IviScope innehåller precis som IviFgen block för att initiera, konfigurera och läsa från 

instrumentet i LabView. 

En del exempel från National Instruments och IVI Compliance Package studerades för att förstå hur 

blocken kopplades samman och vad de gjorde. Efter att detta gjorts kunde vi konstatera att flödet i 

figur 33 var vanligt förekommande: 

Kanal-

konfiguration

Trigger-

inställningar
Läs in vågformInitiering Terminering

 

Figur 33. Vanlig modell för LabView-program uppbyggt kring IviScope 

Därmed kunde egna block börja konstrueras efter de önskemål som fanns i kravspecifikationen.  En 

ny modell konstruerades med grund i kravspecifikationen, se figur 34.  

Kanal-

konfiguration

Trigger-

inställningar 

& inläsning av 

vågform

Mätningar i 

tidsdomän 

(valbart, ingår i 

IviScope)

Spektrumanalys

Terminering

AM/FM-

demodulation

Initiering

 

Figur 34. Förenkling av modell 

Som ses i figur 34 lades ytterligare funktionalitet till för att uppfylla kravspecifikationen. De block 

som skapades i LabView för att motsvara blocken i figur 34 ses i figur 35. Det finns möjlighet finns att 
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lägga initiering och kanalkonfiguration i samma block, men då mister man möjligheten att uppdatera 

kanalkonfigurationen under körning. 

 

Figur 35. De LabView-block som skapades utifrån en förenklad modell av flödet. 

Blockbeskrivning av implementerade mätfunktioner 

Create Session: En session till instrumentet skapas. Som insignal ges det logiska namn som skapats i 

MAX. 

CHAN CONF: I detta block ställs kanalernas karaktäristik såsom ingångsimpedans, mätområde, probe 

och coupling in. Blocket hanterar 2 kanaler men flera block kan användas parallellt om instrumentet 

har stöd för det. 

TRIG & ACQ: Blocket ger användaren möjlighet att ställa in vilken typ av trigger som ska använda 

(flank, direkt, TV osv. ) samt vilken triggernivå som ska användas. Det är även detta block som hämtar 

in vågformen från mätkortet. Här finns också möjlighet att använda sig av Random Interleaved 

Sampling (Ekvivalent tidssampling) m.h.a niScope, National Instruments egna IVI-drivrutin. 

MEAS 2 CH: Kan utföra de mätningar som användaren specificerat och returnerar mätvärdet för de 

båda kanalerna separat. Mätningarna utförs av hårdvaran och är specificerade i IVI-standarden. 

Detta gör att de är väldigt enkla att implementera i LabView. Även detta block kan parallellkopplas 

för att öka antal kanaler. 

SPEC ANA: En egenkonstruerad spektrumanalysator som tar in data från föregående block och FFT-

analyserar det. Här kan olika fönster och medelvärdesbildning också appliceras på signalen. Som 

utsignal kommer sedan det färdiga spektrumet. 

AM/FM DEMOD: Dessa block använder sig av block från Modulation Toolkit för att nedkonvertera 

och demodulera signalen.  Som utsignal blir sedan den demodulerade signalen och information 

såsom intelligenssignalens frekvens. 

Close & Error: Avslutar sessionen till instrumentet och visar eventuella felmeddelanden för 

användaren. 
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3.1.7. Frontpanel som liknar standardinstrument 

Som ett moment i arbetet skapades också en frontpanel till ett oscilloskop för att likna ett reellt 

instrument. Detta gjordes för att visa att reella instruments utseende kan efterliknas väl i syntetiska 

instrument och det gör det lättare att använda instrumenten vid vanligt mätarbete och inte bara i 

olika testsystem. Som utgångspunkt valdes Agilent DSO8064A, se figur 36. Det är ett ofta använt 

instrument inom branschen. 

 

 

Figur 36. Agilent DSO8064A som användes som utgångspunkt för skapandet av virtuell frontpanel 

Utifrån figur 36 skapades sedan figur 37, där funktionen för t.ex. skalning (vertical scale) och tidsbas 

anpassades för att fungera som ett vanligt oscilloskop. Knappar skapades för att kunna växla mellan 

olika ingångsimpedanser och coupling på varje kanal. Dessa växlande funktionaliteter upptäckte vi att 

de är ganska svåra att implementera i LabVIEW p.g.a. alla case-satser som krävs. Handledarna tyckte 

att dessa frontpaneler var lågt prioriterade och därför nöjde vi oss med att enbart utveckla en 

frontpanel som likar ett vanligt oscilloskop som ett slags ”Proof of concept”  (se figur 37). 

 

Figur 37. Virtuellt användargränssnitt baserat på Agilent DSO8064A 
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I det virtuella användargränssnittet i figur 37 finns triggerfunktioner, vertikala inställningar per kanal 

samt tidsbasinställningar men även möjligheten att välja skalning (Vertical scale) och offset på de 

enskilda kanalerna. 

3.1.8. Funktionstest av syntetiserat instrument jämfört med standard instrument 

I den här delen av projektet kommer vi att försöka testa funktionaliteten hos de syntetiserade 

instrumenten som vi har utvecklat. Tre stycken uppkopplingar kommer att göras för att testa hur 

pass noggrann AWG är och digitizern är. Detta kommer att jämföras mot en vanlig signalgenerator 

som är en HP 8909A (FG) och ett vanligt oscilloskop från Tektronix TDS 754A. AWG:n har 

funktionalitet som en vanlig signalgenerator medan digitizern innehåller funktionalitet för oscilloskop 

och spektrumanalysator. 

Signalgenerator test (FG/AWG) 

Här kommer funktionaliteten och noggrannheten testas i form av frekvensmätning och 

amplitudmätning. Denna mätning kommer att kopplas upp enligt figur 38 där AWG:n och FG:n 

genererar vågform som oscilloskopet mäter frekvens och amplitud på. 

FG

(”Stand-alone”-instrument)

Oscilloskop

(”Stand-alone”-instrument)

AWG

(Syntetiserat instrument)

 

Figur 38. Uppkopplingen för test av noggrannhet. 

 

Problemet med denna mätning är att FG:n  inte klarar frekvenser över 600kHz Medan AWG:n klarar 

frekvenser upp till 80MHz vilket medför begränsningar i testet. Det frekvensområdet som 

undersöktes var från 5kHz till 600kHz med en amplitud på 10Vp-p på båda signalgeneratorerna.  

Den vågform som användes var av typen sinusvåg och mätvärdena kan ses i Appendix (Tabell 4. 

"Testning av noggrannhet mellan reellt instrument och syntetiserat (FG/AWG)"). 

I figur 39 kan man se en graf över signalgeneratorernas prestanda och hur deras noggrannhet i 

amplitudspektrumet varierar i förhållande till den inställda amplituden och frekvensen på det 

faktiska instrumentet. Slutsatsen som man kan anta av denna mätning är att avvikelsen kring den 

linjen som visar den inställda amplituden och frekvensen är betydligt lägre hos det syntetiserade 

instrumentet än hos det reella instrumentet.   
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Figur 39. Jämförelse mellan AWG och FG 

Test av oscilloskop och digitizer 

För att testningen av oscilloskopet och digitizern ska kunna göras så kommer detta att kopplas upp 

enligt uppkopplingen i figur 40. De mätningar som kommer att göras är amplitudmätning och 

frekvensmätning. Vågformen som FG:n kommer att generera är en sinusvåg med en amplitud på 

10Vp-p och mätvärdena kan ses i appendix Tabell 5. Amplitud/frekvensmätning på ett Tektronix 

oscilloskop och digitizer.). I detta fall kommer digitizern att fungera som ett vanligt oscilloskop och 

dess funktioner är implementerade på mjukvarunivå i LabVIEW på PC:n (Syntetiskt). Mätresultaten 

läses av på PC:n i LabVIEW:s frontpanel och på det reella oscilloskopet som har en egen skärm. 

FG

(”Stand-alone”-instrument)

Oscilloskop

(”Stand-alone”-instrument)

Digitizer

(Syntetiserat instrument)

 

Figur 40. Uppkopplingen för test av oscilloskop och digitizer. 
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I figur 41 kan man se vilken frekvens som oscilloskopet och digitizern mäter. Den slutsats som kan 

dras av denna graf är att frekvensmätningen är i princip lika noggrann på de båda instrumenten. 

 

Figur 41. Uppmätt frekvens på oscilloskop och digitizer. 

I figur 42 kan man se en graf över amplitudspektrumet för oscilloskopet och digitizern. I denna graf 

kan man utläsa att det syntetiserade instrumentet har en högre dämpning vid högre frekvenser än 

oscilloskopet. Men det kan även tilläggas att oscilloskopet från Tektronix kan mäta frekvenser upp till 

500MHz Medan digitizern klarar bara av frekvenser upp till 50MHz.  

 

 

Figur 42. Uppmätt amplitud på oscilloskop och digitizer. 
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THD test av FG och AWG 

Detta test kommer att mäta distorsion på signaler som de båda signalgeneratorerna genererar.  

Dessa signaler som är av typen sinusvåg kommer att med hjälp av digitizern A/D-omvandlas och THD- 

mätningen kommer att ske syntetiserat i LabVIEW (för mätvärden se appendix ” Tabell 6. THD-

mätning på FG:n och AWG:n.”). Uppkopplingen som kommer att användas kan ses i figur 43. 

FG

(”Stand-alone”-instrument)

Digitizer

(Syntetiserat instrument)

AWG

(Syntetiserat instrument)

 

Figur 43. Uppkoppling för THD test. 

THD-mätningen kommer att göras på AWG:n (syntetiskt) och FG:n (reellt) se figur 44. Det man kan 

utläsa ur denna graf i figur 44 är att distorsionen på FG:n ökar snabbt när man går över 10kHz i 

frekvens på den sinusvåg som genereras Medan AWG:n är betydligt stabilare och stiger inte över 

0,02 % i klirrfaktor.   

 

 

Figur 44. THD-mätning på signalgeneratorerna. 
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3.1.9. Förslag av hårdvara till syntetiserat mätsystem 

För att ta reda på om de nuvarande och kommande mätsystemen kan bytas ut till syntetiserade så 

undersöktes vilka instrument som fanns i dagens testsystem. Efter att ha jämfört instrumentlistor 

från ett flertal olika mätsystem upptäcktes att bland annat funktionsgeneratorer, signalgeneratorer 

och oscilloskop är mycket lika. Det verkar vanligt med signalgenerering upp till 100 MHz och mätning 

på signaler upp till 1 GHz.  

Som standard för ett syntetiserat mätsystem finner vi att PXI idag är det mest lämpliga att använda 

sig av. PXI bygger på en PC-standard, har gemensam kylning och strömförsörjning till samtliga 

enheter samt är kompakt och erbjuder stora utbyggnadsmöjligheter. För generering har t.ex. 

National Instruments sina kort PXI-5422 eller PXIe-5450. För mätning finns bland annat korten PXI-

5114 (250 MS/s, 8 bit) och PXI-5153 (2GS/s, 8-bit).  

Förutom dessa kort krävs ett chassi och antingen en inbyggd dator eller en fiberlänk till dator. Det 

gör att inköpskostnaden för instrumenten är lite högre, men eftersom mjukvaran till instrumenten 

endast måste konstrueras en gång, blir priset lägre över lång tid. Om ett nytt testsystem med lägre 

krav tas fram senare behöver man inte välja ett dyrare instrument för att man har färdiga drivrutiner 

till det, utan ett billigare instrument kan användas med den redan färdiga mjukvaran. En fiberoptisk 

länk kan vara att föredra då det gör det lätt att uppgradera datorn vid behov 

3.1.10. RF-testning 

För att detta syntetiska mätsystem ska kunna vara allsidigt och möta kraven inom många olika 

mättekniska områden så är mäthastigheten och mätnoggrannheten viktig. Dessa krav är av största 

vikt inom mätning av RF-signaler och mikrovågor vilket används väldigt mycket inom militären i bl.a. 

radarsystem.  

Därför ställdes vi inför frågan i detta projekt att eftersom SAAB använder RF-signaler och mikrovågor 

i flera system skulle dessa kunna mätas med ett syntetiskt mätsystem? Eller blir man tvungen att gå 

tillbaka till gamla ”stand-alone” -instrument?  P.g.a. detta undersöktes det vilken prestanda som det 

nuvarande syntetiska testsystemet har vilket är en vågformsgenerering på maximalt 80MHz och en 

signalmätning på maximalt 100MHz vilket är alldeles för låg frekvens för att systemet ska kunna 

användas för generering och mätning av mikrovågor (300MHz och uppåt).  

Vi undersökte om det fanns något syntetiskt mätsystem på marknaden idag som klarade av att mäta 

frekvenser över 300MHz och uppåt för att se hur man skulle kunna lösa detta problem. Det som 

hittades var ett mätsystem som har utvecklats av Aeroflex och heter TRM 1000C och har använts sen 

2004 [1]. TRM 1000C är ett helt syntetiserat testsystem som täcker frekvensområdet 0,03-110GHz och 

man har i detta system löst mätningen av mikrovågor genom att koppla in en Uppkonverterare och 

en Nerkonverterare. Därför skapade vi en principskiss om hur man skulle kunna lösa problemet med 

generering av stimulisignal och mätning av RF-signaler som har frekvenser över 100MHz. Det 

syntetiska mätsystemet skulle kunna se ut som i figur 45.  
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MXI-4 kit

(PXI-8336)

NI PXI-1042

AWG

(PXI-5422)
Digitizer

(PXI-5122)
UpconverterDownconverter

Fiberoptisk länk

Syntetiskt mätsystem 

(RF)

 

Figur 45. Syntetiskt mätsystem 

Detta syntetiska mätsystem för RF är uppbyggt som tidigare fast AWG:n är kopplad till en 

uppkonverterare och digitizern är kopplad till en nedkonverterare. Uppkonverteraren ser till att 

konvertera upp frekvensen så att signaler över 100MHz kan erhållas medan nedkonverteraren 

konverterar ner frekvensen till en nivå som digitizern klarar av att sampla. 

 

 

 

  



 

49 
 

4. Resultat  

Målet med detta projekt var att skapa ett så syntetiskt mätsystem som möjligt genom att användas 

sig av generella I/O-kort och mjukvaran LabVIEW. Denna hårdvara och mjukvara skulle klara av att 

generera en del olika stimulisignaler och även innehålla olika mätfunktioner.  

Hårdvaran som använts är: 

 PXI-1042 (Chassi) 

 MXI-4 (PCI-8331 och PXI-8336. Fiberoptisk länk för styrning) 

 PXI-5122 (Digitizer) 

 PXI 5422 (AWG) 

Tillsammans med hårdvaran och LabVIEW skapades sedan en mjukvara som motsvarar kraven som 

finns i kravspecifikationen. Detta ledde till utvecklandet av 17 stycken olika block för att underlätta 

ny design av syntetiska instrument. Dessa blockdiagram finns i Bilaga 1 – Blockscheman.  

Ett försök att skapa frontpaneler som liknar reella instrument gjordes men prioriterades ned av 

handledarna eftersom det inte ansågs vara viktigt utan fokus lades på utökandet av funktioner 

istället. Denna frontpanel som utvecklades istället kan ses i figur 46.    

 

 

Figur 46. Frontpanel för mätfunktioner 
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Det utfördes även ett test mellan de syntetiska instrumenten och de reella instrumenten för att se 

om det syntetiska instrumenten skulle kunna användas till samma typer av mätningar. Resultatet 

som framgick av dessa tester var att syntetiska instrument kan ersätta de vanliga reella instrumenten 

i princip alla typer av mätningar. Stora fördelar som finns är att det totala priset för ett syntetiskt 

instrument är betydligt lägre än ett reellt även om mjukvara till instrumentet måste utvecklas för att 

mätningar skall kunna göras.      
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5. Diskussion 

Anledningen till att vi valt National Instruments produkter är att vi redan från projektets början blivit 

rekommenderade att göra det av våra handledare, samt att en del utrustning redan fanns på SAAB 

AB. Därför har vi hämtat mycket information från NI:s hemsida som rör PXI-standarden och deras 

produkter. Vi skaffade också boken Synthetic Instruments (Concepts and Applications) av Chris 

Nadovich för att fördjupa oss i syntetiska instrument. Nadovich är en av de största förespråkarna av 

syntetiska instrument vilket gör att han har mycket kunskap inom ämnet, men lämnar också en 

mycket subjektiv syn på det hela. 

Problemet inom detta område är att det finns väldigt lite information om hur syntetiska instrument 

fungerar och framför allt vilka som använder det idag. Vi har läst men även fått uppfattningen att det 

finns ett visst motstånd till syntetiska instrument främst p.g.a. prestandaskäl men också avsaknaden 

av fysisk frontpanel på instrumenten. Vi hoppas att med denna rapport har belyst möjligheterna och 

fördelarna med syntetiska instrument. 

Något som vi hade velat göra var att genomföra ett s.k. skarpt test genom att försöka efterlikna test 

som finns idag på SAAB AB. Detta var inte lätt eftersom det var svårt att ta reda på vilka tester som 

egentligen genomförts och vad som mäts. Detta beror troligen på att testerna är väldigt omfattande 

och komplexa vilket gör att det är svårt att titta på en sådan liten del som våran utrustning skulle 

kunna klara av. I nästa steg skulle man kunna göra en kalkyl för att verifiera de tid – och 

kostnadsbesparingar som tycks finnas. 

Vi tycker att syftet med detta projekt är uppfyllt till stor del . SAAB AB använder inte syntetiska 

instrument idag och detta projekt har visat att syntetiska instrument kan användas i testsystemen 

(Proof of concept).  

6. Slutsatser 

Detta projekt har varit en inledning till SAAB:s funderingar om syntetiska instrument kan ersätta 

dagens ”Rack ’n’ stack”-instrument. Det viktiga i detta projekt har varit att visa att syntetiska 

instrument faktiskt fungerar och kan användas. Vidare krävs det mycket arbete för att detta ska 

kunna genomföras i praktiken.  

7. Vidareutveckling 

Vi tror att ett lämpligt nästa steg i arbetet skulle vara att ta reda på mer information om vilka tester 

som genomförs idag. Efter detta bör en lämplig hårdvara väljas ut och en mjukvara utvecklas för att 

kunna provköra detta skarpt. I samband med detta så bör modulariteten undersökas genom att testa 

och kartlägga om något behöver ändras om man byter hårdvarutillverkare. Vid utvecklingen av ett 

nytt testsystem bör stor vikt läggas vid att se över möjligheten att använda modulära och syntetiska 

instrument i så stor utsträckning som möjligt. 
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8. Appendix 

8.1. Frontpaneler till mjukvara 
För att stimulisignal ska kunna genereras och mätningar ska kunna göras har en mjukvara utvecklats 

och tagits fram med hjälp av LabVIEW 8.6. 

8.1.1. Signalgenerering 

För att generering av stimulisignal ska kunna göra på ett användarvänligt sätt har en frontpanel 

skapats i LabVIEW. I Figur 47 ses den frontpanel som skapats för signalgenereringen.  

Användaren kan i rutan IVI Logical Name välja vilket instrument som ska användas. IVI Logical Name 

knyter an till vilket fysiskt kort som skall användas för signalgenereringen medan rutan under ställer 

in gällande kanal (Utgång).  

När genereringen är igång kan parametrar ändras på signalen och genereringen avslutas genom att 

använda knappen ”STOP” som avslutar sessionen mot instrumentet. Används LabVIEWs egna 

stoppknapp kommer inte sessionen att avslutas korrekt och en ny skapas vid omstart av 

genereringen. Med hjälp av flikarna i nederkant kan olika typer av signaler väljas som t.ex. 

standardfunktioner, matematiska funktioner och modulering av signaler (AM/FM). 

 

Figur 47. Frontpanel för signalgenerator 
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Flikar 

Standard Function: Under denna flik kan standarfunktioner väljas som sinusvåg, fyrkantsvåg, 

triangelvåg, rampfunktion eller likspänning samt dess frekvens, amplitud, offset och fasförskjutning. 

Mathematical Function: En matematisk funktion kan genereras genom att välja fliken ”Mathematical 

function” (se figur 48). Där kan en matematisk funktion anges i form av ett matematiskt uttryck, 

tillsammans med gain (förstärkning), offset, sample rate (samplingshastighet) och # of samples (antal 

sampel). Generering av signalen sker i en for-loop och många sampel kan ta lång tid att generera, 

därför visas även antalet sampel (Generated Samples) som genererats hittills. Den signal som 

genereras kan ses i grafen i figur 49. 

 

Figur 48. Matematisk funktion 

HWS file: En tidigare definierad signal som skapats i t.ex. Analog Waveform Editor kan laddas in i 

programmet från en HWS-fil. Programmet läser då in samplingshastighet (Sample rate), antalet 

sampel (Number of samples), offset och gain från filen. Signalen visas i grafen Waveform i figur 49. 
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Figur 49. Inläsning av HWS-fil för signalgenerering 

 

AM Modulation: Under fliken ”AM Modulation” kan en amplitudmodulerad signal skapas (se figur 

50). Användaren kan välja samplingshastighet, gain och offset samt ändra parametrar för både 

bärvåg och intelligenssignal. Modulationsindex kan styras och bärvåg kan undertryckas om så önskas. 

Amplitude Shift Keying (ASK) kan skapas genom att intelligenssignalens vågform väljs till fyrkantsvåg.  
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Figur 50. Generering av amplitudmodulerad signal 

 

 

FM Modulation: Som ses i figur 51 kan även frekvensmodulerad signal tas fram. I princip samma 

valmöjligheter som för AM-modulering finns.  
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Figur 51. Generering av frekvensmodulerad signal 

8.1.2. Mätfunktioner 

Även mjukvara har tagits fram för att mäta på signaler. Som ses i figur 52 har en frontpanel för 

mätinstrumentet konstruerats. Denna frontpanel innehåller flikar för att se signalen både i 

tidsdomän, frekvensdomän eller båda samtidigt. Utöver det kan kanalernas inställningar, 

triggerinställningar, mätningar och samplingsinställningar ändras under körning. Mjukvaran kan 

också demodulera både AM- och FM-signaler.  

Flikar 

Measurements: I figur 52 nere till höger visas fliken där mätningar utförs. Under denna flik kan man 

ställa in vilken typ av mätningar man vill göra som t.ex. mäta frekvens, amplitud och periodtid men 

också vilken kanal som mätningen skall göras på. När man har ställt in vilken typ av mätning som ska 

göras så kommer mätvärdena att kunna läsas av i rutan till höger om mätinställningen. Dessa 

mätningar ingår i IVI-standarden och motsvarar ungefär vad som kan mätas med ett vanligt ”stand 

alone”-oscilloskop. 

Channels: Under denna flik i figur 52 så kan man göra specifika kanalinställningar såsom t.ex. 

”Vertical range” som talar om AD-omvandlarens arbetsområde, ”Vertical offset” som är helt vanlig 

offset, ”Vertical coupling” innebär att man kan välja om man vill ha AC eller DC kopplat och med 

”Probe attenuation” ställer man in känsligheten på proben. 
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Both: I denna vy (se figur 52) kan man se två stycken olika grafer. Den första grafen som är till vänster 

visar mätningar i tidsdomän och den högra visar mätningar i frekvensdomän. Det finns även 

möjlighet att se mätningen i tidsdomän eller frekvensdomän enskilt genom att klicka på flikarna 

”Time Domain” och ”Frequency Domain”.  

I dessa grafer finns också möjlighet att automatiskt ändra skalan på båda axlarna (autoscale) och s.k. 

”Cursors” kan användas i graferna för att mäta amplitud vid olika tidpunkter eller tidsdifferenser. 

I/O Settings: Under denna flik kan användaren ställa in välja vilken enhet som ska anknytas till 

mätningarna (se figur 52).  

Acq.and Sampling: I mitten av frontpanelen hittas inställningarna för sampling (se figur 52). Antalet 

sampels räknas ut automatiskt (Number of samples), som en funktion av vald tidsbas (Time base) och 

samplingshastighet (Sample rate). Starten av sampling kan förskjutas och Random Interleaved 

Sampling(RIS)/Eqvivalent Time Sampling(ETS) kan användas på kort som tillverkats av National 

Instruments med hjälp av niScope-drivrutinen. Om detta fungerar på annan hårdvara är okänt. 

Används RIS/ETS kan samplingshastigheten ökas mellan 10 och 20 gånger. Detta fungerar dock 

endast på periodiska signaler. 

 

Figur 52. Frontpanel för mätning 

Triggering: I figur 53 visas de triggerinställningar som kan göras. Inställningar som finns är 

triggertyper (Trigger type), flanktriggning (Trigger slope), triggernivå (Trigger level), triggerfördröjning 

(Trigger holdoff), vilken kanal som ska triggas (Trigger source) och om man ska använda AC eller DC 

triggening. Om ”singles shot” eller ”Continius” önskas så väljs det också här. 
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Figur 53. Triggerinställningar i mätmjukvaran 

Spectral analysis: Längst ned till vänster i figur 54 finns fliken för att göra inställningar för 

spektrumanalys. Här kan man slå på spektrumanalysen (Enable Spectral Analysis) och göra 

inställningar som startfrekvens (Start frequency) och stoppfrekvens (Stop frequency), fönster 

(Window), om man vill ha skalan i dB, medelvärdesbildning (averaging mode) och viktningsläge 

(weigting mode) och antal medelvärden (number of averages). 
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Figur 54. Flik för spektrumanalys av signal 

FM modulation: Nederst till höger i figur 55 ses denna flik. Användaren kan använda ett 

mjukvarufilter (enable filter ) och medelvärdesbildning (FM Deviation) för FM-demodulering och den 

demodulerade signalen kan ses i  grafen (FM Demodulated Signal). Sedan finns det inställningar som 

bärvåg (carrier frequency) och bandbredd för passbandet (passband bandwidth). 
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Figur 55. FM-demodulering av signal 

AM-modulation: Vid AM-demodulering finns samma inställningar som för FM-demodulering (se figur 

56). Mjukvaran tar också reda på AM-frekvensen, modulationsdjupet och bärvågens amplitud samt 

visar den demodulerade signalen i en graf (AM Demodulated Signal).  

 



 

61 
 

 

Figur 56. AM-demodulering av signal 

Fronpanel skapad som ett reelt oscilloskop 

Slutligen skapades en frontpanel som ska efterlikna ett verkligt oscilloskop (se figur 57). Som grund 

användes ett Agilent DSO8064A. Speciella funktioner såsom menysystem, spektralanalys, och 

funktionen att en knapp växlar mellan olika funktioner som t.ex. triggertyp har inte implementerats 

då detta är ganska krävande och inte värt besväret. I övrigt har oscilloskopet samma grundfunktioner 

som ett vanligt oscilloskop som t.ex. tidsbas, vertikal skalning, offset, ingångsimpedans, 

triggerfunktioner och fördröjning. 
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Figur 57. Frontpanel liknande Agilent DSO8064A 

 

8.2. Funktionstest av syntetiserade instrument 

8.2.1. Mätresultat (AWG/FG) 

I tabell 4 så finns mätvärdena från testet mellan AWG:n och FG:n samlat. Dessa värden är uppmätta 

med hjälp av ett Tektronix TDS 754A. Det har gått till på så sätt att båda generatorerna har fått 

generera en sinusvåg av en bestämd frekvens och amplitud, sedan har signalen mätts med 

oscilloskopet för att se amplitud- och frekvensavvikelse gentemot inställda värden.  
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Amplitud/frekvensmätning 

Inställt Uppmätt Uppmätt 

FG (HP-8904A)/AWG (PXI-5422) FG (HP-8904A) AWG (PXI-5422) 

Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) 

5 10 5 10 5 9,92 

10 10 9,98 10 10,02 10 

15 10 15,04 10 15,04 10 

20 10 20,03 10 20,06 10 

25 10 25 10,08 24,94 10 

50 10 50,33 10,16 50 10,2 

75 10 74,96 10,08 74,88 10,2 

100 10 100,67 10,16 100 10,2 

125 10 125 9,92 125 10,2 

150 10 150,37 9,92 150 10,2 

175 10 172,41 9,92 175,82 10,2 

200 10 200,1 9,84 199,72 10,08 

225 10 225,39 9,84 225,73 10,08 

250 10 250 9,92 250,03 10,08 

275 10 275,86 9,92 274,22 10,08 

300 10 300,76 9,92 300,66 10,08 

325 10 324,68 9,84 325,02 10,08 

350 10 348,44 9,76 350,26 10,16 

375 10 375,24 9,76 375,46 10,08 

400 10 398,4 9,76 400,94 10,16 

425 10 425,54 9,76 425,84 10,08 

450 10 450,46 9,84 450,46 10,16 

475 10 473,94 9,76 474,12 10,16 

500 10 500 9,84 500,84 10,08 

525 10 524,94 9,84 526,08 10,16 

550 10 548,44 9,76 549,48 10,08 

575 10 576,92 9,76 574,72 10,08 

600 10 601,8 9,76 599,4 10,08 

Tabell 4. Amplitud/frekvensmätning på FG:n och AWG:n. 
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8.2.2. Mätresultat (oscilloskop och digitizer) 

I tabell 5 kan man se mätvärdena från amplitud/frekvensmätningen som sker på oscilloskopet och 

digitizern. Mätningen har utförts på det sättet att AWG:n har ställts in på att generera sinusvåg 

medan oscilloskopet och digitizern mäter signalen i tidsdomän. Sedan läses amplitud och frekvens av 

på båda instrumenten och detta görs för att avvikelser i mätnoggrannheten ska kunna ses. 

Amplitud/frekvensmätning 

Inställt Uppmätt Uppmätt 

AWG (PXI-5422) Tektronix TDS 754A Digitizer (PXI-5122) 

Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) 

1 10 0,99752 10,08 0,9998 10,03 

50 10 50,124 10 50,01 10,04 

100 10 100,052 10,08 99,99 10,03 

250 10 249,48 10,16 250 10,02 

500 10 500,88 10,16 500,01 10,02 

1000 10 999,32 10,08 999,879 10,012 

5000 10 5000 9,76 5000 9,705 

10000 10 9975,2 9,36 9990 8,884 

20000 10 19966,4 8,32 20001 6,834 

40000 10 39966 9,12 40054 2,952 

80000 10 79840 7,12 80283 5,965 

Tabell 5. Amplitud/frekvensmätning på ett Tektronix oscilloskop och digitizer. 

8.2.3. Mätresultat (THD) 

I tabell 6 finns resultaten av THD-testet som gjordes av FG:n och AWG:n.  

Här kan man se det inställda värdet som är amplitud och frekvens som ställs in på FG:n och de 

uppmätta värdena om hur hög klirrfaktorn är på båda signalgeneratorerna var och en för sig. 
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THD 

Inställt Uppmätt Uppmätt 

FG (HP-8904)/AWG (PXI-5422) FG (HP-8904A) AWG (PXI-5422) 

Frekvens (kHz) Amplitud (Vp-p) THD (%) THD (%) 

1 10 0,0092 0,0042 

10 10 0,012 0,006 

50 10 0,032 0,013 

100 10 0,044 0,011 

200 10 0,076 0,011 

300 10 0,076 0,012 

400 10 0,062 0,016 

500 10 0,094 0,019 

600 10 0,12 0,015 

Tabell 6. THD-mätning på FG:n och AWG:n. 
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10. Förkortningar 

A/D-omvandlare  Analog/Digital-omvandlare 

AF    Audio Frequency 

AM   AmplitudModulering 

ATS   Automatiska TestSystem 

AWG   Arbitrary Waveform Generator 

CCC   Controller, Codec, Conditioner 

CPU   Central Processing Unit 

DAC   Digital-to-Analog Converter  

DAQ   Data AcQuisition 

DDS   Direct Digital Synthesis 

DSP   Digital Signal Processing  

DUT   Device Under Test  

ETS   Equivalent-Time Sampling 

FFT   Fast Fourier Transform 

FG   Function Generator  

FM   FrekvensModulation 

FMV   Försvarets materielverk 

GPIB   General Purpose Interface Bus 

HP    Hewlett-Packard 

HP-IB    Hewlett-Packard Interface Bus 

IEEE     Institute of Electrical and Electronic Engineers 

I/O   Input/Output 

IVI    Interchangeable Virtual Instruments 

LXI    LAN eXtensions for Instrumentation  

MB/s   Megabyte/sekund 

MS/s   MegaSampel/s 

NI   National Instruments 

PC   Personal computer 

PCI   Peripheral Component Interconnect 

PXI    PCI eXtensions for Instrumentation 

PXIe   PXI express 

PXISA   PXI Systems Alliance  

RAM   Random Access Memory 

RF    Radio Frequency 

SMS   Synthetic Measurement System 

ST   Star Trigger 

THD   Total harmonic distortion  

SI    Syntetiskt Instrument  

VISA    Virtual Instrument Software Architecture 

VME   VERSAmodule Eurocard bus 

VXi    VME eXtensions for Instrumentation  

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 – Blockscheman 

 

Figur 58. AMDemod.vi 

 

Figur 59. AMMod.vi 

 

Figur 60. ArbHWS.vi 

 

Figur 61. ArbMath.vi 

 

Figur 62. CloseFgen.vi 
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Figur 63. CloseScope.vi  

 

Figur 64. CreateSessionFgen.vi 

 

Figur 65. CreateSessionScope.vi 

 

Figur 66. EnableAndRUN.vi 

 

Figur 67. FMDemod.vi 

 

Figur 68. FMMod.vi 

 

Figur 69. InitArb.vi 
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Figur 70. InitChannelsScope.vi 

 

Figur 71. InitSTD.vi 

 

 

Figur 72. SA.vi 
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Figur 73. FGen AM Modulation 
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Figur 74. FGen FM Modulation 
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Figur 75. FGen HWS file 

 



 

76 
 

 

Figur 76. FGen Mathematical Function 
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Figur 77. FGen Standard Function 
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Figur 78. Scope AM Demodulation 
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Figur 79. Scope FM Demodulation 
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Figur 80. Scope Measurements and Spectrum Analysis 
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Figur 81. 2-Channel Measurements 
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Figur 82. IviTriggerAndAcq.vi 
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Figur 83. Agilent Scope 
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