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Sammanfattning 

 

Under utvecklingen av sensorer baserade på mikrovågsteknik, exempelvis radarmålsökare 

behövs insignaler som efterliknar verkligheten för att verifiera systemens prestanda.  

För detta ändamål har Saab Bofors Dynamics i samband med tidigare examensarbeten 

utvecklat ett kanalkort med en teknik som kallas Digitalt Radiofrekvent Minne (DRFM). 

Syftet med detta kort är att sampla och lagra högfrekventa radiovågor digitalt, för att efter en 

valbar tidsfördröjning rekonstruera dessa signaler. 

 

I detta examensarbete har kanalkorten använts för att konstruera ett portabelt instrument för 

generering av godtyckliga stimulisignaler. Arbetet har bestått av två större delmoment, 

konstruktion och sammansättning av instrumentet samt implementation av ett grafiskt 

användargränssnitt. Ett inbyggt moderkort på formatet Nano-ITX från VIA Technologies 

valdes som inbyggd dator och kommunicerar med kanalkorten över Ethernet via en 

nätverksrouter . För att förenkla utvecklingen av mjukvara inleddes arbetet med att ta fram 

drivrutiner med stöd för kanalkortets samtliga funktioner. Dessa utnyttjades sedan för att 

bygga upp instrumentets användargränssnitt och kan med fördel användas vid framtida 

vidareutveckling. 

 

Resultatet blev en portabel stimuligenerator som med det grafiska användargränssnittet kan 

användas för målekogenerering och som en generisk signalgenerator. Instrumentets 

funktionalitet verifierades genom att generera kända signalmönster vilka sedan mättes och 

kontrollerades med ett digitalt oscilloskop. 
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Abstract 

 

During the development of microwave based sensors such as radar target seekers, input 

signals are needed to verify the performance of the system. Therefore, a channel board has 

been developed by previous thesis projects at Saab Bofors Dynamics. It uses a technique 

called Digital Radio Frequency Memory (DRFM). The purpose of this board is to sample and 

digitally store radio frequency signals in order to reconstruct them after a certain delay. 

 

The aim of this thesis project was to use the channel board named above to construct a 

portable instrument for generation of stimuli signals. This assignment has been divided into 

two tasks: firstly, to construct and put together the hardware components and secondly, to 

implement a graphical user interface for the instrument. An embedded computer from VIA 

Technologies with the form factor Nano-ITX was chosen. Since Ethernet is the 

communication interface on the channel board, a commercial network router was used 

establish the connection between the channel board and the computer. In order to simplify 

future development the first step was to implement device drivers that support all functions of 

the channel board. These drivers where then used for the design of a graphical user interface. 

 

The result of this project was a portable stimuli generator with a graphical user interface 

which can be used for target echo generation as well as a generic signal generator. The 

functionality of the instrument was verified through generation of known signal patterns 

which were measured and proven to be correct with a digital oscilloscope. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Inom Saab Bofors Dynamics (SBD) utvecklas högteknologisk försvarsutrustning. Detta 
innefattar bland annat utveckling av radarmålsökande robotar. Under utvecklingen av dessa 
behövs insignaler skapas som efterliknar den miljö som roboten är avsedd att användas i. Två 
föregående examensarbeten samt vidareutveckling på SBD har resulterat i ett stimulikort som 
används för målekogenerering under utveckling och testning av målsökande robotar. Dessa 
stimulikort används i dagsläget i ELSI (Electronic Warfare Simulator) på SBD i Linköping. 
 
Ändamålet med detta kort är att det tar emot en radarpuls som skickas ut av en målsökare. 
Vågformen på denna puls lagras i minnet på kortet och skickas sedan tillbaka till målsökaren 
efter en varierbar fördröjning. Syftet med detta är att variera avståndet till ett simulerat 
framförvarande objekt. På SBD har man sett ett behov av ett portabelt instrument som kan 
utföra målekogenerering. Man har även insett att det befintliga stimulikortet, med rätt 
mjukvara, kan användas som en programmerbar signalgenerator för godtyckliga vågformer. 
 

1.2. Mål 
Målet med detta examensarbete är att bygga samman ett instrument innehållande dessa 
stimulikort tillsammans med en inbygg dator. Till detta instrument ska ett användargränssnitt 
utvecklas vilket ska kunna använda stimulikorten för målekogenerering samt generering av 
enklare vågformer som användaren med hjälp av parametrar skapar i användargränssnittet. 
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2. MEG-Kanalkort generation II 
I examensarbetets början studerades kanalkortet (stimulikortet) utifrån dokumentationen som 
Peter Andersson samt Kristian Gustafsson skrev i samband med deras examensarbeten. Detta 
kapitel innehåller en sammanfattad beskrivning av kanalkortet i den omfattning som är 
relevant för detta examensarbete [1] & [2]. 
 
Kanalkortet består av ett digital radiofrekvent minne (DRFM) implementerat i en Xilinx 
Virtex-4 FPGA. Syftet med ett DRFM är att sampla in och lagra en högfrekvent radarsignal 
en godtycklig tid och därefter sända ut radarsignalen igen. Ett vanligt användningsområde är 
radarstörutrustning. Detta går till så att en radar skickar ut en puls. Den signalen tas emot och 
lagras i minnet i DRFM-kretsen, och efter en ställbar fördröjning skickas pulsen tillbaka. 
Detta gör att tiden det tar för radarsignalen att komma tillbaka blir felaktig och radarn 
beräknar fel avstånd till målet. Genom att variera tiden kan man få radarn att tro att målet 
flyttar sig i en annan riktning än det i själva verket gör. 
 
Implementeringen av det digitala radiofrekventa minnet i FPGA:n består av ett tvåportsminne, 
vilket innebär att det går att läsa samt skriva till minnet samtidigt. Detta är nödvändigt 
eftersom utsignalen kan behövas skickas innan hela insignalen är mottagen. 
 
I Figur 1 visas ett förenklat blockschema på kanalkortets uppbyggnad. Kortet har två analoga 
ingångar samt motsvarande två analoga utgångar. Insignalen filtreras och samplas sedan av en 
12-bitars A/D-omvandlare med en klockfrekvens på 200 MHz. Det digitala sampelvärdet 
sparas i minnet i FPGA:n. Samtidigt läses ett sampelvärde ur minnet och läggs ut till D/A-
omvandlaren. Därefter förstärks signalen och passerar igenom ett rekonstruktionsfilter för att 
sedan läggas ut på RF-utgången. 

 

Figur 1. Förenklat blockschema för MEG-kanalkort [1, p. 8] 
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2.1. Funktioner 
Detta kanalkort har konstruerats för att kunna köras i flera funktionslägen (moder). En av 
funktionerna beskrevs ovan: en signal samplas in, lagras och skickas sedan ut igen. Förutom 
denna mod går det även ladda in en signal via ett externt interface och använda den signalen 
istället för att sampla in en signal. De funktioner som kanalkortet har beskrivs i denna sektion. 

2.1.1. Mod A – Pulsad signalsyntes 
I denna mod laddas i förväg en vågform in i kanalkortets DRFM. Denna vågform skickas, 
efter en ställbar fördröjning ut på kanalkortets RF-utgång för varje inkommande puls på PRF-
ingången. Ett blockschema för Mod A finns i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Blockschema för Mod A 

 

2.1.2. Mod B – Ställbar tidsfördröjning 
Till skillnad från Mod A laddas ingen vågform till kanalkortets DRFM innan kretsen startar.  
I denna mod väntar kretsen på en PRF-signal, och när den kommer läses en vågform in från 
RF-ingången och efter en ställbar fördröjning skickas den ut på RF-utgången. Ett 
blockschema för Mod B finns i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Blockschema för Mod B 

 

2.1.3. Mod C – Kontinuerlig signal 
När kretsen är i detta läge finns ingen synkronisering med PRF pulsen. En vågform laddas i 
förväg in i kanalkortets minne och när den sedan körs skickas vågformen ut på RF-utgången 
vilket upprepas så länge kretsen är aktiv. Ett blockschema finns i Figur 4. 
 

 
Figur 4. Blockschema för Mod C 
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2.2. Gränssnitt för dator 
På kanalkortet sitter en datormodul, NetBurner Modell 5282 som är en nätverksföreberedd 
enkortsdator. På den modulen sitter en mikrokontroller, Motorola ColdFire 5282 med 8 MB 
SDRAM samt en Fast Ethernet kontroller och RJ-45-uttag för nätverksanslutning. Motorola 
ColdFire 5282 har en 32-bitars arkitektur och körs i en klockfrekvens på 66 MHz. 
 
Datormodulen är direkt ansluten till FPGA:n via en 16-bitars data- och adressbuss. Det enda 
sättet att konfigurera och ladda upp vågformer i FPGA:n, är att göra det från denna 
datormodul. Anledningen till att just denna datormodul sitter på kanalkortet är att den har 
Ethernet-interface vilket möjliggör kommunikation mellan en vanlig PC och kanalkortet på ett 
enkelt sätt.  
 
I datorn körs ett realtidsoperativsystem baserat på uC/OS. I Peter Anderssons rapport finns en 
beskrivning på det program som körs i datormodulen, samt hur kommunikationen mellan en 
dator och kanalkortet går till [1, p. 27]. Nätverksprotokollet som används i datormodulen är 
UDP. Detta är ett förbindelselöst nätverksprotokoll vilket innebär att ingen förbindelse 
upprättas i förväg mellan sändare och mottagare. Programmet i datormodulen lyssnar på port 
2500 för inkommande UDP-paket.  
 
Kanalkortet konfigureras genom att manipulera kommandoregister i FPGA:n. Dessa register 
samt minnesutrymmet där vågformer lagras, har gjorts åtkomliga via datormodulens Ethernet-
anslutning genom att implementera ett kommandoformat i datormodulens mjukvara. 
I Figur 5 visas hur kommandoformatet är strukturerat i ett UDP-paket. 
 

 
Figur 5. Kommandoformat för kanalkortet över Ethernet [1, p. 28] 

 
 

• Antal: Antalet adresser med tillhörande data som skickas i detta paket (2 byte). 
 
• R/W: För att skriva till dessa adresser på kanalkortet sätts Mode till 1 och för att läsa 

från dem till 2. För att läsa värdet från temperatursensorn som sitter på kanalkortet 
sätts Mode till 3. 

 
• Adress: Anger vilka adresser i minnesområdet i kanalkortets som ska skrivas/läsas. 
 
• Data: Data som ska skrivas till adresserna, om ett skrivkommando skickas. Då ett 

läskommando skickas, ignoreras värdet i Data (det måste dock finnas). 
 
 
Datafälten i Figur 5 skickas från vänster till höger, med den mest signifikanta biten först i 
varje fält. Det vill säga i ett 2 byte stort fält skickas bit 15 först och bit 0 sist, motsvarande i ett 
4 byte stort fält skickas bit 31 först och bit 0 sist. Då ett läskommando skickas till dator-
modulen tar den emot hela paketet och returnerar därefter ett paket med samma struktur som i 
Figur 5, där datafältet innehåller data från respektive adress. Paketet skickas till den IP-adress 
som läskommandot sändes från. Då ett skrivkommando skickas, returneras inget paket till 
avsändaren. 
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2.3. Kanalkortets register 
Styrning av kanalkortet görs via manipulering av register i FPGA:n. Med dessa kan man 
bland annat välja i vilken mod kretsen ska köras, sätta värden för tidsförskjutning samt 
aktivera och avakriveta kretsen. Nedan finns en förklaring över de register som kommer 
användas av användarprogrammet. För en detaljerad beskrivning av samtliga register, se 
Kristian Gustafssons rapport [2, p 71]. 
 

2.3.1. Kommandoregister - CMDR 
Kommandoregistret används för att välja vilken mod som ska köras samt vilka markörer som 
ska användas. 
 
Bit 16-10 Används ej 
 
Bit 9-5 Väljer vilka av de fem markörer som ska användas 
 0 – Disable 
 1 – Enable  
 
Bit 4-3 Används ej 
 
Bit 2-0 Val av mode 
 001 Mod A 
 010 Mod B 
 100 Mod C 
 110 Hold 
 111 Run 
 
 

2.3.2. Statusregister - SR 
Innehåller information om kanalkortets tillstånd. 
 
Bit 16-6 PRF-räknare 
 
Bit 5-4 Intern tillstånd i kanalkortet 
 00 Väntar på PRF 
 01 Enable  
 10 Laddar räknare första gången 
 11 Uppdaterar räknare 
 
Bit 3 Körläge: HOLD eller RUN 
 0 Run 
 1 Hold 
 
Bit 2-0 Val av mode 
 001 Mod A 
 010 Mod B 
 100 Mod C 
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2.3.3. Delay-register - DR 
Detta register innehåller värdet för den varierbara tidsfördröjningen. Värdet anges i antal 
klockcykler vilket innebär att med en sampelfrekvens på 200 MHz så är det steg om 5nS. 
 

2.3.4. Pulsstartregister & Pulsslutregister – PSR & PER 
Då en vågform laddas i kanalkortets minne ska minnesadresser för pulsstart samt pulsslut 
anges i dessa register. Dessa talar om för DRFM-kretsen var i minnet den ska börja samt sluta 
läsa då en PRF-puls kommer. 
 

2.3.5. Markörregister – MKR1 till MKR5 
I dessa register kan minnesadresser laddas. När kretsen är aktiv och läser en vågform och 
träffar någon av dessa adresser så sätts respektive markörutgång på kortet hög.  
 

2.3.6. Versionsregister – VER 
Detta register innehåller ett versionsnummer för mjukvaran i FPGA:n. 
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3. Kravspecifikation 
Under inledningsfasen i examensarbetet arbetades en kravspecifikation fram i samråd med 
handledaren. Den slutgiltiga versionen av kravspecifikationen presenteras i detta kapitel 
tillsammans med en systemöversikt av instrumentet. 
 

3.1. Systemöversikt 
Kanalkorten var de komponenter som var förutbestämda till detta projekt, vilket innebar att 
resten av systemet fick anpassas efter dessa. Detta gällde exempelvis kommunikationen 
mellan kanalkorten och den inbyggda datorn. Eftersom kanalkorten har Ethernet-anslutning 
innebar det att ett lokalt nätverk (LAN) behövdes byggas i instrumentet. En systemskiss för 
hur instrumentet skulle konstrueras togs fram och återfinns i Figur 6. 
 

 
Figur 6. Blockschema för instrumentet 

 

3.2. Designkrav 
Nedan finns en lista på de krav som ställdes gällande designen av instrumentet. 
  

• Instrumentet ska byggas i en 19” rack-låda. 
• Instumentet ska innehålla en inbyggd dator på europakortformat. 
• Instrumentet ska innehålla två stycken MEG-kanalkort generation II. 
• Instrumentet ska vara förebett för ett tredje kanalkort av samma typ. 
• Samtliga I/O-kanaler på de två obligatoriska kanalkorten ska finnas åtkomliga på 

instrumentets frontpanel. 
• Extern anslutning för strömförsörjning ska vara 230V AC. 
• Instrumentet ska ha ett lokalt nätverk som är avskiljt från externt nätverk via en router. 
• Kanalkorten ska kunna användas från det externa nätverket via routern utan att gå via 

den inbyggda datorn. 
• Instrumentet ska innehålla en DVD-RW enhet som ansluts till den inbyggda datorn. 

VGA USB Ext. Nätverksanslutning 

PC Router 

Kanalkort 
A 

Kanalkort 
B 

Kanalkort 
C 

Nätagg. 

    HDD      DVD-RW 
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3.3. Mjukvarukrav 
Denna lista innehåller krav på mjukvaran i den inbyggda datorn. Dessa gäller operativsystem 
såväl som krav på användarprogrammet som skulle utvecklas. 
 

• Operativsystemet i den inbyggda datorn ska vara Linux. 
• Den inbyggda datorn ska kunna fjärrstyras från det externa nätverket. 
• Användargränssnitt samt drivrutiner för kanalkorten ska utvecklas i LabVIEW. 
• Användargränssnittet ska spara/läsa konfigurationer gällande kanalkorten till/från fil. 

 
 

3.4. Generering samt analys av vågformer 
Följande krav beskriver vilka funktioner användarprogrammet skulle ha. 
 

• Signaltyper som ska kunna genereras utifrån parametrar inmatade av användaren är 
sinus, triangel, fyrkant samt sågtand. 

• Vågformer med linjärt frekvenssvep ska kunna genereras m.h.a. inmatade parametrar. 
• Ska kunna importera vågformer från TAB-separerad ASCII-fil, (Matlab kompatibelt). 
• Ska kunna läsa och analysera vågformer som finns i kanalkortets minne. 
• Ska kunna spara vågformer som finns i kanalkortets minne till en TAB-separerad 

ASCII-fil. 
• Ska kunna konfigurera kanalkortets tidsfördröjningsregister manuellt samt automatiskt 

efter ett definierat mönster. 
 
 

3.5. Miljökrav 
Dessa krav beskriver i vilken omgivning instrumentet ska kunna användas, förvaras samt 
transporteras. 
 

• Instrumentet ska användas i normal labmiljö, dvs. i temperaturområdet 10-30 ºC. 
• Instrumentet ska klara transport i vanlig personbil. 
• Extern bildskärm samt tangentbord ska användas när instrumentet inte fjärrstyrs från 

annan dator. 
 
 

3.6. Projektkrav 
För att efterlikna ett verkligt projekt på SBD, ska examensarbetet innehålla vissa moment. 
Detta innefattar att en kravspecifikation samt en tidplan ska tas fram i projektets början samt 
att en presentation av examensarbetet ska hållas inför elektronikavdelningen på SBD. 
 
 

3.7. Dokumentation 
Här förklaras vilken typ av dokumentation som ska levereras med instrumentet. 
 

• Användarbeskrivning av instrumentet. 
• Teknisk rapport för examensarbetet. 
• Dokumentation om hur mjukvaran kan vidareutvecklas. 
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4. Val av komponenter 
De enda komponenterna som var förutbestämda till detta projekt var kanalkorten, och därför 
behövdes en marknadsundersökning göras för att avgöra vilka övriga delar som skulle 
användas. Detta gällde chassi, strömförsörjning, inbyggd dator samt nätverksutrustning. 
 

4.1. Chassi 
Valet av chassi till instrumentet begränsades av formatet på kanalkorten. Storleken på dessa är 
dubbelt europakort (233x160 mm) med en frontpanel på 6 höjdenheter och 12 breddenheter. 
Dessa är avsedda att monteras som instickskort i ett 19” rack, och därför var det naturligt att 
leta efter en racklåda där dessa kort passar. Förutom kanalkorten behövde lådan rymma 
nätaggregat, inbyggd dator samt nätverksutrustning. 
 
En bordlåda från Schroff, modell Ratiopac Pro valdes. Denna låda är 6 höjdenheter hög 84 
breddenheter bred, 375 cm djup och har fast monterade handtag i fronten. 
 

4.2. Inbyggd dator 
Till instrumentet behövdes en inbyggd dator med tillräcklig prestanda för att köra en 
distribution av Linux samt utvecklingsmiljön för LabVIEW. Förutom detta var det också 
önskvärt att hitta en dator med samma format som kanalkorten (europakort) för att göra 
monteringen enkel och flexibel. Ytterligare en egenskap som söktes var att daton skulle drivas 
med enbart 5V för att kunna använda samma nätaggregat som till kanalkorten.  
 
Det gick inte att hitta en dator som uppfyllde samtliga ovanstående krav. Det närmsta 
alternativet var en industri-PC med CompactPCI-gränssnitt, CP307-V från Kontron. Den 
datorn bestod av ett europakort med en 2,5” hårddisk monterad på kortet, se Figur 7, [4]. 
Nackdelen med denna var att priset var för högt samt att ett separat nätaggregat för 
CompactPCI skulle behövas, vilket ansågs onödigt då inga andra komponenter i instrumentet 
skulle använda det gränssnittet. 
 

 
Figur 7. Kontron CP307-V [4] 
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Ett annat alternativ som undersöktes var att använda en inbyggd dator från VIA. Deras ITX-
serie har fördelen att de är väldigt vanliga och därmed är priset betydligt lägre än Kontrons 
alternativ. Nackdelen är att dessa inte har rätt mått för att direkt användas som instickskort i 
racklådan, Figur 8 visar vilka mått de olika formaten har. Beslutet togs ändå att en dator på 
formatet Nano-ITX skulle användas. Denna monterades tillsammans med en 2,5” hårddisk på 
en aluminiumplåt med samma mått som kanalkorten, vilket innebar att datorn kunde användas 
som ett instickskort i instrumentet. 
 
 

 
Figur 8. Storleksjämförelse av VIA:s inbyggda datorer [6] 

 

4.3. Nätverksrouter 
I instrumentet skulle ett lokalt nätverk byggas för att sammankoppla den inbyggda datorn med 
kanalkorten. Instrumentet skulle även ha en extern nätverksanslutning för inkoppling i ett 
befintligt nätverk, exempelvis intranätet på SBD. För detta ändamål beslutades att en 
nätverksrouter skulle användas, med fördelen att instrumentet får ett eget lokalt nätverk samt 
att instrumentet identifierar sig som en enda enhet då det används i ett externt nätverk. 
 
Eftersom kanalkorten samt den inbyggda datorn skulle vara åtkomliga från det externa 
nätverket krävs en router som hanterar ”port forwarding” från en valbar port på den externa 
anslutningen till godtycklig port samt IP-adress i det lokala nätverket. Det visade sig dock att i 
de flesta lågprisalternativ finns bara möjlighet att specificera ett portnummer som gäller både 
på den externa anslutningen samt det lokala nätverket. 
 
Den router som valdes är en D-Link DI-804HV, vilken hanterar ”port forwarding” på det sätt 
som krävs samt att den har en inbyggd nätverksswitch med fyra portar. En annan fördel med 
denna är att den matas med 5V vilket innebär att samma nätaggregat som till kanalkorten kan 
användas [7]. 
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4.4. Nätaggregat 
Den inbyggda datorn behöver matningsspänningarna 3.3V, 5V och 12V. Den totala 
effektförbrukningen har enligt moderkortets datablad mätts upp till 14W då den kör en 
applikation för att spela upp media [3, p.8]. Fördelningen av effektförbrukningen för 
respektive spänning visas i Tabell 1 
 
Spänning [V] Uppmätt spänning [V] Uppmätt ström [A] Effekt [W] 
3.3 3.274 1.489 4.875 
5 5.030 1.340 6.740 
12 11.789 0.188 2.216 
 

Tabell 1. Maximal uppmätt effektförbrukning enligt moderkortets datablad [3, p.8] 
 
Peter Andersson har i sin rapport uppskattat den totala strömmen som kanalkortet drar till 
2.9A, och enligt hans mätningar av det färdiga kanalkortet i drift drar det 2.8A [1, p22]. Då 
detta instrument ska dimensioneras för tre stycken kanalkort ger det totalt 2.9 * 3 = 8.7A. 
 
Samtliga matningsspänningar som krävs av instrumentets komponenter finns tillgängliga i ett 
vanligt nättaggregat till persondatorer med format ATX. Dessa nätaggregat är mycket 
kraftfulla samt prisvärda jämfört med att använda separata nätaggregat för respektive 
matningsspänning. En summering på hur mycket ström instrumentets komponenter kommer 
dra för respektive spänning visas i Tabell 2. Det nätaggregat som valdes till instrumentet är av 
format microATX från Chieftec, modell SI-A300-P3 och levererar max 270W. Detta klarar 
med god marginal att leverera de strömmar som krävs på respektive spänning. 
 

Enhet Ström [A] 
 3.3V 5V 12V 
    
Inbyggd dator 1.489 1.340 0.188 
Kanalkort 0 8.7 0 
Router 0 2 0 
    
Totalt 1.489 12.04 0.188 

 

Tabell 2. Total strömförbrukning 
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5. Sammansättning av hårdvara  
En del av examensarbetet som var mer tidskrävande än beräknat var att bygga samman 
instrumentet, vilket inkluderar montering av chassi, konstruktion av chassidelar samt ritning 
av el-scheman. Tillverkningen av chassidelar som till exempel frontplåtar och fästanordningar 
utfördes av en verkstad, däremot gjordes ritningar i CAD samt el-scheman i examensarbetet. 
Detta kapitel redovisar konstruktion samt sammansättning av instrumentet. 
 

5.1. Konstruktion av instickskort 
Då den inbyggda datorn som användes i instrumentet inte följde rätt standard för att användas 
som instickskort, behövdes en fästanordning tillverkas. Detta löstes genom att tillverka en 
aluminiumplåt med hål för infästning av moderkort samt hårddisk. Ritningar gjordes även för 
en frontpanel där datorns anslutningar monterades. Bilden i Figur 9 visar hur den tillverkade 
fästanordningen för den inbyggda datorn ser ut. Liknande lösningar gjordes för att montera 
instrumentets övriga delar som inte var anpassade för rack-montering. Nätverksroutern samt 
en DVD-enhet monterades som två instickskort till instrumentet. 
 
 

 
Figur 9. Montering av dator samt hårddisk 
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5.2. Anslutning till kanalkort 
Eftersom kanalkorten redan var anpassade för montering i 19” rack behövdes ingen speciell 
fästanordning tillverkas. Däremot monterades kontaktdon för kortens VMEbus-anslutning i 
chassit. I dessa kontaktdon kopplas kanalkortets digitala in- och utgångar vilka har dragits 
fram till DSUB-kontakter på instrumentets frontpanel. Spänningsmatning av kanalkorten görs 
också via kortets VMEbus-anslutning. 
 

5.3. Montering av komponenter 
Då alla instickskort var färdiga monterades instrumentets samtliga komponenter. För 
nätaggregatet samt en 120mm fläkt gjordes fästen i den bakre täckplåten. Den invändiga 
monteringen av instrumentet visas i bilden i Figur 10. 
 
 

 
Figur 10. Slutgiltig montering av instrumentets komponenter 
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6. Mjukvarudesign 
I detta kapitel beskrivs den programvara som har utvecklats till instrumentet. Detta innefattar 
drivrutiner till MEG-Kanalkort generation II samt användarprogrammet Portable MEG.  
  

6.1. Utvecklingsverktyg 
All mjukvara har uteslutande utvecklats i LabVIEW Version 7 från National Instruments. En 
fördel med detta är att det är plattformsoberoende, vilket innebär att ett program som 
utvecklats i LabVIEW under Linux är kompatibelt med LabVIEW på ett annat 
operativsystem. Detta var till stor fördel i detta examensarbete eftersom det under projektets 
gång beslutades att använda Microsoft Windows XP istället för Linux-distributionen Ubuntu 
vilket var planerat från början. 

6.2. Drivrutiner för MEG-Kanalkort generation II 
Till kanalkortet har drivrutiner med stöd för samtliga hårdvarufunktioner utvecklats. Dessa 
drivrutiner har delats upp i två olika nivåer. På den lägre nivån finns funktioner som enbart 
används av drivrutinerna själva. Detta är till exempel funktioner för direkt kommunikation 
med kanalkortet genom att skriva samt läsa i dess minne.  
 
Funktionerna på den högre nivån används däremot för att styra kortet utan att behöva känna 
till detaljer om kanalkortets uppbyggnad. Exempel på högnivåfunktioner är ”Set mode”, ”Set 
delays”, ”Upload waveform” och ”Reset devices”. I Figur 11 visas en översikt för hur 
drivrutinernas funktioner beror på varandra. Funktioner som i figuren är direkt kopplade till 
”DRFM Driver” räknas till den högre nivån. 

6.2.1. Kommunikation via UDP i LabVIEW 
I LabVIEW finns färdiga högnivåfunktioner för kommunikation över Ethernet med 
protokollet UDP. Med dessa funktioner kan man öppna en UDP-socket på godtycklig port för 
att skicka och ta emot datasträngar via denna. De LabVIEW-funktioner som används av 
drivrutinerna för kanalkortet finns listade nedan tillsammans med en kort beskrivning. 
 

• UDP Open: Skapar en UDP-socket kopplad till angiven port, vilket innebär att den 
porten reserveras för denna applikation i operativsystemet. Funktionen returnerar ett 
”ConnectionID” vilket är en datatyp i LabVIEW som innehåller information om 
anslutningen. 

 
• UDP Write: Skickar en datasträng till en angiven IP-adress samt port. Maximal längd 

på datasträngen är 8192 byte. 
 
• UDP Read: Läser data från en angiven port. Funktionen returnerar data som finns 

lagrat i UDP-socketen:s buffert. Om bufferten är tom väntar funktionen tills data 
inkommer eller tills den angivna timeout-tiden har förflutit. 

 
• UDP Close: Avslutar en UDP-socket, vilket innebär att reservationen för den porten 

upphävs i operativsystemet och kan användas av andra processer. 
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Figur 11. Översikt för drivrutin till MEG-Kanalkort generation II 
 

 

6.2.2. Skriva samt läsa i kanalkortets minne 
Datormodulen på kanalkortet kan skriva samt läsa i FPGA:ns minne genom den databuss som 
beskrivs i kapitel 2.2. Genom att skriva till register, vilka representeras av adresser i detta 
minnesutrymme kan kanalkortet kontrolleras. I samma minnesutrymme lagras också de 
vågformer som kanalkortet kan använda. Mjukvaran i datormodulen på kanalkortet som 
möjliggör åtkomst till FPGA-minnet via Ethernet använder ett kommandoformat som 
beskrivs i kapitel 2.2. 
 
Funktioner för att skicka läs- och skrivkommandon till kanalkortet implementerades i ett 
tidigt skede och används vid all kommunikation med kanalkortet. Dessa funktioner skickar 
paket med ett godtyckligt antal adress/data-par som ska skrivas alternativt läsas. Strukturen på 
detta paket, vilket i LabVIEW är implementerat som ett kluster, visas i Figur 12. Samtliga 
element i paketet är av datatypen unsigned integer där Antal adresser samt Mod representeras 
av 16 bitar, och Adress samt Data av 32 bitar. 
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Figur 12. Beskrivning av läs/skriv-paket 

 
 
När ett paket ska skickas måste det först omvandlas så att det kan skickas med LabVIEW:s 
inbyggda UDP-funktioner samt att det passar formatet som mjukvaran på kanalkortet kräver. 
Överföring av data med ”UDP Write” sker bytevis vilket innebär att samtliga element i 
paketet måste delas upp i 8-bitarsord innan det kan skickas.  
 
Den processor som sitter på datormodulen på kanalkortet lagrar data med byteordningen  
”Big-Endian”. Detta innebär att ett dataord lagras med den mest signifikanta byten först i ett 
ord bestående av flera byte. Detta till skillnad från Intel:s processorer som vanligtvis använder 
”Little-Endian” där den minst signifikanta byten lagras först. 
 
I LabVIEW används byte-ordningen ”Big-Endian” oavsett vilken arkitektur det körs på. 
Detta innebär att när ett element delas så maskas åtta bitar ut i taget och lagras i en byte-array 
där den mest signifikanta byten i varje element hamnar på lägst position i arrayen. Detta 
illustreras i Figur 13. 
 

 
Figur 13. Exempel på omvandling av paket till byte-array 

 
I mjukvaran på kanalkortets datormodul finns en begränsning på hur stora paket som kan 
skickas, vilket upptäcktes under implementeringen av dessa funktioner. I Peter Anderssons 
finns det inte angivet hur stora paket som får skickas, däremot har han noterat att hans 
testprogram fungerade bra med paketstorlekar på 160 sampelvärden (adress/data-par) och 
mindre. I dessa drivrutiner valdes att sätta en begränsning på 64 sampelvärden vilket 
motsvarar 516 byte (64 * 8 + 4) per paket. 

Antal addr. 

B1 B0 

Mod 

B3 B2

Adress 

B5B4 B7B6

Data 

B9 B8 B11B10 

 
Skicka/Ta emot 

paket 

Antal adresser 

Mod (läs/skriv) 

Adress 1 Data 1 

Adress 2 Data 2 

Adress n Data n 
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6.2.3. Definition av kanalkort i mjukvara 
Drivrutinerna skulle utvecklas med stöd för ett godtyckligt antal kanalkort. Därför har jag 
definierat ett kluster (motsvarande struct i C) som innehåller information för ett kanalkort. En 
array av dessa kluster används som argument till samtliga drivrutinsfunktioner tillsammans 
med två integer-värden som pekar ut vilket kanalkort samt kanal som ska används. Denna 
array kommer i fortsättningen att gå under benämningen ”kanalkorts-array” och illustrerias i 
Figur 14. 
 
 

 
Figur 14. Beskrivning av "Kanalkortsarray" 

 
 

6.2.4. Styrning av kanalkort 
Vilket tidigare nämnts kontrolleras kanalkortet genom att skriva till dess register. För att 
genomföra detta har ett antal funktioner som tillhör drivrutinerna skrivits. Dessa funktioner 
sköter all kommunikation med kanalkortet så att användaren inte behöver känna till vilka 
register som manipuleras samt på vilka adresser dessa register finns. Nedan finns en 
sammanfattad beskrivning av vilka funktioner som skrivits till drivrutinerna för att styra 
kanalkortet. 
 
 

6.2.5. Skriva till register (Write register) 
För att skriva ett värde till ett register ska funktionen ”Write register” användas. Denna tar 
som argument vilket register som det ska skrivas till samt ett värde. Utifrån detta bygger 
funktionen ett paket som sedan skickas till kanalkortet. 
 
 

6.2.6. Val av mod (Set mode) 
Val av mod samt vilka övriga funktioner som ska aktiveras på kanalkortet görs genom att 
skriva till dess kommandoregister (CMDR). En funktion för välja/byta mod har skrivits. 
Denna funktion läser från kanalkortets statusregister för att veta i vilken mod den för tillfället 
körs i. Om kortet inte står i läge Hold så sätts det genom att skriva till kommandoregistret.  
När detta är klart sätts den önskade moden genom att återigen skriva till kommandoregistret.  
 

• IP-address        (string) 
• Portnummer     (int) 
• Device Enable  (bool) 
• ConnectionID  

• IP-address        (string) 
• Portnummer     (int) 
• Device Enable  (bool) 
• ConnectionID  

• IP-address        (string) 
• Portnummer     (int) 
• Device Enable  (bool) 
• ConnectionID  
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6.2.7. Sätta fördröjningstider (Set delays) 
För att sätta kortets tidsfördröjningsregister finns två alternativ. Det första är att använda 
funktionen Set delays, som uppdaterar alla tidsfördröjningar vilka tas som argument till 
funktionen i en array. Det andra alternativet är om man bara vill uppdatera delay-registret 
(DR), vilket motsvarar tiden från att en trigpuls (PRF) inkommer till dess att en vågform läggs 
ut på kanalkortets utgång. Detta görs genom att använda funktionen ”Write register” och 
välja register DR. Detta är den bästa metoden om man snabbt vill uppdatera delay-registret. I  
användarprogrammet Portable MEG kan delay-registret uppdateras i realtid med en hastighet 
på ca 200 Hz. 
 

6.2.8. Vågformer 
Kanalkortet har en 12-bitars D/A-omvandlare vilket medför att varje sampel i en vågform 
består av ett ord på tolv bitar. Men eftersom kortet även har digitala in- och utgångar som har 
en bredd på sexton bitar så är kanalkortets DRFM därför uppbyggt med den bredden. 
En vågform består av ett begränsat antal sampel som lagras på tvåkomplementsform. I 
drivrutinerna för kanalkortet representeras detta av en array med datatypen 16-bitar 
signed integer. I Figur 15 visas en period av en sinussignal med maximal amplitud. 
 
 

 
Figur 15. Exempel på en vågform med maximal amplitud 

 
 
I kanalkortets FPGA finns ett minnesområde per kanal som är avsatt för att lagra vågformer. 
Till varje kanal finns det också två stycken register, Pulse start register (PSR) och  
Pulse end register (PER), som anger start- samt stopposition i minnet för den vågform som 
ska användas [2]. 

2047

-2048

0
0
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Funktionen ”Upload Waveform” laddar upp en vågform till en godtycklig plats i det tillåtna 
minnesutrymmet i kanalkortets DRFM. Innan den skickas delas vågformen upp i sektioner av 
64 sampel för att begränsa storleken på de paket som ska skickas. Samtliga paket skickas 
sedan i följd tills det att hela vågformen är lagrad i minnet. Denna funktion uppdaterar inte 
positionsregistren (PSR och PER), utan detta måste göras av användaren med funktionen 
”Write Register”. 
 
”Download Waveform” är en motsvarande funktion för att läsa en vågform från kanalkortets 
DRFM. Syftet med detta kan vara att läsa en signal som kanalkortet har samplat in, eller för 
att verifiera en uppladdad vågform. 
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6.3. Design av användarprogrammet Portable MEG 
Användarprogrammet som har utvecklats i detta examensarbete bygger på de drivrutiner som 
diskuterades i föregående kapitel. Programmet har ett användargränssnitt som möjliggör 
styrning av ett godtyckligt antal kanalkort, generering samt analys av vågformer, importering 
av vågformer från fil samt manipulering av kanalkortets tidsfördröjningsregister. Designen av 
användarprogrammet beskrivs närmare i detta kapitel. De krav som fanns i projektets början 
återfinns i kravspecifikationen i kapitel 3.  
 

6.3.1. Grafisk uppbyggnad 
Programmets olika funktioner är uppdelade i flikar vilket visas i Figur 16. All styrning av 
kanalkortet görs i den flik som är vald i figuren (Device control). Övriga flikar används för att 
generera, ladda samt analysera vågformer och för att manipulera kanalkortens delay-register. I 
fönstrets nedre kant finns ett antal indikatorer som från vänster visar följande information: 
programmets status, aktuell kanalkorts-temperatur samt vilka kanalkort som programmet har 
kontakt med. 
 
I de två rullisterna väljs vilket kanalkort samt kanal som ska kontrolleras. När detta görs 
uppdateras samtliga komponenter i denna flik till de värden som är aktuella för den valda 
kanalen. Under ”Channel configuration” konfigureras denna kanal genom att sätta önskade 
tider, aktivera markörer, välja kanalens mod samt starta och stoppa vald funktion.  
 
 

 
 

Figur 16. Grafisk uppbyggnad av användarprogrammet 
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6.3.2. Programstruktur 
Programmet som till stor del styrs av användaren, är baserat på händelsestyrning (events). 
Detta har implementerats i LabVIEW med hjälp av en ”event-structure”. Detta är en struktur 
där man kan lägga in ett godtyckligt antal funktioner. För varje funktion specificeras ett eller 
flera events som ska trigga denna funktion. Dessa events kan i sin tur kopplas till knappar och 
övriga komponenter i användargränssnittet (frontpanalen). 
 
Med denna typ av programstruktur är det enkelt att utöka programmet med ytterligare 
funktioner genom att lägga till grafiska komponenter i programmets frontpanel och koppla 
dessa till nya events och i sin tur nya funktioner. I Figur 17 visas ett flödesschema som 
beskriver programmets struktur. 
 
Då en händelse triggas i en ”event structure” blockeras all interaktivitet på frontpanalen tills 
dess att funktionen som händelsen kallat, har avslutats. Detta innebär att alla funktioner som 
skapas i en ”event structure” måste utföras och avslutas på kort tid, annars upplever 
användaren programmet som att det ”fryser” sig. För att undvika detta i funktioner som tar 
lång tid, till exempel ladda upp en vågform, visas processens status i en indikator på 
frontpanelen som uppdateras med jämna intervaller. På detta sätt får användaren en 
uppskattning om hur lång tid som är kvar för den aktuella processen. 
 
 

 
Figur 17. Flödesschema för användarprogrammet 

Initiera alla komponenter 
 på frontpanalen 

Ladda kanalkortskonfiguration 
från fil 

Reset samt kommunikationstest  
för alla kanalkort 

Vänta på händelse (event) 
Timeout (2 s) 

Läs temperatur 
på kanalkort för 
visning i GUI 

Generera  
vågform 

Ladda 
vågform 

Övriga 
funktioner 
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6.3.3. Konfiguration för kanalkort 
Konfigurationen för de kanalkort som används i användarprogrammet sparas till en 
konfigurationsfil som automatiskt laddas varje gång programmet startar. Denna fil innehåller 
följande data för varje kanalkort: IP-address, portnummer samt en flagga som indikerar om 
kanalkortet ska användas. Denna konfigurationsfil kan genereras från användarprogrammet 
under fliken ”Settings”, eller manuellt skrivas i en texteditor. Bilden i Figur 18 visar hur 
generering av konfigurationsfil i användarprogrammet går till. 
 
Konfigurationsfilen är uppbyggd av ”taggar” som representerar kanalkort. Ett godtyckligt 
antal kanalkort kan existera i denna fil, vilka läses in  då användarprogrammet startar. Nedan 
finns ett exempel på den konfigurationsfil som gäller för instrumentet. 
 
[DRFM_DEVICE] 
IP_ADDRESS=192.168.0.100 
PORT=2500 
CONNECTED=TRUE 
[/DRFM_DEVICE] 
 
[DRFM_DEVICE] 
IP_ADDRESS=192.168.0.101 
PORT=2500 
CONNECTED=TRUE 
[/DRFM_DEVICE] 
 
 
 

 
 

Figur 18. Konfigurering av kanalkort 
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6.3.4. Ladda vågform från fil 
Ett krav på instrumentets användarprogram var att det skulle vara möjligt att ladda vågformer 
från filer, exporterade från Matlab. För att göra det så generellt som möjligt valdes att 
använda ett format där varje sampel skrivs i klartext i ASCII-format. Undersökning av vilka 
möjligheter som finns i Matlab visade att det går att exportera en vektor med sampel till en 
text-fil där samplen separeras av ett TAB-tecken.  
 
Matlabkommandot ”save [filnamn] [vektornamn] -ascii –tabs” skriver innehållet i en vektor 
till en fil på det format som visas i exemplet nedan. Varje sampel inleds med två tecken, ett 
mellanslag(space) samt ett minustecken om talet är negativt. Om talet är positivt inleds det 
med två mellanslag, alltså inget plustecken.  
 
··0.0000000e+000[TAB] ··1.0200000e+002[TAB] · -2.0400000e+002 
 
En algoritm har skrivits som tolkar en text-fil med ovanstående format och lagrar det i minnet 
som en vektor med sampel. Då en vågform läses in i användarprogrammet visas den i ett 
skalbart fönster under fliken ”Load waveform”. Ett exempel på detta visas i Figur 19. 
 
 

 
 

Figur 19. Inläsning av vågform från fil 
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6.3.5. Generering av periodiska signaler 
I användarprogrammet finns möjlighet att utifrån parametrar generera periodiska signaler med 
godtycklig längd. Den funktion som har skrivits för detta baseras på en högnivåkomponent i 
LabVIEW avsedd för signalgenerering. Som indata till den komponenten tas de parametrar 
som visas i fliken ”Generate waveform” i Figur 20. Funktionen returnerar en array med 
sampel för den genererade signalen. 
 
När en genererad vågform ska användas i kanalkortets Mod C (Kontinuerlig signal), är det 
viktigt att den genererade signalen avslutas med rätt fas. Anledningen till detta är att signalen 
återupprepas vilket medför att det sista samplet i vågformen inte får vara samma som 
startvärdet. Det sista samplet ska istället vara ”periodens näst sista sampel” så att när signalen 
återupprepas kommer det första samplet i vågformen göra att signalen återskapas korrekt. 
Detta visas i Figur 20 där en sinussignal på två perioder har genererats och där det sista 
samplet inte återgår till utgångsvärdet utan slutar ett sampel före. När denna signal 
återupprepas kommer det att visas som en kontinuerlig sinus. En algoritm har skrivit som 
kontrollerar om den genererade vågformen uppfyller detta krav, och det visas genom att en 
grön indikator (Match) visas i frontpanelen om vågformen är korrekt. 

 
 

 
Figur 20. Generering av periodiska signaler 
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6.3.6. Generering av signaler med linjärt frekvenssvep 
Ett linjärt frekvenssvep, på engelska kallat Chirp, är en signal där frekvensen på signalen 
förändras över tiden. Till användarprogrammet har en algoritm skrivits som genererar en 
vågform bestående av en sinus-signal som linjärt över tiden ändrar frekvensen mellan två 
specificerade värden. Algoritmen bygger på funktionen ( )( ) ttkfpitf **2/0**2)( +=  
där f0 är startfrekvens och k är förändring av frekvens. Ett exempel på hur en signal med 
linjärt frekvenssvep ser ut visas i Figur 21 där frekvensen varierar från 1 till 20 MHz. 
 
 

 
Figur 21.  Exempel på linjärt frekvenssvep 

 
 
 
6.3.7. Automatisk samt manuell kontroll av tidsfördröjningsregister 
När kanalkortet körs i Mod A (Pulsad signalsyntes) samt Mod B (Ställbar tidsfördröjning) är 
utsignalen fördröjd i förhållande till PRF-signalen. Denna tidsfördröjning kan ändras i realtid 
när kretsen körs utan att avbryta den aktuella funktionen. Detta kan utföras på två olika sätt i 
användarprogrammet, genom att manuellt sätta ett värde i nanosekunder för hur lång 
tidsfördröjningen ska vara alternativt använda en automatisk funktion. I den automatiska 
funktionen parametriserar användaren en sinus-kurva genom att ange periodtid, frekvens, 
amplitud samt offset. Amplituden i denna sinus-kurva motsvarar tidsfördröjningen som ska 
sättas i kanalkortet. När denna funktion exekveras så uppdaterar den tidsfördröjningsregistret 
med det värde som sinusfunktionen returnerar för den tidpunkten.  
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7.  Funktionstest 
När instrumentet ansågs vara färdigt gjordes ett antal tester för att verifiera de olika 
funktionerna. Testerna utfördes genom att i instrumentets användarprogram generera samt 
ladda vågformer vilka sedan användes som utsignal på ett kanalkort. Utsignalen mättes samt 
verifierades med ett digitalt oscilloskop av märket Tektronix TDS 3034. Resultatet av dessa 
mätningar redovisas i detta kapitel. Instrumentets slutgiltiga utförande visas i Figur 22. 

 
Figur 22. Instrumentets slutgiltiga utförande 

 

7.1. Genererad kontinuerlig signal 
Det första testet som gjordes var att verifiera en genererad sinus-signal då ett kanalkort kördes 
i läge ”CW” (kontinuerlig signal). I användargränssnittet genererades en vågform 
innehållande en period sinus med frekvensen 10 MHz. Testet visade att den uppmätta 
signalen överensstämmer med den genererade vågformen vilket visas i Figur 23. 
 
 

 
Figur 23. Verifiering av CW-signal 
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7.2. Tidsfördröjd signal triggad med PRF-puls 
En viktig funktion då instrumentet används som målekogenerator är att det klarar av att 
konfigurera kanalkortets tidsfördröjningsregister på ett korrekt sätt. För att verifiera denna 
funktion genererades en vågform innehållande en sinus-signal med fyra peioder. Denna 
vågform laddades i ett kanalkort med funktionen ”Trigged mode” där tidsfördröjningen 
konfigurerades till 600 nS. Som bilden i Figur 24 visar är utsignalen (den över signalen) 
förskjuten 600 nS i förhållande till PRF-pulsen (den nedre signalen).  
 

 
Figur 24. Verifiering av PRF-triggad signal 

7.3. Frekvenssvep 
Användargränssnittets möjlighet att generera linjära frekvenssvep mättes och verifierades. De 
parametrar som användes för att generera vågformen var att svepa från 2 till 10 MHz under en 
sveptid på 700 nS. Resultatet visas i bilden i Figur 25 där markörerna mäter en sveptid som 
överensstämmer med de parametrar som angavs vid genereringen. 
  
 

 
Figur 25. Verifiering av frekvenssvep, 2 - 10 MHz under 700 nS 
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7.4. Matlab-genererad vågform 
Ytterligare ett test genomfördes där ett Matlab-skript skrevs som genererade en vektor 
innehållande sampel som bildade en period av en sinus-signal med frekvensen 20MHz. Denna 
vektor sparades till en fil som sedan lästes in via användargränssnittet för instrumentet. 
Vågformen laddades i ett kanalkort som sedan kördes i funktion ”CW” (kontinuerlig signal). 
Matlab-koden som användes för att generera signalen visas i textrutan i Figur 26, och den 
resulterande mätningen visas i bilden i Figur 27. 
 

 
Figur 26. Matlab-kod för generering av sinus-signal 

 
 
 

 
Figur 27. Verifiering av Matlab-genererad vågform 

 
 

fs = 200e6;                             % Sample frequency 
f  = 20e6;                              % Signal frequency 
ns = 10;                                % Number of samples 
  
t = [0:1/fs:ns/fs];                     % Generate time axis 
t(ns+1) = [];                           % Remove last sample 
y = sin(2*pi*f*t) * 2047;               % Generate sample vector 
y = round(y);                           % Round to integer 
plot(t,y);       
save y:\waveform.txt y -ascii -tabs     % Save waveform to file 
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8. Resultat 
 

8.1. Slutsats 
Målet med detta examensarbete på SBD i Linköping var att bygga samman ett portabelt 
stimuli-instrument innehållande två kanalkort samt en inbyggd dator. Till detta skulle även ett 
användargränssnitt utvecklas där instrumentet kunde användas som en portabel 
målekogenerator samt programmerbar signalgenerator.  
 
Projektet resulterade i fungerande portabelt stimuli-instrument med mjukvara utvecklad för 
dess användningsområde. I projektets början arbetades en kravspecifikation fram där krav 
ställdes på instrumentets utförande i hårdvara såväl som mjukvara. Designkraven gällande 
instrumentets konstruktion av hårdvara anses alla vara uppfyllda. Detta inkluderar bland annat 
att instrumentet skulle byggas i en nittontums racklåda och att två kanalkort samt en 
inbyggnadsdator på europakortsformat skulle användas. Även om den inbyggda datorn inte i 
originalutförande var anpassad för rackmontage så anses den resulterande lösningen vara 
likvärdig med detta. 
 
Användargränssnittet till instrumentet som har utvecklats i detta examensarbete innehåller de 
funktioner som finns i kravspecifikationen. Dessa har testats och verifierats genom att 
generera vågformer som realiserats i instrumentets kanalkort och sedan mätts upp med ett 
digitalt oscilloskop.  
 

8.2. Vidareutveckling 
Under projektets gång har följande idéer om vidareutveckling av instrumentet uppstått. 
Antalet sampel som kan lagras i kanalkortets minne är begränsat, och kortets sampelfrekvens 
är inte varierbar. Detta gör att den maximala längden i tid för en vågform har en övre 
begränsning. En vidareutveckling kunde vara att modifiera mjukvaran i kanalkortets FPGA så 
att sampelfrekvensen kan ändras från datormodulen på kortet och genom denna via det 
externa Ethernet-gränssnittet. Detta skulle medföra att den maximala längden på en vågform 
tillfälligt kunde ökas om den nuvarande upplösningen inte är nödvändig. 
 
En idé till vidareutveckling av användargränssnittet är att skriva fler funktioner för automatisk 
uppdatering av kanalkortets tidsfördröjning. Detta kunde exempelvis vara att programmet kan 
ladda en fil som innehåller ett mönster om hur tidsfördröjningen ska ändras med tiden. Detta 
vore fördelaktigt när instrumentet används som målekogenerator eftersom man då kunde 
ladda ett fördefinierat scenario från en fil som genererats i exempelvis Matlab. 
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