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Abstract
SAAB Aerotech division FGR in Arboga builds and develops equipment and components
used in both military and civilian applications.
To build a test system for a specific project that SAAB is responsible for requires a simple
signal generator that can provide a pulse modulated signal. The need to buy a new advanced
signal generator for example from Agilent is not as profitable as the instrument is expensive
and contains features that SAAB does not require in their applications and test systems. That
was the reason why SAAB offers two students a thesis where the goal is to construct a signal
generator in accordance with what SAAB requests.
This thesis contains several different phases. The first step was a meeting with our supervisor
Mats Bergman and by reading the data sheets for components to be used in the project, with
these information and specifications that we have received from SAAB we started to construct
the signal generator.
What we did during the construction work was to simulate and draw a schematic to be able to
design the circuit board. Simulation was done both in software and on laboration board. The
card is then ordered from a circuit board manufacturer in Bulgaria. On the finished card the
components will be fitted. Then the card will plugged in into a rack and then presented
finished as a signal generator that can be used in a test system.
The final results of all phases are satisfactory in the part of design and laboratory work. The
finished mother board was tested and test results corresponded well with the theory. The final
results will be presented with a spoken presentation at the University of Gävle and at SAAB
Aerotech in Arboga division FGR

Sammanfattning
SAAB Aerotech avdelning FGR i Arboga bygger och utvecklar en hel del utrustningar
och komponenter som används både i militära och civila applikationer.
För att bygga ett testsystem till ett specifikt projekt som SAAB ansvarar för krävs en
enkel signalgenerator som kan ge en pulsmodulerad signal. Behovet av att köpa en ny
och avancerad signalgenerator från till exempel Agilent är inte så lönsamt eftersom
instrumentet kostar mycket och innehåller funktioner som SAAB inte alls behöver i sina
applikationer och testsystem. Detta var orsaken till varför SAAB erbjuder två studenter
ett examensarbete där målet är att konstruera en signalgenerator enligt SAABs
önskemål .
Examensarbetet innehåller flera olika faser. Det som först gjordes är en faktainsamling
genom ett möte med vår handledare Mats Bergman samt genom att läsa datablad för
komponenterna som ska användas i projektet. Därefter har vi med den informationen
samt kravspecifikationen som vi har fått från SAAB påbörjat arbetet med att konstruera
signalgeneratorn.
Det som gjordes under konstruktionsarbetet var dels att simulera och rita schema för att
kunna designa kretskortet. Simulering gjordes både i mjukvara och på laborationsplatta.
Kortet beställdes från en kretskortstillverkare i Bulgarien. På det färdiga kortet ska
komponenter monteras. Därefter monteras kortet in i en rack för att sedan presenteras
som en färdig signalgenerator som kan användas i ett testsystem.
Det slutgiltiga resultatet av momenten för kortkonstruktionen och laborationer var
tillfredställande. Det färdiga kortet testades och resultaten från dessa tester stämde bra
överens med teorin. Den färdiga signalgeneratorn kommer att presenteras med en
muntlig presentation dels på Högskolan i Gävle och SAAB Aerotech i Arboga avd
FGR.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
SAAB Aerotech avdelning FGR i Arboga utvecklar elektronisk utrustning och tester till
testsystem. En stor del av testutrustningen köps in men ibland tar de fram och tillverkar
viss testutrustning själva. En del av dessa testutrustningar har signalgeneratorer.
Många av de signalgeneratorer som finns på marknaden är utformade för att säljas till
telekommunikationsindustrin vilket för SAABs del betyder att de ofta får köpa in dyra och
ofta onödigt stora signalgeneratorer. För att lösa detta problem erbjuder SAAB detta
examensarbete för att bygga en signalgenerator utifrån SAABs egna behov.
1.2 Syfte och mål
Med hjälp av kunskapen som vi har införskaffat under studietiden ska vi under tio
veckor utföra ett examensarbete inom området elektronik. Syftet med detta är att vi som
studenter ska uppvisa att vi kan använda de teoretiska kunskaperna från studietiden till
ett projekt ute i arbetslivet.
Målet är att bygga en signalgenerator utifrån bifogad kravspecifikation från SAAB.
Projektet ska dessutom vara anpassat för användning i andra framtida projekt då SAAB
eventuellt vill vidareutveckla signalgeneratorn.
1.3 Avgränsningar
Projektet kommer att avgränsas utifrån de RF-komponenter som är tillhandahållna från
SAAB. Det vill säga att vi inte kommer att leta fram RF-komponenter som till exempel
kan ge bättre prestanda, pris etcetera utan vi använder befintliga sådana.
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2 Teori
För att skapa sig en inblick i elektronikkonstruktionens och signalgeneratorernas värld
kommer vi ägna detta kapitel åt att förklara en del av dess begrepp. Vi kommer även att
beskriva och förklara de mjukvaror som vi använder i projektet.
2.1 Vanliga begrepp inom RF
2.1.1 VSWR
VSWR(voltage standing wave ratio) är ett fenomen som uppstår när man inte har en fullgod
impedansanpassning. Det som sker är att en del av signalen studsar tillbaka i ledaren. I bästa
fall så påverkar det inte applikationen alls. I värsta fall så kan komponenter och/eller kablage
förstöras. I figur 1 illustreras detta fenomen grafiskt. [1][2]
VSWR härleds utifrån reflektionskoefficienten. Se formel 1 beräkningen av koefficienten.
Reflektionskoefficienten plottas med hjälp av en Smith chart, se avsnitt 2.1.2.

Γ=

ZL − Z0
1+ Γ
→ 𝑉𝑆𝑊𝑅 =
ZL + Z0
1− Γ

Formel 1. Reflektionskoefficienten.

Där Γ är reflektionskoefficient och ZL är belastningsimpedans. Z0 är transmissionslinans
karakteristiska impedans.

Figur 1. Signalen och reflektorvågen bildar en så kallad ståendevåg.
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2.1.2 Smith chart
Smith chart är ett grafiskt diagram som används i samband med impedansanpassning av
elektroniska kretsar inom RF-området. Detta diagram kan användas för att representera
parametrar som impedans, admittans, reflektions koefficient. Exempel på Smith chart se
figur 2.
Smith charten används för att den är lätt att avläsa. Det vertikala planet i Smith charten
indikerar värdet för resistansen medans horisontella planet indikerar det aktuella reaktans
värdet. 𝑍0 motsvarar den exakta mittpunkten av diagrammet där 𝑍𝐿 bör vara
impedansanpassad.[3]

Figur 2. Smith chart för impedansanpassning.

2.1.3 Övertoner
Övertoner är frekvenskomponenter och dess frekvens är en multipel av den ursprungliga
signalen även kallad grundton. Till exempel har vi en grundton på 1kHz så får vi övertoner
på 2, 3, 4, 5kHz osv. Eftersom man vet på vilka frekvenser som övertoner uppstår är det
enkelt att filtrera bort dem.
2.1.4 Insertion Loss
Insertion loss är förlusten av den signaleffekt som uppstår när man kopplar på en komponent
i en transmissionslina. Detta anges i dB och räknas enligt formel 2 nedan.[4]
10log10

𝑢𝑡𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝑖𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

Formel 2. Insertion loss.

2.1.5 Flatness vs. Frequency
Man vill ha en konstant amplitud ut från komponenten oavsett frekvens. Ett exempel på en
sådan komponent skulle kunna vara en detektor. Dock finns det inga ideala komponenter
utan alla komponenter påverkar naturligtvis transmissionslinan. I figur 3 på nästa sida har vi
ett grafiskt exempel på hur utsignalens amplitud varierar i förhållande till frekvensen för
signalen.[5]
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Figur 3. Utsignalens flatness i förhållande till frekvensen.

𝐹𝑙𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑑𝐵 = 𝑃𝑢𝑡 𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑢𝑡 (𝑚𝑖𝑛)
Formel 3. Flatness(dB).

2.1.6 Return loss
Return loss är beroende av VSWR och beräknas enligt formel 4:
𝑅𝐿 = −20 log10 (

𝑉𝑆𝑊𝑅 − 1
)
𝑉𝑆𝑊𝑅 + 1

Formel 4. Return loss i förhållande till VSWR.

Låg VSWR betyder att större delen av signalen skickas till nästa komponent med låg
reflektion. Detta medför i sin tur att liten del av effekten studsar tillbaka till källan.
Höga positiva värden av return loss betyder att den reflekterade effektmängden är en liten
jämfört med effekt som insignalens har. Detta fås genom en bra impedans anpassning
2.1.7 SMA kontakten
SMA är ett kontaktgränssnitt utvecklat för användning till koaxial
kabeln. En SMA kontakt har en impedans på 50Ω och vanligtvis
anpassad för att klara signaler från DC upp till 18GHz. Det finns även
andra varianter av den men dessa berör vi inte i detta projekt.[6]
2.1.8 BNC kontakten
BNC används med koaxialkabel precis som SMA kontakten. BNC
finns i 50Ω och 75Ω versioner. 50Ω varianten är den som brukas i RF
applikationer.[6]

Figur 4. SMA
kontakt.

Figur 5. BNC
kontakt.
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2.2 Signalgeneratorer i allmänhet
En signalgenerator (funktionsgenerator) är ett elektroniskt instrument som används för att
generera olika typer av signaler såsom sinus-, fyrkant- eller triangelvåg vilka genereras
med frekvenser som kan variera mellan några Hz upp till ett flertal GHz . Signalgenerator
används vanligen för att designa, testa, felsöka och reparera elektroniska kretskort och
apparater. Typen av signal som ska genereras väljs utifrån i vilka applikationer som
användaren tänker använda signalgeneratorn till. Man kan manuellt välja frekvens,
amplitud och vilken typ av signal (sågtands-, sinus-, triangelvåg) med till exempel
vridpotentiometrar, inmatning med en knappsats eller fjärrstyrning digitalt via en PC och
GPIB-bussen eller LAN.
Vi tar Agilents signalgenerator 33220A 20MHz som ett exempel för att visa vilka
huvudkomponenter som en signalgenerator kan bestå av. Informationen baserar vi på
information i databladet vilket finns att hämta på Agilents hemsida. [7]
Blockdiagrammet för Agilents signalgenerator kan delas upp i tre olika huvuddelar:
analoga kretsar, digitala kretsar och spänningsförsörjning.

Figur 6. Blockdiagram med digital och analoga kretsar för Agilent 33220A

Agilent har valt att använda en processor för in och utmatningar till användaren samt
fjärrstyrning via GPIB, LAN eller USB. I figur 6 som är taget från databladet för Agilent
33220A heter den U101 Main Processor.
U501 som är en digital krets likaså genererar de mesta av logiken som behövs för att skapa
vågformerna i signalgeneratorn. U501 styr VCOn som klarar frekvenser upp till 50MHz.
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Figur 7. Spänningsförsörjningen i 33220A.

Main supply i figur 7 är en switchad nätdel och har en utspänning på 12 Volt. Utifrån den
spänningen så spänningsreglerar man till ±15 Volt, ±5 Volt, +3.3 Volt samt +1.8 Volt som
är isolerade från jord genom en transformator. Sen finns det även +3.3 Volt och +1.8 Volt
som har referens från jord.
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2.3 RF-komponenter i SAABs signalgenerator
I denna del kommer RF-komponenterna att beskrivas samt att förklara de begreppen vilka
förkommer i respektive datablad.
2.3.1 Spänningsstyrd Oscillator
Spänningsstyrd oscillator eller VCO som den vanligen kallas är
en oscillator vars frekvens styrs med en spänning.
För att generera signalen används oscillatorn ZX95-3388+.
Med denna oscillator genereras en sinussignal som kan varieras
i ett frekvensområde från 3080 till 3380 MHz. Frekvensen på
utsignalen styr av en kontrollspänning. Den spänningen kallas
för 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 .

Figur 8. VCO från Mini Circuits.

I tabell 1 nedan finns några intressanta data vilka beskriver komponenten. Dels
matningsspänning och hur mycket ström som VCO:n behöver. [8]

Tabell 1. Specifikationer ur databladet.

Eftersom det inte finns några ideala komponenter i praktiken så finns det i signalen som
oscillatorn genererar en mängd brus. Med en spektrumanalysator kan man mäta detta brus.
I figur 9 ser vi bruset som förkommer på sidan om signalen vi vill ha (toppen).

Figur 9. Phase Noise.

Ibland uppstår det slumpmässiga icke harmoniska toner (Non harmonic spurious). I tabell
1 kan vi utläsa att tillverkaren garanterar att inga sådana uppstår mellan 0 och -90dB detta
är relativt sett till nivån på utsignalen (carrier). [9]
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I tabell 2 som är en modifierad tabell ur databladet kan man utläsa att vid 4 Volt på 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒
och en temperatur på +25 ̊C i omgivningen ger en frekvens på 3269.0MHz. Parametern
Tune Sense är väldigt intressant att titta på när frekvensen för signalen i generatorn ska
styras. Därför att sambandet mellan 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 och frekvensen inte är helt linjär, se figur 10 för
hur Tune Sense varierar. Förbättring för detta skulle kunna vara att använda en phase
locked loop istället.

Tabell 2. Frekvensen för respektive kontrollspänning.

Figur 10. Förhållandet mellan Tune Sense och 𝑽𝒕𝒖𝒏𝒆 .
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2.3.2 Pin switch
Pin switchen används för att pulsmodulera signalen. På så vis
kan en kontinuerligsignal hackas upp och pulsmoduleras. En
pulsmodulerad signal kan till exempel användas bland annat till
ett radarsystem. Detta görs genom att man skickar pulser från en
Figur 11. Pin switch.
extern källa, vanligtvis görs detta med en pulsgenerator. När pinnen
på switchen är noll (0 V) är porten öppen och signalen kan passera.
Men skickas det en etta (5 V) så är porten stängd och ingen signal kommer fram.[10][11]

Figur 12. Pulsmodulering av sinus.

Tabell 3. Pin switchens specifikationer.

I tabell 3 ser vi inom vilket område som switchen arbetar i samt hur mycket effekt den
klarar. Hur pass snabb den är att ”switcha” är också en intressant parameter, det vill säga
hur snabb den är att koppla av och på. Tabell 4 visar return loss i förhållande till VSWR.

Tabell 4. Switchens return loss i förhållande till VSWR.
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2.3.3 Pin dämpare
Dämparen används för att kontrollera utsignalens amplitud.
Dämpningen i dämparen styrs med en kontrollspänning. Utan
denna komponent så är amplituden på signalen konstant i
signalgeneratorn.
Figur 13. Pin dämpare.

Tabell 5. Dämparens karakteristiska data.

I tabell 5 ser vi att dämparen med 64dB dämpning som vi ska använda har följande
specifikationer.[12]
Viktiga begrepp för dämpare.[13]
 Arbetsområde för frekvensband
Inom vilka frekvenser dämparen uppfyller specificerade parametrar.
 Effekt(Maximal prestanda)
Den maximala effekten på ingången som dämparen kan hantera utan försämrad
prestanda.
 Switch hastighet
Tiden det tar för att ändra från insertion loss till högsta medeldämpning eller från
högsta medeldämpning till insertion loss. Man karakteriserar detta på två sätt:
stig/falltid och av/på tid.

10

 Stigtid
Tiden det tar att för den square-law detekterade utgången att gå från 10 % till 90 %
och som dämpare gå från maximal dämpning till insertion loss.
 Falltid
Utgången på dämparen går från 90 % till 10 %, från insertion loss till maximal
dämpning.
 På tid
Tiden räknas från när styringången kommer upp till 50 % och till square-law
detektor utgången är 90 %.
 Av tid
Räknas från 50 % av övergången på styringången till utgången är 10 % det vill säga
dämparen går från insertion loss till maximal dämpning.

Figur 14. Principen för hur dämparen svarar när spänningen ändras.
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2.3.4 RF filter - lågpass
RF filter av lågpasstyp är ett filter för
radiofrekvenser som tar bort signaler över en
bestämd frekvens, den frekvensen kallas för
brytfrekvens. Filtret dämpar med -3dB vid
Figur 15. Lågpassfilter från RLC Electronics.
brytfrekvensen. Detta för att filtrera bort
harmoniska övertoner och/eller störningar som
kommer från omgivningen alternativt skapas när signalen passerar genom andra
komponenter.
I det här projektet är filtret byggt med koaxialkontakter för att ha en så liten Insertion loss
som möjligt. Det innebär att man får en högre kvalitetsfaktor på signalen. I kombination
med koaxialkontakter och impedansanpassning får man en låg VSWR.[14]

Figur 16. Databladet för filtrets specifikationer.

Figur 17. Diagram för filtrets karakteristik inom dess arbetsområde.
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2.3.5 Förstärkare
En förstärkare som förstärker signalen används för att öka
amplituden på signalen. I projektet kommer förstärkaren
AMF-3F-00100400-20-10P att användas med
specifikationer enligt tabell 6.[15]
Figur 18. Förstärkaren i projektet.

Tabell 6. Förstärkarens specifikationer.



Gain
Gain(förstärkning) är sambandet mellan utgångs effekt och ingångs effekt i dB.
𝑃𝑢𝑡
𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑑𝐵 = 10 log10 ( )
𝑃𝑖𝑛
Formel 5. Gain i förstärkare.

Med vår förstärkare är den minsta förstärkningen cirka 35 dB.


Gain Flatness
Gain Flatness räknas ut på följande sätt enligt formel 6.
𝑀𝑎𝑥𝑔𝑎𝑖𝑛 − 𝑀𝑖𝑛𝑔𝑎𝑖𝑛
±(
)
2
Formel 6. Gain Flatness.

Förstärkaren har en max Gain Flattnes på ± 2 dB.

Figur 19. Gain Flatness.



Noise figure
Noise figure räknas ut enligt formel 7.
𝑁𝐹 =

𝑆𝑁𝑅 𝑖𝑛
𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡

, SNR är effekten på signalen i förhållande till bruseffekten.

Formel 7. Noise figure.

Noise figure förhållandet är maximalt 2dB enligt förstärkarens datablad.
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2.3.6 Directional coupler
Directional coupler är passiva komponenter som
används för att mäta effekten av insignalen samt den
reflekterade signalen vilket möjliggör beräkning av
VSWR. Två stycken ledningslinor sätts i närheten av
varandra för att energin som passerar i ena linan blir
kopplad till andra linan.[16,17]

Figur 20. Directional coupler.

Figur 21. Principskiss på hur ledarna kopplas ihop.

Directional coupler som kommer att användas är en Krytar modell 1822 med 4 stycken
portar. Ingång, en ”through” port där den större delen av insignalen går igenom, en
”kopplad” port där en bestämd del av insignalen kommer ut, oftast anges detta i dB och
den tredje porten är en isolerad port eftersom den termineras med 50Ω impendans.

Figur 22. Data taget ur databladet för couplern.



Directivity
Detta är ett mått på hur bra en coupler kan separera signaler som överförs i
motsatta riktningarna. Vanligen räknas Directivity som skillnaden i dB mellan
effekten på kopplad port när effekten överförs mot utgången och effekten på
samma kopplade port när lika stor effekt överförs från utgången till ingången
(Through). Directivity för aktuell coupler är enligt figur 22 är större än 16 dB.



Coupling
Vilket är den bestämda effekten som kommer ut igenom kopplad port. För
couplern som används är detta -10dB.
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2.3.7 Detektor
Detektorn består av bland annat av en Schottky diod som
har ett lågt framspänningsfall vilket är en fördel. Dioden
likriktar insignalens effekt vilket gör att signalen
kommer ha bara en polaritet likriktad signal.[18,19]

Figur 23. Detektor från A-info.

Detektorn används för att konvertera pulsmodulerade signaler till en basbands signal(som
kan innehålla signaler med låga frekvenser).


Tangential sensitivity (TSS)
TSS är sambandet mellan den maximala brusnivån när signalen är låg och den
minimala brusnivån då signalen är hög.[19]

Figur 24. Förklaring av TSS.



Video capacitans
Detta är en kondensator som finns i detektorkretsen. Denna kondensator
bestämmer stigtiden på detektorn.



Sensitivity (K)
Förhållandet mellan utspänning och insignalens effekt och det anges i
mV/mW. Den minsta känsligheten hos vår detektor är 500 mV/mW.

Tabell 7. Information ur databladet.
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2.4 Multisim
Multisim är ett program som National Instruments tillhandahåller. Med hjälp av Multisim
går det att simulera elektriska uppkopplingar. Många utav de vanliga digitala och analoga
kretsarna finns i programmet att använda. Komponenter placeras enkelt ut och kopplas
samman. Så istället för att börja bygga en prototyp med komponenter kan utvecklaren
simulera i programvara exakt vad som händer innan man går över till att testa
uppkopplingen i verkligheten.[20]

Figur 25. Mätning på Feedback Loop Gain i Multisim
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2.5 EAGLE Cadsoft
EAGLE är ett computer-aided design program och är speciellt anpassat för att rita kretskort
inom elektronik. EAGLE är en förkortning för Easy Applicable Graphical Editor och
utvecklas av företaget Cadsoft. För nuvarande är version 5.5 den allra senaste. För den som
vill testa EAGLE så finns det en helt gratis men om något begränsade variant att ladda ner
[22].

Figur 26. Board design i EAGLE

I EAGLE görs designen i vissa steg. Först ska ett schema ritas för själva designen. För att
kunna rita ett schema med komponenter finns det ett färdigt bibliotek med komponenter att
använda. Finns inte komponenten kan användaren själv skapa sin komponent utifrån en
ritning vanligtvis ett datablad. När användaren har ritat klart sitt schema växlar denne över
till board design och precis som i figur 26 är det först då som användaren ritar den aktuella
layouten för det riktiga kortet. I figur 27 nedan visas hur de olika delarna i EAGLE hör
ihop. Symbol är figuren i schemat och package är den biten som hör till kretskorts design.
Device binder ihop de två andra delarna i biblioteket.

Figur 27. Enkel skiss för att förstå hur delarna i EAGLE sitter ihop.
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2.6 Gerber
När konstruktören har ritat sitt kretskort i sitt ECAD program så vill denne naturligtvis
tillverka sitt kort. För detta finns olika standarder för att ange data för tillverkning av kort.
Gerber är ett av dessa format för att ange dessa data.
Vi kommer att använda just Gerber därför att tillverkaren av prototypkort som SAAB
vanligen anlitar är Olimex i Bulgarien.[23] De använder Gerber som standard i sin
tillverkning av kretskort. Version av Gerber som används är RS-274X . Gerber filer skapas
med lätthet i EAGLE på ett sätt som är väldig lika en vanlig utskrift. Skillnaden är att
användaren nu skriver data till en fil. Användaren väljer vilka lager som ska ingå i varje
Gerber fil.[24] Det är även viktigt att se till att rätt toleranser används vid ritning av kortet,
8mil ger 15 dagars leveranstid från beställning till skillnad från 3-5 dagar för 10mil. [25]
Som exempel tar vi ett kort med endast ett lager (top). Det man behöver då är dels två
stycken filer som innehåller informationen för borrning. Den ena har borrstorlekarna som
ska användas och den andra vilka koordinater som dessa ska användas på. Det behövs
sedan topplagret och stoplagret för översidan av kortet.
De färdiga filerna öppnas i ett program för Gerber filer till exempel ViewMate. ViewMate
finns att ladda ner helt gratis hos programmets utvecklare PentaLogix.[26]

Figur 28. ViewMate ett enkelt och helt gratis program för att läsa Gerber filer.
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3 Konstruering av signalgenerator
I det här avsnittet beskrivs konstrueringen av signalgeneratorn.
Givna de direktiv samt handledning från Mats Bergman påbörjades konstruktionsarbetet
utav signalgeneratorn. Först och främst hade vi kravspecifikationen och bestämda RF
komponenter för att börja arbeta oss fram i projektet. Kravspecifikationen finns att läsa
som bilaga Requirement specification – Signal generator motherboard.
3.1 Ritande av schema och kort
För att konstruera kortet till signalgeneratorn behövde vi sätta oss in i hur RFkomponenterna fungerade såsom matningsspänningar, strömförbrukning, toleranser i
spänning, dimensionerna på komponenten etcetera. Information om dessa punkter hittas
i databladen.
Med kravspecifikationen i åtanke påbörjas design- och konstruktionsarbetet. Det är
viktigt att först försöka sätta sig i in hur den färdiga produkten ska se ut. Det innebär att
tänket från idé till slutprodukt måste vara med hela tiden. Under projektet hade vi en
ständig dialog med vår handledare Mats Bergman om hur konstruktionen av
signalgeneratorn samt vilket slutresultat som skulle uppnås.
Vi börjar med att utgå först och främst från chassiet. Utrymmet från början som vi var
tvungen att hålla oss inom var racken i sig. Racken har måtten 3HE (1HE = 44.45mm)
och en bredd/djup på 84TE (1TE = 5.08mm). [27] Kortets storlek skall vara ett dubbelt
Europa kort vilket har en storlek på 160x233mm. Detta gjordes för att SAAB vill ha
kortet monterat i en subrack som ska sitta i racken.
Anledning till att använda en subrack är för att göra systemet mer modulärt. Fördelarna
är att system då blir enklare att uppgradera alternativt byta ut. Så om eller när SAAB
vill vidareutveckla sin signalgenerator ska detta kunna göras på enkelt sätt istället för att
påbörja en ny design. Men mer om vidareutveckling kommer vi att avhandla senare när
vi kommer till slutsatsen.
Den spänningsmatning som kommer in till kortet är från ett linjärt nätaggregat som
drivs med 230V AC och har två stycken 15V utgångar som klarar 1.5A per utgång.
Utifrån databladen vet vi att de är komponenter som behöver ± spänning. När
aggregatet kopplas enligt principen för ± reglering så fungerade inte den automatiska
spänningsregleringen som kallas Sense. Sense kopplas till den punkten där man vill ha
15V. Då detta inte fungerar som det borde fick vi istället en spänning som varierar med
belastningen samt hur vridpontentiometrarna på nätaggregatet var förinställda. Därför
regleras istället spänningen från nätaggregatet till ±15V med spänningsregulatorer samt
nätaggregatet ställdes in på ungefär +18V.
RF-komponenter kostar en ansenlig summa samt att det är tidskrävande att laga ofta och
mycket så därför behövs ett ström- och överspänningsskydd. Detta görs med en speciell
Zener diod som är anpassad för att klara mer effekt än en vanlig diod och ett PTC
motstånd.
I figur 29 nedan är en bild tagen från schemat för kortet ett exempel på detta. Först sitter
en PTC i serie med ingången, desto mer ström som går genom PTCn ökar dess
motstånd. På sätt begränsas strömmen i kretsen. Dioden är kopplade med anoden mot
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jord och är passiv inom sitt arbetsområde (upp till 30 V). När en spänning som är högre
än breakdown spänningen läggs över dioden så beter sig dioden likt en kortslutning och
all ström går ner till jord. Detta gäller den positiva matningen för den negativa
matningen riktas dioden tvärtom men övrigt är det exakt lika kopplat.

Figur 29. Ström- och spänningsskydd.

Tittar vi på de två utgångarna från nätaggregatet och fram till ±15V regulatorerna så valde
vi att göra enligt figur 30.

Figur 30. Ström- och spänningsförsörjning för kortets komponeneter.

Det första vi har på ingångarna till matning är fyra stycken reservoar kondensatorer för att
se till att spänning är så stabil som möjligt. Sen kommer de två PTC:erna och Zener dioder
som är ström- och överspänningsskydd. Därefter har vi ett pifilter bestående av en spole
med kondensatorer på vardera sidan. Pifilter är ett filter som ska motverka rippel det vill
säga strömspikar och transienter i ledarna. Detta fenomen uppstår när belastningen ändras.
Spolen motverkar förändring i ström och kondensatorerna är reservoarer vilket gör att
spänningen är mera jämn än annars. Rippel som uppstår i komponenter vill man så snabbt
som möjligt fånga upp när det uppstår från en komponent. Görs inte detta kan rippel i hela
ledare uppstå och sprida sig vidare till andra komponenter genom att hoppa över till andra
närliggande ledare. Vi bestämde oss för att sätta in några extra platser för kondensatorer i
fall behovet finns att montera fler reservoarer i efterhand.
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Slutligen kommer vi fram till som tidigare nämnt ±15Volt regulatorerna. Dessa samt ±5V
regulatorerna är avkopplade enligt databladen för L78XX/L79XX. Notera dock att L79XX
serien har andra värden på avkopplingskondensatorerna.

Figur 31. Avkoppling för L78XX serien.

I figur 32 nedan har vi VCOn från Mini-circuits. Oscillatorn matas med en spänning på
+5V. För att som tidigare nämnt undvika rippel har vi ett pifilter för matningen av
oscillatorn. På ingången för 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 har vi valt att använda en operationsförstärkare, den
används som en spänningsföljare. Fördelen med operationsförstärkare är att de hög
inimpedans och låg utimpedans. Detta gör att vi får en stabil ingång för 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 som inte
påverkas av den yttre impedansen. 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 ska kunna ändras i intervallet 0-13 V. Dämparen
kopplas enligt samma princip med andra värden för matning samt 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒

Figur 32. VCOn som den är kopplad i schemat.
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Figur 33. Inkoppling av extern pulsgenerator.

En pulsgenerator ska användas för att skicka pulser in till pin switchen. Det man vill göra
med signalen i switchen är att pulsmodulera den, detta görs enligt figur 33. Logiken som är
en XOR beskrivs i avsnittet för simulering 3.2.2. Ingången för pulsgeneratorn är
impedansanpassad för 50Ω, dels med en BNC kontakt på 50Ω och en ledare på 50Ω. För
att skydda XOR grinden mot för höga spänningar har vi en Zener diod . Den fungerar
precis som tidigare nämnt. Men just denna klarar inte lika höga strömmar men har en
mycket lägre kapacitans istället. Därför att pulserna på pulsgeneratoringången är så pass
snabba så att den andra typen av Zener diod hade förstört pulssignalen genom sin alltför
stora kapacitans.
På nästa sida i figur 34 är det slutgiltiga schemat för kortet. Det mest utmärkande är
kontakten för spänningsmatningen, det är en DIN kontakt med 96 stift. För kortet vi bygger
är det högst överdrivet men SAAB använder den kontakten som gemensam standard till
sina egna rackar och just därför använder vi även den kontakten.
Från den tidigare nämnda ±15V regulatorer kopplas andra spänningsregulatorer för 13V,
10V och ±5V på. De regulatorerna avkopplas som tidigare enligt deras respektive datablad.
Förutom den för 13V, den regulatorn (en LM317) är justerbar spänningsregulator och
denna justeras med hjälp av resistorer. Mer att läsa om den justerbara regulatorn finns i
avsnitt 3.2.3.
Samtliga RF-komponenter har pifilter för att säkerställa en stabil försörjning. Couplern och
filtret är självförsörjande. För att styra dämparen och VCOn har vi satt ut en varsin stiftlist
som sedan kopplas till en potentiometer eller någon annan lämplig styrning.
Sedan längst ner har vi även lagt till två stycken motstånd i megaohm klassen för att jorda
kortet mot chassiet som det ska sitta monterat i.
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Figur 34. Det slutgiltiga schemat för kretskortet.
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Med schemat och alla dimensioner som grund har vi börjat rita kretskortet. Mallen för
dubbel Europa är en färdig standardmall som SAAB bidrog med. Likaså är det med RFkomponenterna couplern, dämparen och switchen. De övriga har vi fått rita själva i
EAGLE och lägga till i dess bibliotek. Måtten i databladet för förstärkaren stämde dock
inte alls utan istället fick vi mäta med skjutmått och utgå ifrån de uppmätta måtten. I övrigt
användes enbart standardkomponenter.
Tittar vi i figur 35 på nästa sida så ser vi själva kortet. De är ett två lagers då detta
alternativ verkade rimligast, om vi bara hade använt ett lager så skulle vi varit tvungna att
dra ledare under en del av RF-komponenterna. Detta var inget alternativ då kortet kommer
att målas med en skyddande lack men helst inte där RF-komponenterna ska sitta. Där vill
man inte ha kortet lackat (de vita polygonerna på kortet) dels för att ha jord samt att de ger
en bättre kylningsförmåga .
Regulatorerna för matningen är på kortet placerade i en egen zon uppe vid DIN kontakten.
Detta för att se till att värme och eventuella störningar från dessa komponenter ligger på ett
ställe. Därefter är ledare dragna för matning av RF-komponenter. När vi drar en ledare och
om den måste korsa en annan så ska det göras med en vinkel på 90 ̊. Detta för att ledarna
ska påverka varandra så lite som möjligt.
Pifilterna sitter så nära ingången på varje RF-komponent som möjligt. Detta för att fånga
upp ripplet så snabbt det uppstår. En annan detalj som är viktigt är att alla hål (gröna
prickar) som är slumpvis utplacerade på kortet är till för att fånga upp störningar samt att
hjälpa till att kyla kortet.
RF-komponenternas utplacering är gjord på så sätt att underlätta för kabeldragningen av
koaxialkablarna. Kabeln är i sig mycket styv och bör inte böjas för mycket.
Vi ändrade schemat och kretskortet ett antal gånger under arbetets gång. Både på eget
initiativ och efter respons från SAABs sida. En del som vi själva inte tänkte på var att till
exempel det vi nämnde tidigare om alla regulatorer som stod för försörjningen till
komponenterna bör vara i en egen zon. Medan RF komponenterna ska ligga för sig, samt
att alla ledare för strömförsörjning går åtskiljda ifrån ledare för styrning av VCOn och
dämparen.
När kortet nu är färdigt ska det granskas innan en beställning skickas. Den granskningen
görs av vår handledare Mats Bergman och avdelningens kortkonstruktör Claes-Henry
Aronsson. Efter att vi hade åtgärdat de fel samt utfört en del förbättringar så
iordningställdes Gerber filerna för att sedan skickas till Olixmex som ska tillverka kortet.
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Figur 35. Dubbel Europa med två lagers.

3.2 Simulering
Simuleringen av olika uppkopplingar i projektet gjordes dels för att förstå sig på hur
komponenter och uppkopplingarna fungerar. Dessutom gjordes detta för att verifiera att det
verkligen blev rätt i designen på kretskortet. Arbete med att simulera i Multisim gjordes till
viss del före men även under tiden då kortet designades i EAGLE.
3.2.1 Spänningsregulatorer
Ingångsspänning +15V.
Utifrån nätaggregatets spänning på +20V vill vi hålla en konstant spänningsnivå på +15V
på kretskortet ingång., som kommer i sin tur att mata en del komponenter med +15V. Figur
36 visar uppkopplingen för det.

Figur 36. Simulering med +15V regulator.

Ingångsspänning -15V.
Med nätaggregatets utspänning på -20V vill vi hålla en spänningsnivå på -15V för matning
på kretskortet, som kommer i sin tur kommer att mata andra komponenter med -15V.
Figur 37 visar kopplingen för detta.

Figur 37. Simulering med -15V regulator.

Vi ser i figur 37 att utspänningen skiljer sig med en halv volt vilket kan leda till oväntade
resultat. Orsaken till detta var att regulatorn inte hade någon belastning överhuvudtaget. Så
vi kopplade en belastning på 1kΩ och då när regulatorn inte går på tomgång får vi -15V.
Vilket är precis vad vi vill ha.

Figur 38. -15V regulator med resistorlast.
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3.2.2 Pulsgenerator
En extern pulsgenerator ska kopplas till pinswitchen genom en logisk XOR grind. Vi
använder oss enbart av C1 och har hela tiden C2 = 1. XOR grinden kopplas så att när
ingen pulsgenerator är inkopplad alternativt inte kommer någon puls så kommer C1=0.
Varje gång den externa pulsgeneratorn skickar en puls så blir C1=1 och då kommer J1
att stängas av.
Vi använde oss av porten J0-J1 och för att kunna välja denna port måste man stänga C2
kontrollen (C2=1), samt öppna C1 kontrollen(C0=0).
0 = 0𝑉
1 = 5𝑉
Frekvens område
(GHz)
2~18

Port

C2C1

J0J1
J0J2

10
01

Figur 39. Portkonfiguration för pinswitchen.

Eftersom jord är inkopplat till den andra pinnen på grinden då blir det omöjligt att få
tillståndet 1 på denna pinne därför vi strukit över jord med tillstånd 1.
Puls

Jord

0
0
1
1

0
1
0
1

Puls ⨁
Jord
0
1
1
0

Figur 40. XOR grindens funktionstabell.

Vi simulerade i början en puls på 5V, sedan simulerade vi en puls på 7V som ett test på
om kopplingen håller ifall man skickar lite för mycket spänning från pulsgeneratorns
utgång. Resultat var som vi förväntade oss en puls på 5V.

Figur 41. XOR grind med överspänningsskydd på ingången.
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Figuren 42 visar en puls med spänningen 5V på XOR grinden som i sin tur går in till
pin C1 på pinswitchen. J1 porten kommer att öppnas när pulsen är 0V och stängs när
den är 5V.

Figur 42. Simulering med en puls på XOR grinden.

För att se vad som händer om vi tar bort pulsgeneratorn från signalgenerator så
simulerade vi även denna koppling för att se att om porten C1 kommer att öppnas enligt
vår lösning. Figur 43 nedan visar detta.

Figur 43. Simulering med XOR grinden utan pulsgenerator.

Resultatet av att koppla bort pulsgeneratorns kabel var att vi fick 0V på pinswitchens
C1, vilket betyder att J1 öppnas, vilket gör att resultatet stämde bra överens med vår idé.

Figur 44. Spänning ut från XOR grinden.
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3.2.3 Matning för styrning av VCO
Oscillatorns 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 spänning är enligt databladet 0-13 V. Den får maximalt vara 15 V.

Figur 45. Ur databladet för justerbar regulator LM317.

Eftersom en sådan regulator som ger 13 V inte finns så fick vi istället välja en
justerbar regulator och reglera enligt formel 8. Vi beräknar detta nedan.
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1.25𝑉 1 +

𝑅3 + 𝑅2
3300 + 390
= 1.25 ∗ 1 +
= 13.07𝑉
𝑅1
390

Formel 8. Formel för justerbar spänningsregulator.

För att verifiera beräkning och principen simulerades detta enligt figur 46 nedan.

Figur 46. LM317 med en utspänning på 13 V.
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3.2.4 Styrning av VCO och dämpare
Med en varsin potentiometer styr vi oscillatorn samt dämparen. VCOn vars signal ska
kunna ställas i intervallet 3080-3380MHz (0-13V). Dämparen dämpning styrs 0-64dB (010V) Vridpotentiometrerna på 10kΩ som kopplas mellan 𝑉𝑡𝑢𝑛𝑒 och respektive
matningen som är på 10 V samt 13 V. I figur 47 simulerar vi detta med 13 V spänning
och vridpotentiometern med 60 % av sitt maxvärde (10k)
13 ∙ 0.6 = 7.8V

Figur 47 Potentiometer styr oscillator
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3.3 Montering och testning
När beställningen av kortet hade gjorts så beställde vi hem standardkomponenterna som
ska monteras på kortet. Dessa beställde vi från Farnell (http://www.farnell.se), detta för att
ha allting redo när kortet kommer. Beställningen av komponenterna görs genom SAABs
inköpsavdelning.
Komponenterna levererades på några dagar, tyvärr blev det problem med beställningen av
kortet från Olimex och det dröjde fyra veckor tills vi fick hem kortet. När vi väl hade kortet
och standardkomponenterna så skickade vi dessa vidare till verkstaden för montering.
Arbetet utfördes på tre arbetsdagar.
Innan vi ville montera på RF-komponenterna så testar vi att kortet verkligen fungerar som
det skall göra. Vi började med att mäta spänningarna in på kortet det vill säga ±15V.
Plusmatningen fungerade utmärkt men på minus sidan såg vi att det var en kortslutning. Vi
felsökte kortet under några timmar innan vi insåg att de var 79XX regulatorerna som var
problemet. Vi trodde att chassiet är jord till komponenten men så är inte fallet med dessa
regulatorer. Utan de har istället ingången kopplad till höljet, detta fel löste vi med hjälp av
en isoleringsbricka mellan kortet och respektive regulator. Efter att vi åtgärdade
kortslutningen hittade vi inga fler fel utan kortet fungerade utmärkt enligt
specifikationerna.
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4 Resultat
Efter montering i verkstad så ser vi det färdiga kortet i figur 48. Potentiometrarna som syns
nedan används för att styra frekvensen och amplituden.

Figur 48. Det färdiga kortet.

För att få förståelse för hur signalen beter sig beroende av vridning av våra potentiometrar
kopplade vi kortet till spektrumanalysator för att kunna studera de olika fallen för både
frekvens och amplitud. Detta för att se hur det påverkas av sin respektive kontrollspänning.
Det som ska mätas är följande:
 Maximal och minimal amplitud.
 Maximal och minimal frekvens.
 Verifiera att pulsmodulering fungerar som tänkt.
Följande har redan testas:
 Alla komponenter får rätt spänningsmatning.
 Kontrollspänningarna till VCO och dämpare får rätt spänning.
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I figur 49 nedan ställdes frekvenspotentiometer till högsta värdet för att kunna se signalen
med lägst frekvens samt sattes amplitudpetentiometern till sitt lägsta värdet för att se signalen
med högsta amplituden. Frekvens är cirka 2,97GHz och amplituden 17,64dBm.

Figur 49. Minimala frekvensen samt högsta amplituden.
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Figur 50 nedan visar den maximala frekvensen samt den högsta amplituden på signalen.
Amplituden påverkas inte om frekvens är maximal eller minimal då det enbart skiljer
0,04dBm i mätningarna.

Figur 50. Maximala frekvensen och den högsta amplituden.
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Figur 51 nedan visar den lägsta amplituden på signalen som är ungefär -38 dBm. Vilket är den
maximala dämpningen som dämparen klarade av enligt våra mätningar. Frekvensen är
godtyckligt inställd på cirka 3,2 GHz. Vi ser även i figuren ett brusgolv på cirka -48dBm.

Figur 51. Lägsta amplituden.

Skillnaden i amplitud blir då följande för 64dB dämparen:
17,68𝑑𝐵𝑚 − −38 𝑑𝐵𝑚 = 55,68𝑑𝐵𝑚
Lägsta frekvens för VCO:n var 2,97GHz och högsta frekvens 3,45GHz. Dessa skiljer något
från databladet som anger minsta frekvens till 3,0GHz och maximal till 3,44GHz.

35

För att se signalen mer detaljerad ökades VBW i spektrumanalysatorn. Figur 52 nedan visar
signalen utan pulsgenerator, det vill säga den omodulerade signalen. För att visa principen för
hur den omodulerade signalen ser ut i förhållande till den pulsmodulerade signalen som visas
i figur 53.

Figur 52. Omodulerad signal.

Figur 53 visar signalen med pulsgenerator, dvs. då en pulsmodulerad signal ska användas.
Pulsen som används i detta fall är på 244 KHz. Precis som vår handledare Mats Bergman ville
ha det.

Figur 493. Pulsmodulerad signal.
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Figur 54 visar pulsen samt signalen från detektorn. När pulsen är hög då leder signalen inte
genom pinswitchen och då kommer ingen signal till detektor, när pulsen är låg så leds
signalen fram till detektorn.
Eftersom varje ruta på oscilloskop bilden är på 2 µs så en hel pulsperiod blir 4 µs för att räkna
1
1
pulsen utifrån periodtiden får vi pulsfrekvensen 𝐹 = 𝑡 = 4µ𝑠 = 250 𝐾𝐻𝑧, vilket skiljer sig
med 6KHz från figur 53.

Figur 54. Pulsen samt detektorn
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5 Diskussion
I denna del av rapporten kommer vi att diskutera styrkor och svagheter i de olika delarna av
det utförda examensarbetet. Det vi vill betona i diskussionen är framför allt hur och när de
olika stegen slutfördes.
Simuleringarna som gjordes både före och under konstruktionsarbetets gång underlättade
förståelsen för hur en del av komponenterna fungerade. Det bör även påpekas att de mest
enkla kretsarna kan vara bra att koppla upp. Detta för att verkligen se om det fungerar som det
är tänkt och inga onödiga fel görs. Tyvärr så är det inte möjligt att simulera allt dels på grund
av begränsning i mjukvaran samt att de kostar resurser i form av tid som vi inte har allt för
mycket av.
Designen för kretskortet och schemat gjordes tillsammans med simuleringarna under de första
fyra veckorna. Just i början för den fasen av projekt lades all vikt på att studera databladen till
RF-komponenterna och verkligen sätta sig in hur dessa fungerade. Underlaget vi hade att
jobba med från början var bra och det gjorde att vi redan under andra dagen i Arboga kunde
börja jobba med konstruktionsarbetet.
Den andra veckan påbörjades vi ett intensivt arbete med att rita schema och kretskort.
Anledningen till att vi var tvungna att skynda på med denna del av examensarbete är på grund
av ledtiden som är mellan beställning av kretskortet och till själva mottagandet av det fysiska
kortet. Samtidigt under denna konstruktionsfas beställde vi hem komponenter för att montera
och testa dessa på en kopplingsplatta.
Racken och medföljande nätaggregat levererades under den tredje veckan. Detta gjorde att vi
fick ett mer exakt underlag hur det är tänk att signalgeneratorn ska se ut i färdig form. När det
gäller nätaggregatet så var det med en hel del förvåning vi kom underfund med att om man
vill ha ±15V så fungerar inte regleringen av spänning på utgångarna utan användaren får själv
ställa önskad spänning på nätaggregatet. Detta gjorde att istället för att spännings- och
strömskydda matning för ±15V så behövde vi lägga till ±15V spänningsregulatorer för
matningen av de komponenterna som behövde ±15V. Detta kunde då inte testas för att vi
redan gjort beställningen av komponenterna för test på laborationsplatta. En ny beställning
skulle ta för lång tid.
Under fjärde veckan lade vi beställningen av kortet. Kortet som tillverkas av Olimex i
Bulgarien tar ungefär fyra veckor för att leverera kortet i värsta fall. Vanligen tar det inte lika
lång tid utan med 10mils toleranser som vi använde oss av ska det bara runt en vecka att
skicka det till Sverige. Vi hade dock oturen med att tillverkarens e-post hantering inte
fungerade som den borde ha gjort. På det missödet förlorade vi två veckor. Till detta kom att
de blev problem med betalningen av kortet som ledde till att tillverkaren höll på kortet några
dagar till. Alltså från den 15:e maj till den 9:e juni skedde inget direkt arbete med kretskortet
till signalgeneratorn.
Uppehållet från det aktiva arbetet med kortet ägnade vi till att beställa komponenter för
kretskortet och att skriva rapport för examensarbetet. Under så skedde inga större framsteg i
arbetet förrän den 9:e juni då vi åter kunde arbeta med signalgeneratorn. När väl fick hem
kortet så fortsatte vi arbetet i rask takt och inga problem uppstod under den sista tiden av
arbetet. Det medförde att vi kunde slutföra arbetet med signalgenerator kortet.
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I framtiden kommer signalgeneratorn att behöva utvecklas mer. Framför allt är det
användarvänligheten som behöver förbättras. I nuläget finns ingen display för att se aktuell
frekvens samt amplitud på signalen. När det gäller inmatning för att ställa in värdena är svårt
att ställa in exakta värden med vridpotentiometrar.
Nedan i figur 55 har vi arbetat fram ett förslag som möjliggör att styra signalgeneratorn mer
dynamiskt. Mikrokontrollern tar in data antigen direkt från frontpanelen eller via LAN. En
display visar värdena som är inställda och de pulsbreddsmodulerade utgångarna ställs in på
rätt värde. Då de pulsbreddsmodulerade utgångarna inte kan ge mer än 5V i spänning så
behövs en förstärkning utav signalen. Förstärkningen sker enkelt med en icke-inverterande
operationsförstärkarkoppling. Den första förstärkarkopplingen ska ha en 𝐴𝑣 enligt följande:
13
13𝑉 = 𝐴𝑣1 ∙ 𝑉𝑃𝑊𝑀1,𝑚𝑎𝑥 →
= 2.6𝑔𝑔𝑟
5
Förstärkaren för Control Voltage:
10
10 = 𝐴𝑣2 ∙ 𝑉𝑃𝑊𝑀2,𝑚𝑎𝑥 →
= 2𝑔𝑔𝑟
5

Figur 55. Förslag på styrning för signalgeneratorn.
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6 Slutsats
I detta avsnitt vill vi framtona våra egna tankar om signalgeneratorn och arbetet kring denna.
Från början var det tänkt kortet skulle monteras i subrack som ska sitta i en större rack. Men
på grund av alla förseningar så fanns det ingen möjlighet att utföra detta. Det momentet av
arbetet kommer att behöva göras i framtiden då signalgeneratorn ska utvecklas. Dock så
uppfyller vårt arbete kravspecifikationen och syftet som nämndes i början av rapporten.
Vi själva är nöjda med arbetet som utfört, mycket av det vi gjorde under dessa veckor har
varit helt nytt och lärorikt för oss. Vi tycker själva att kortet som vi byggt är en bra grund att
fortsätta med i utvecklingen av signalgeneratorn.
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Ordförklaringar
dB – Decibel
dBc – Decibel relative to the carrier
dBm – Decibel relative to 1milliWatt
DC – Direct Current
BNC - Bayonet Neill-Concelman
EAGLE - Easy Applicable Graphical Editor
GH – Gigahertz (109 )
GPIB – General Purpose Interface Bus
HE – Höjdenheter
LAN – Local Area Network
PTC – Positive Temperature Coefficient
RF – Radio Frequency
RAM – Random Access Memory
ROM – Read Only Memory
SMA - SubMiniature version A
TE – Breddenheter
TSS - Tangential sensitivity
USB – Universal Serial Bus
VCO – Voltage Controlled Oscillator
VSWR – Voltage Standing Wave Rati
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Scope
This document is a requirement specification for a signal generator
mother board.

Objectives
The objective is to specifiy the requirements.

Abbreviations and Definitions
Abbreviations
The following abbreviations are used in this document:
VCO

Voltage Controlled Oscillator

230VAC and a ± 15V DC supply (1.5A) are available for the mother
board design.
External stimuli are available for the VCO Vtune pin, Pin diode switch C1
pin and for the Pin diode attenuator control voltage pin.
The mother board shall distribute + 5V DC, 100mA, to the VCO.
The mother board shall distribute ± 15V DC, 100mA, to the Pin diode
attenuator.
The mother board shall distribute ± 5V DC, 100mA, to the Pin diode
switch.
The mother board shall distribute + 15V DC, 1A, to the Amplifier.
The mother board shall distribute one over voltage protected signal to the
control voltage pin (C.V.) of the Pin diode attenuator.
The distribution path to the control voltage pin of the Pin diode
attenuator shall end with a 90 deg BNC jack connector.
The mother board shall distribute one over voltage protected signal to the
C1 pin of the Pin diode switch.
The distribution path to the C1 pin of the Pin diode switch shall end with
a 90 deg BNC jack connector.
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The mother board shall distribute one over voltage protected signal to the
Vtune pin of the VCO.
The distribution path to the Vtune pin of the VCO shall end with a 90 deg
BNC jack connector.
The mother board shall distribute one signal from the Detector.
The distribution path from the Detector shall end with a 90 deg BNC jack
connector.
The mother board shall be designed in the EAGLE CAD software.
The mother board should be designed in maximum two layers.
The mother board shall be fully functional with only the external ± 15V
DC supply (1.5A).
The mother board shall be grounded to the chassis.
The mother board distribution paths shall be short circuit protected.
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