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                    Sammanfattning

Denna rapport behandlar ett examensarbete som har utförts vid Solectron AB i
Norrköping. Examensarbetet är en avslutande del i utbildningsprogrammet för
Elektroingenjörslinjen vid Linköpings Tekniska Högskola.
I rapporten beskrivs konstruktion av utrustning som möjliggör mätningar på signal-
och brusegenskaper vid dataöverföring via en teknik som heter Assymetric Digital
Subscriber Line eller bara ADSL. Tekniken möjliggör en datahasighet upp till 6
Mbit/s (Megabit per sekund).
Mätinstrumentet heter HP4934A Transmission Impaitment Mesuring Set.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Idag är Internet en viktig del av vår vardag. Betydelsen är stor och kraven att ha
snabb och kvalitativ dataöverföring till och från Internet är höga. Vi lever i tiden där
många pratar om bredband och syftar på det bästa sättet att transmittera olika mängd
av data. Men vad är bredband?
Det finns ingen standard för vad som får kallas ”bredband”. I regeringens
bredbandsutredning definieras bredband som ”multimediakapacitet av bra kvalitet”
och av IT – kommissionen som kapacitet på minst 5 Mbps i båda riktningarna.
Som bästa alternativ till höghastighetsuppkopplad Internet är bredband baserad på
fiberoptiska kablar med hastighet på minst 2 Mbps och upp till 10 Mbps [1], figur
1.1.  Men om man vill installera fiberoptiskbredband  måste man gräva i marken, riva
i väggar och dra nya och dyra fiberoptiska kablar. Det kan helt enkelt vara för dyrt
t.ex. för ett vanligt hushåll.

Figur 1.1 Bredband/fiberoptik

Som ett av de billigare, men fortfarande tillräcklig snabba, alternativen till höghastig
Internet finns ADSL–tekniken, ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line.
Den ger möjlighet för enskilda hushåll att få höghastighetsuppkopplat Internet via
telefonledningen.

Varje nätoperatör vill naturligtvis minimera antalet nät som behövs för att på ett
ekonomiskt sätt kunna erbjuda de tjänster som allmänhet och företag efterfrågar.
Dessutom bör bärarnäten vara någorlunda homogena i tekniskt avseende. ADSL-
tekninken bjuder på detta. All Internet och telefontrafik genom en och samma
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ledning får en medelöverföringshastighet som motsvarar en fjärdedel av
bredbandshastighet d.v.s. 500 kBit/s, [1].

ADSL-uppkopplingen, som innebär att ett modem kopplas till telefonjacket,  kräver
inga ingrepp i fastigheten. Man är inte beroende av hyresvärd eller
bostadsrättsförening.

1.2 Kravspecifikation

En utrustning, som möjliggör integrering av mätinstrument HP 4934A i
produktionssystemprov för ADSL-system, ska konstrueras. Instrumentet är avsett för
mätningar av signal- och brusegenskaper vid in– och urkoppling av vanlig
telefontrafik i ADSL-system. Utrustningen skall styras via RS232 via någon enkel
inbyggd enhet (ej PC) som kan aktivera de olika hårdvarufunktionerna. Vidare skall
en ringsignal genereras av utrustningen för kontroll av störning gentemot ADSL-
systemet.

Utrustningen avses integreras i produktionssystemprov för ADSL inom Solectron
AB.

Jag hoppas att det här inte blir en vanlig rapport utan min lilla instats medför att vi i
framtiden får den billigaste och bästa tekniken för dataöverföring.

1.3 Rapportens uppbyggnad

Rapporten är skriven så att kapitel ett är ett inledande kapitel som innehåller en
beskrivning av problemets bakgrund, definition av själva problemet, samt företagets
presentation och beskrivning av simuleringsverktyg som jag har använt vid
konstruktionen.

Kapitel två är en rent teoretisk del av rapporten som ger grundkunskaper inom bl.a.
ADSL-teknik och telefoni.

Tredje kapitlet innehåller bredare beskrivning av själva problemet och mina
tillvägagångssätt.

I fjärde kapitlet beskrivs använd utrustning.
Slutsatser, beräkningar, konstruktionens uppbyggnad och mätresultat finns i kapitel
fem.

Kapitel sex innehåller listan över använda referenser och tillhörande bilagor.
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1.4 Företagspresentation

Solectron Corportation är världens ledande legotillverkare av elektronisk utrustning
[2]. Deras fabriker finns runt om i världen, nära till hands världens största
elektronikföretag och deras marknader, figur 1.2.

Figur 1.2 Solectron världen runt

Solectrons tjänster erbjuder tillverkning, utveckling och service av elektroniska
produkter för andra företag.
För kunder inom dataindustri tillverkar Solectron bland annat:
-arbetsstationer
-datorer
-server
-skrivare
För telekomföretag erbjuder Solectron tillverkning av:
-mobiltelefoner
-basstationer
-multiplexer
-transmissionsutrustning
-videokonferensutrustning
-modem
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Man tillverkar även utrustning för andra typer av företag och det innebär:
-halvledarutrustning
-test/kontrollutrustning
-medicinsk elektronik
-konsumentelektronik

Solectron Sweden AB är koncernens svenska dotterbolag och kompetenscenter för
telekommunikation och optoelektronik med verksamhet i Norrköping och Östersund.
Verksamheten omfattar områdena komponentteknik, produktutveckling, CAD,
tillverknings- och provningsteknik samt tillverkning och service.

1.5 Arbetsverktyg

Arbetsverktyget som jag använt mig av vid konstruktionen är ett CAD:verktyg som
heter Tina, [3] . Programmet används vid kretschemaritningar, beräkningar av analoga
kretsar och framtagningar av beräkningsdiagram.
Verktyget används i Windows miljö.
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2 Teoribakgrund

2.1 ADSL

Det är en teknik som utnyttjar det faktum att telefonledningarna har ett mycket större
frekvensomfång än talsignalernas 300 - 3 400 Hz över kortare avstånd och att 90
procent av alla hushåll har mindre än fyra kilometer gammal koppartråd mellan sig
och en telefonstation [1].

ADSL  tillsammans med ATM-växlar gör det möjligt att komma upp till miljontal
bitar/s över helt vanliga telefonledningar, ATM står får Asynchronous Transfer Mode
och det är en utvecklad datapaketteknik för bredbandstjänster över 2Mbit/s.
Därför kan nästan alla få interaktiv TV och supersnabbt Internet utan att byta ut en
enda meter sladd. Vi behöver endast ett ADSL modem, figur 2.1.

Figur 2.1 ADSL

ADSL är nästan 300 gånger snabbare än de telemodem vi använder idag, figur 2.2.

Figur 2.2 Telefonmodem

Egentligen borde tekniken heta X-DSL eftersom det finns en mängd varianter. De
vanligaste är VDSL (snabbast), ADSL, SDSL, HDSL, RADSL.
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En symmetrisk förbindelse har lika stor överföringskapacitet i båda riktningarna, t.ex.
2 Mbit/s från A till B och 2 Mbit/s  från B till A.
ADSL är en transmissionteknik som gör det möjligt att överföra video på traditionella
tvåtrådiga telefonabonentledningar asymmetriskt, d.v.s. större överföringskapacitet i
den ena riktningen och mindre kapacitet i den andra. Förbindelser med begränsad
bandbredd kan på det här sättet effektivt utnyttjas för interaktiva tjänster som inte
behöver lika stor kapacitet i båda riktningar, figur 2.3.

Figur 2.3 Beställvideo med ADSL

PSTN är förkortning för ”Public Switched Telephone Network”, d.v.s. det publika
telefonnätet. ISDN eller ”Integrated Services Digital Network” är ett nät som erbjuder
olika typer av digitala tjänster och bandbred.

Med ADSL kan t ex 1,5 Mbit/s video överföras från lokalstation till användare och 16
eller 64 kbit/s styrinformation i andra riktningen, samtidigt som en dubbelriktad
telefonkanal alternativt ISDN finns tillgänglig. Figur 2.4 visar hur ADSL-tekniken
använder koppartrådparets outnyttjade frekvens område ovanför talbandet.

Figur 2.4 Frekvensspektrum för 1,5 Mbit/s ADSL på tvåtråd

ADSL-system finns med olika överföringshastighet, där räckvidden bestäms av den
önskade kapaciteten. Med ett bra kopparnät är den ungefärliga räckvidden för ADSL
5,5 km för 1,5 Mbit/s, 4,5-5 km för 2 Mbit/s, 2,5-3 km för 6 Mbit/s, [4].



7

2.2 POTS

POTS står för Plain Old Telephone Service dvs ”gammal telefoni”. POTS hastighet är
begränsad till 52 kBit/s, [4].

Telefoni är en tjänst som de allra flesta av oss är väl bekant med och det är uppenbart
klart att syftet med telefoni är att överföra mänskligt tal. Överföringen måste uppfylla
vissa kvalitetskrav, vi ska t.ex. kunna uppfatta vad den andra personen säger och i viss
mån identifiera vem det är. Detta är i huvudsak ett krav på bandbredden, d.v.s.
frekvensomfånget vid överföringen. Eftersom det är mänskligt tal vi överför måste vi
ta hänsyn till vilka frekvenser vårt tal innehåller och hur vårt öra fungerar. En
människa hör frekvenser som ligger mellan ca 20 - 20 000 Hz medan vårt tal ligger
mellan ca 100 - 10 000 Hz. Det vore idealiskt om telefonin hade frekvensomfånget
som innehåller alla våra talfrekvenser men det skulle dock bli dyrt och komplicerat.
Dagens telefoni använder bandbredden mellan 300  – 3400 Hz , vilken klarar
kvalitetskraven.

För att vi ska kunna tolka signalerna behövs en omvandlingsfunktion i telefonen där
vi dels omvandlar elektrisk ström till tal, dels tal till elektrisk ström. Därför har vi
hörtelefonen respektive mikrofonen.

Men en telefon består inte bara av en talkrets, telefonen måste på något sätt
kommunicera både med växeln och med oss användare, därför måste telefon även
bestå av: någon typ av ringklocka, utrustning för att sända telefonnumrens siffror och
en klykkontakt.

2.2.1 Telefon

Telefonens konstruktion kan vi förklara m.h.a. nästa figur:

Figur 2.5 Principskiss över en telefon
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En telefon är strömmatad från stationen med –48 Vdc. Om telefonluren är pålagd har
vi en oändlig resistans på abonnentslingan (slingan är bruten). När vi sedan lyfter på
luren kommer slingan att slutas och vi får en ändlig resistans, 600 Ohm. Detta gör att
stationen på enkelt och smidigt sätt kan avgöra om en telefonlur är ”av” eller ”på”.
Ringklockan ansluts före klykkontakten. Anslutningen görs via en kondensator för att
klykfunktionen inte ska påverkas. Ringklockan aktiveras från stationen genom att en
växelspänning på ca 90 V, 25 Hz läggs över abonnentslingan [6].

Enligt telefontillvärkaren Doro har seriekondensatorn värdet 1uF och en ringklocka
har en resistans på ca 1kOhm.

2.3 Telefonstationer

År 1878 konstruerades den första manuella växeln. Den betjänade till en början 21
abonnenter och kunde koppla ihop en abonnent med vem som helst av de övriga 20.
De elektromekaniska telefonväxlarna utvecklades och förfinades under många år men
huvuduppgiften var densamma som för de manuella växlarna: att upptäcka A-
abonnentens anrop och koppla upp honom till rätt B-abonnent.
Dagens telefonväxlar har även fått nya funktioner som är till fördel för både
abonnenterna och operatorerna, t.ex. olika typer av tjänster. Eftersom de är mer
komplexa kallar vi dem för telefonstationer.
Stationerna kan delas in i tre huvudtyper: lokalstationer, transitstationer och
internationella stationer.
Lokalstationer används för att ansluta abonnenter, transitstationer förmedlar trafik
inom och mellan olika områden medan internationella stationer förmedlar trafik till
andra operatörers telenät.
I den här rapporten läggs tonvikten på lokalstationen och dess funktioner är mer
beskrivna under nästa rubrik.

2.3.1 Beskrivning av lokalstation

Allmänt, en lokalstation har följande viktiga funktioner:
-att koppla samtal från de anslutna abonnenterna till andra abonnenter i samma station
eller till någon utrustning i stationen
-att koppla samtal från och till det övriga nätet
- strömförsörjning av abonnentledningen
- detektering av lyft/pålagd lur
- mottagning av slagna siffror
- A/D-omvandling
- kontroll av abonnentledning
- test- och mätutrustning.

Lokalstationens anslutningar kan illustreras m.h.a. figur 2.6.
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Figur 2.6 Lokalstation

Varje abonnent kopplas med ett ”eget ” kopparledningspar till en lokalstation [5].
Avståndet mellan abonnenten och lokalstationen får inte vara alltför långt, oftast
1500m, om abonnenten ska kopplas direkt till lokalstationen.

Om antalet abonnenter överstiger abonnentmultiplexornas kapacitet kan det utbrutna
abonnentsteget användas. Utrustningen är i stort sett densamma som den vi har i
lokalstationen, skillnaden är placeringen i närheten av abonnenterna. Abonnenter kan
också anslutas till lokalstationen m.h.a. radio. Tekniken som gör detta heter Radio In
The Lokal Lopp eller bara RLL.

Gruppväljare i en telefonstation kopplar in abonnenter. Varje abonnent har sitt
abonnentkort som är kopplat till sin gruppväljare och vidare via abonnentsteget till
kopparledningen och slutligen till telefonen. Gruppväljaren svarar även för
kommunikation med andra gruppväljare som kan tillhöra andra lokalstationer.



10

3 Problemet

3.1 ADSL/POTS uppkoppling

För att vi ska kunna konstruera önskad utrustning, definerad under rubrik 1.2, måste
vi titta närmare hur en ADSL/POTS ser ut, figur 3.1.

Figur 3.1 Principskiss över ADSL/POTS funktion

De fyra översta boxarna i figur 3.1 står för fyra abonnentkort. Varje abonnerad telefon
är kopplad till sitt abonnentskort.

När en abonnent, t.ex. abonnent A, vill ringa till en annan abonnent, t.ex. abonnent B,
väljer abonnenten A ett nummer som tillhör abonnenten B.
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Det slagna numret innehåller information om var i telenätet den uppringda
abonnenten finns, d.v.s. om den är kopplad till samma lokalstation eller om den tillhör
samma lokala nätet eller kanske den finns i samma nationella nät o.s.v.
Lokaliseringen av den uppringda abonnenten sker via kommunikation mellan
inblandade telefonstationer. När den uppringda abonnenten blir lokaliserad och om
abonnenten B inte är upptagen med ett annat samtal genereras en ringsignal.
Ringsignalen genereras från en ringsignalgenerator som tillhör den lokalstation som
den uppringda abonnenten är kopplad till. När den uppringda abonnenten svarar får
ens lokalstation signal att koppla in abonnenterna. Det betyder att den för oss mest
intressanta delen av telefontrafiken är den som sker mellan en abonnent och
tillhörande lokalstation.

Blockscheman i figur 3.1 beskriver trafik mellan en telefon och dess tillhörande
lokalstation. I figuren är telefonen presenterad med en koppling mellan en switch, en
kondensator och ett motstånd. Vid uppringning levereras ringsignalen via
motståndsbryggan till den uppringda abonnentens abonnentkort och  vidare via
matrisen (MTX) och multiplexor (MUX) till telefonen. Matrisen kopplar in
förbindelsen genom sökning av ett ledigt 1500 meters kopparledningspar som i andra
änden är kopplad till en nätterminal (NT) som finns t.ex. i ett hyreshus. I figur 3.1 är
det lediga kopparledningsparet ett av åtta sådana som ingår i en telefonkabel. Kabelns
kapacitet avgör antalet samtidiga förbindelsen.
Multiplexor med sina switchar följer den rätta vägen till den valda abonnenten.

Blocket som ligger mellan motståndsbryggan och ”telefonen” är vår test- och
mätutrustning, HP4934A. Instrumentet är avsett för mätning av signal- och
brusegenskaper vid in- och urkoppling av POTS i ADSL-system.

POTS inkopplas vid uppringning och när ett samtal pågår medan en urkoppling sker
när vi lägger på luren. För att vi ska kunna integrera vår mätinstrument i en
produktionsmiljö för ADSL, måste vi skapa en miljö som motsvarar en
telefonuppkoppling som senare ska kopplas till önskad ADSL-utrustning, fig 3.2.

Figur 3.2 Förenkling av principskiss i figur 3.1, (bara POTS)

Eftersom vi är intresserade av tillstånd som uppstår hos den uppringda abonnenten,
fås figur 3.2 genom en förenkling av figur 3.1. Delen som består av multiplexor,
matriser och abonnentkort i figur 3.1 tas bort och ringsignalgeneratorn och telefonen
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kopplas via 2x1500m kopparkabel. Längden på kopparkabeln är avståndet mellan en
telefon och en lokalstation.

Multiplexor som används i lokala stationer innehåller många reläer som kopplar
abonnenternas slingor. Reläerna är mycket känsliga och de tål inte strömmar som har
högre värden än 50mA.

Under konstruktion av utrustningen har jag tagit hänsyn till det.

3.2 Generering av ringsignal

Under rubrik 2.2.1 har det nämnts att abonnentslingan hela tiden matas med –48 Vdc
men vid genering av en ringsignal överlagrar man en viss växelspänning över –48
Vdc så att man får 90 Vrms.
För att få fram värdet på den överlagrade spänningen måste vi använda resultat av
nedanstående beräkningsanalys.
Effektivvärdet Ueff  för en allmän periodisk funktion ( )tu är:

( ) 







= ∫

T

dttu
T

Ueff
0

2*1
                                                                   (3.1)

För AC spänning gäller:

                     ( ) ( )tutu ωsin*max=

Effektivvärdet Ueff  blir:
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Ringsignalen kan beskrivas med :
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                           ( ) ( )tuUtu dc ωsin*max+=                                                                       (3.3)          

Ringsignalens frekvens har ett standardvärde på 25 Hz.
Enligt (3.1) blir ringsignalens effektivvärde:
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                   VUu
acac eff 67,1072*max ==                                                             (3.4)

aceffU och 
ac

umax  är effektivt respektive maximalt värde på spänningen som lagras över
–48 Vdc.

Enligt figur 3.2 ska delen som alstrar växelspänningen innehålla bl a en
isolationstransformator som ska ge galvanisk åtskillnad mellan AC och DC
generering. En isolationstransformator är oundviklig eftersom utrustningen där man
har tänkt använda hårdvaran, innehåller mycket känsliga reläer som kan bli påverkade
av störningar i strömförsörjningen. Transformatorn skulle överföra en sinusformad
spänning med toppvärde på ca 110 V och frekvensen på 25 Hz.

Svårigheter uppstod när vi inte kunde hitta en transformator som var avsedd för 25 Hz
på den svenska marknaden. Vi kunde bara komma åt 50 Hz transformatorer.
P.g.a. det, tanken var att använda den befintliga typen av transformator, dvs den som
var avsedd för sinusspänning med toppvärde på ca 110 V och 50 Hz frekvensen. Den
skulle kopplas till spänning med toppvärde på 110V och frekvensen på 25Hz. Vad
skulle hända om vi inte skulle koppla transformatorn till spänningar med
frekvenssvärdena som står i transformatorns databladet? Vi får titta på nedanstående
analys!
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Om man undersöker sambandet mellan flöde φ och ström i för en spole med järnkärna
får man en hystereskurva, figur 3.3.

Figur 3.3 Hystereskurva

Helt omagnetisk järnkärna svarar mot origo i figuren 3.3. När strömmen ökar från 0
ökar också flödet, [7]. Vid P är järnkärnan heltmagnetiserad och efter det börjar
strömmen  minska och som följd av det minskar även flödet. Om strömmen ökas
ytterligare efter punkten P kommer flödet att öka eftersom järnkärnan har blivit
mättad och kan inte lagra ytterligare energi. Flödet minskar, blir 0 och även byter
riktning och blir negativ, o.s.v.

Ytan innanför kurvan svarar mot förluster som orsakas av att den ommagnetisering av
järnkärnan, som ett växlande flöde medför, kräver en viss energi. Dessa förluster
kallas hysteresförluster. Högre värden på hysteresförluster leder till att transformatorn
utvecklar värme. Ändringar i frekvensen gör att hystereskarakteristiken påverkas som
kan leda till oönskade förluster och värmeutveckling. En ökad arbetstemperatur
stämmer inte in med säkerheten för omgivande utrustning.

För att hitta den rätta lösningen konsulterade jag Mats Barkell under flera tillfällen.
Mats Barkell arbetar som elektronikkonstruktör på Ericsson Telecom AB. Han
föreslog att jag skulle använda ett kretskort som man använde i äldre Ericsson
telefonstationer. Kortet benämns som ”Local Voltage Oscillator” eller förkortat LVO
och används som ringsignalgenerator. LVO kan även generera ringsignaler med andra
värden på spänning och frekvens än de som är standardiserade här i Sverige. Kortet är
lätthanterat och kräver matinspännig på –48 Vdc.

Kortets lätt tillgänglighet på marknaden och det billiga priset påverkade också
beslutet att välja LVO som lösningen till ovan beskrivna problem.

Vid valet av styrenheten bestämde vi oss för en reläbox kallad Switch Box 44. Boxen
uppfyller kravet att den ska styras via RS232 och med sina reläer möjliggöra
aktivering av olika hårdvarufunktioner.

Mer om LVO kretskort och Switch Box 44 finns under nästa kapitel.
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4 Utrustning

4.1 Ringsignalgenerator

Kretsschema till LVO bifogas som bilaga 1. Kortet är egentligen en DC/AC-
omvandlare. Det konverterar –48 Vdc till en viss ringspänning.

På kortets frontpanel kan man välja vilken ringsignal man vill ha på utgången. Det går
att ställa in både frekvensen och spänningens effektiva värde. Frekvensen kan väljas
bland 20 Hz, 25 Hz, 50 Hz och spänningen kan vara 70 V, 80 V, 90 V, 100 V och 105
V. I figur 4.1 kan vi se en skiss över pinfördelning.

/-------------------------------\
- 4B15                      3A24 –

 0V --------------\ /-------------+
- 3C02 -        - 4C26 –  Pulse output

0V --------------+   --------------+
- 3B03 | 31 -    -                 -

0V  -------------+   -                  -
-                 -    -                  -
-          /--------------\        -
-          -                  - 3C06 –
-          -   DC/AC   ---------+  20 Hz
-                 -    -                  -
-          \--------------/        -
- 4B11 -        - 3A28 –

-48V --------------+   --------------+  RG output
- 2B28 -        - 4A28 –
--------------/   /--------------+

          test RG - 2B26           -          3C28 –
----------------/  /-------------+
-                      -         3C26 –
-         0V      ----------------+
- 2B32          -                     -
---------------/                      -

         test 48V    -2B30                        4C28 –
--------------------------------+  Ref
- -        -
-       48V    ---+        3A26 –
-  \--------------+
-                     -
-                     -
\--------------------------------/

Figur 4.1 Pindisposition
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En översikt av kortets maximala uteffekt vid olika utspänningar ges i nästa tabell:

       Uout [V]        Pmax [VA]
          70             20
          80            22,8
          90            25,7
         100            28,6
         105             30

Tabell 4.1  Tabell över uteffekt hos LVO

4.2 Switch Box 44

Switch Box 44 är en reläbox som kan styras från dator och den med
överföringshastigheten 1200 Baud, figur 4.2.

Figur 4.2 Switch Box 44

Den innehåller 8 reläer, 4 växlande och 4 slutande, [9]. Reläerna tål 10A/250V och
boxen drivs med 12 Vdc. Om alla reläer används förbrukar boxen max 4 W.
Momentantströmmen får vara 25A och vid induktiv last bör gnistskydd användas.
Boxen ansluts till datorns serieport och den har en standard 25-pol D-subkontakt med
hylsor. Jord är på stift 7 och signal in på stift 3. Den accepterar både 7 eller 8 databitar
samt 1 eller 2 stoppbitar samt jämn, udda eller ingen paritet.

Switch Box 44 styrs med ON, OFF, ALL och NONE kommandon. Vilket relä som
styrs av kommando väljer man genom siffran efter kommandot.
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Flera Switch Box 44 kan styras individuellt på samma serieutgång. Först väljer man
olika adressnummer på varje enhet genom att ställa omkopplaren 1 inuti enheten på 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7, där 0 betyder att enheten accepterar alla kommandon. Ställer
man omkopplaren till 1 accepterar enheten bara kommando som inleds med siffran 1
o.s.v.

Jag har även skrivit ett program, bilaga 2, för styrning av en Switch Box 44 via en
serieport.

4.3 HP 4934 A TIMS

Vårt mätinstrument heter HP 4934 A Transmission Impairment Measuring Set eller
förkortat TIMS, figur 4.3. Instrumentet används bl a för mätning av frekvens, brus,
signalbrus-förhållande, impulsbrus, brus till jord o.s.v.

Figur 4.3 TIMS

Instrumentets bandbredd ligger mellan 20 Hz och 110 kHz, [8]. Det kan styras både
manuellt och från dator. Dataanslutningen görs via en standard 9-pol D-sub kontakt.
HP 4934 A har ett uttag som fungerar som sändare och ett som mottagare. Från
sändarsidan skickar man en viss signalnivå och på mottagarsidan registrerar
instrumentet intressanta mätstorheter.

För en lättare och snabbare hantering har instrumentet fyra sparade frekvenser: 404
Hz, 1004 Hz, 2804 Hz och 2713 Hz medan andra frekvenser måste ställas in.
Mätningar med instrumentet kan innebära att man måste använda olika slags filter för
att eliminera ointressanta brusfrekvenser. Under filtermenyn kan vi välja mellan: C-
Mesage filter, 3 kHz flat filter, 15 kHz flat filter, programmerbart filter och 50 kBit
filter.

C-Message filter:
Det här filtret släpper igenom endast bruset som skulle höras av en telefonanvändare.
Dess respons är relativt flat över frekvensbandet för data överföring, figur 4.4.
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Figur 4.4 C-Message filter

3 kHz flat filter:
3 kHz flat filter ger möjlighet att mäta effekt av lågfrekvent brus som uppstår t ex vid
ringning, figur 4.5.

Figur 4.5 3 kHz flat filter

15 kHz flat filter:
Som föregående filtret 15 kHz flat filter släpper igenom låga frekvenser. Det är
avsedd för mätningar av programkanaler inom radioindustri, figur 4.6.

Figur 4.6 15 kHz flat filter

Programmerbar filter:
Programmerbar filtret används också inom radioindustri för brusmätning som uppstår
under dataöverföring mellan studio och mottagaren.

50 kBit filter
Mätningar av brus i bredbandiga datakretsar kräver användning av 50 kBit filter.
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5 Min konstruktion

5.1 Inledning

Olika spänningar över abonnentslingan ska alltså genereras m.h.a. LVO. Reläerna
som sitter i Switchbox44 ska koppla in eller koppla ut delar av kopplingen så att vi får
det önskade tillståndet. Mätinstrumentens in/ur koppling ska också styras via
Switchbox44. Mottagar- och sändarsidan av instrumentet ska kopplas ihop via
motståndsbryggan och ett kopparkabelpar med längden som motsvarar avståndet
mellan en abonnerad telefon och en lokalstation.

En ringsignal ska simuleras med en växelspänning som överlagras på –48 Vdc.
Växelspänningen är sinusformad och har toppvärde på 107.67 Vac.
Om ringsignal inte är på ligger bara  -48 Vdc över abonnentslingan.
Likspänningstillståndet uppstår vid två tillfällen. När ”det inte händer någonting på
abonnentslingan”, d.v.s. när luren är på och när luren är av.

En telefonapparat ska simuleras med ett relä som växlar emellan två tillstånd som
motsvarar lägen när luren är på respektive av. När vi vill ha att ”luren ska vara av” ska
reläet koppla in ett motstånd på 600 Ohm. Om vi vill att ”luren ska vara på”, ska relän
växla så att en kondensator av 1uF och ett motstånd av ca 1 kOhm kopplas in.

5.2 Kretsberäkningar

När telefonluren är på och ingen ringsignal finns går det ingen ström igenom kretsen.
En inkopplad seriekondensator gör att det uppstår avbrott i kretsen som matas in med
–48 Vdc. Ett motsvarande koplingsschema ges i figur 5.1.

Figur 5.1 ”Luren på, ingen ringsignal”
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Om vi lägger på ringsignal, figur 5.2, blir det bara AC delen av ingångsspänningen
som driver ström igenom kretsen. Seriekondensatorn släpper inte fram DC delen.

Figur 5.2 ”Luren på, ringning”

Enligt telefontillverkaren är ringklockans resistans ca 1 kOhm. Under simuleringarna
tog jag hänsyn till att strömmen i kretsen inte fick vara högre än 50 mA p.g.a.
multiplexreläernas känslighet. Om seriekondensatorn skulle av någon okänd
anledning bli kortsluten, skulle strömmens värde överstiga 50mA. Det skulle kunna
skada reläerna. Därför valde jag att ringklockan ska simuleras med ett motstånd på 1,3
kOhm.
Enligt diagram 5.1, som fås m.h.a. beräkningsanalysen,som följer efter diagrammet
skulle spänningen över C1 och Rrkl (utfn(t)) ha de värdena som uppstår på
abonnentslingan när det ringer.

            i(t) – strömmen i kretsen
            ulvo(t)- ringspänningen som LVO genererar
            utfn(t)- ringspäninngen över ”telefonen”, dvs C1 och Rrkl

Diagram 5.1 Diagram över ringspänningar och ringströmmen
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När ringsignalen läggs över abonnentslingan får vi en AC ström igenom kopplingen.
Strömmens effektiva värde blir:

Effekter som utvecklas i kretsen:

M.h.a. Laplace transform kan vi få strömmens formel i tidsplanet:
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Handpåläggningsmetoden ger:

Spänningen över abonnentslingan beskrivs med resultatet av följande beräknings-
analys:
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”Luren av” motsvarar en ändlig resistans på 600 Ohm och en likströmspänning på
 –48V som läggs över abonentlinje, figur 5.3.

Figur 5.3 ”Luren av”
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En likström, Idc går genom kretsen och den är lika med:
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5.3 Konstruktionens uppbyggnad

En översikt över giltiga relätillstånd som uppstår i konstruktionen ges i nästa tabell:

Re 1 Re2 Re5 Re6 Re7 Re8 kretsens tillstånd
      off       off       off       off       on on "luren på" utan ringsignal (fig. 5.1)
      off       on       off       off       on on "luren på" med ringsignal (fig. 5.2)
      on       off       on       on       on on "luren av" (fig. 5.3)
      x       x       x       x       off off LVO bortkopplad

Tabell 5.1 Sanningens tabell

Tabellen är skriven för Switchbox 44. Vid kopplingen måste det tas hänsyn till att
växlande och slutande relä tillstånd heter ON och OFF.
Ett relä, växlande eller slutande,  befinner sig i OFF läge om det är slutet på samma
sätt som figur 5.4. visar:

Figur 5.4 Reläer i Switchbox 44
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Gnistsläckare ska kopplas över alla reläer. En gnistsläckare över slutande och två över
växlande reläer. VDR-motstånd kan användas som gnistsläckare.

Både ringgenerator (90 Vrms) och likspänning -48 Vdc tas från LVO. Signal från
ringgenerator tas mellan kontakter 3A28 och 3A26. Likspänning tas mellan kontakter
3C26 och 3A28. LVO matas med likspänning på -48 V som läggs mellan kontakter
4B11 och 4B15, figur 5.5.

Figur 5.5  Skiss över LVO:kontakter

Konstruktionen måste även ha en fläkt för att kyla utrustningen. Den största
värmeutvecklaren blir DC/DC-omvandlaren som matar Switcbox44 med 12 Vdc.
DC/DC omvandlare matas in med 48 Vdc och den är även avsedd för drivning av
kylfläkten.

Konstruktionslådans uppbyggnad med mått bifogas som bilaga 3 och  bilaga 4.
Vid placeringen av lådans komponenter och kontakter har jag tagit hänsyn till att
hanteringen av lådan blir så enkel som möjligt. Kontakter som är avsedda för
mätningar ligger på frontpanelen medan RS 232-kontakt, kopparledningskontakt och
strömförsöjningskontakt ligger på bakpanelen. RS 232-kablar och
kopparledningskablar kopplas till lådan via samma D-sub 9 pol kontakt.

Listan över alla komponenter som används finns i bilaga 5.

3 1

4B15 4B11

0 V -48 V

3A28

OUTPUT RG

3A26 3C26

REF R 0 V

LVO

4 2
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5.4 Mät- och beräkningsresultat

De uppmätta och beräknade strömmarna är angivna i följande tabell:

Kretsens tillstånd  Idc beräknad
           [mA]

 Idc uppmätt
           [mA]

 Iac beräknad
           [mA]

 Iac uppmätt
          [mA]

"luren på" ingen ringsignal 0 0 0 0
"luren på" med ringsignal 0 0 11,24 14

"luren av" 29,78 30 0 0
LVO bortkopplad 0 0 0 0

Tabell 5.2 Tabell över beräknade och uppmätta strömmar

Under kretstillstånd "luren på" med ringsignal på blev värdet på växelströmmen i
verkligheten lite högre än det vi fick i beräkningar p.g.a. avvikelse i kapacitansen.
Om man ställer reläerna så att kretsen befinner sig i tillstånd "luren på" med
ringsignal på och om man kortsluter kondensatorn blir beräknad och uppmätt ström
för detta tillstånd ungefär lika ( Iac beräknat = 38,93 mA, Iac uppmätt = 39 mA),
vilket bekräftar påståendet om avvikelsen.

Mätningar på signal och brus gjordes bara under kretsens tillstånd  "luren av".
Signaldämpning i kretsen utan 1500 m kopparkabel var försumbar medan
dämpningen i kretsen med 1500 m kabeln visade att desto längre kabel mellan
sändnings- och mottagningssida desto mer brus och signaldämpning.

Signal/brus förhållande berodde också på vilken filtertyp på instrumentet vi använde.
Påverkan av lågfrekventbrus  kunde vi mäta om vi använde filter som inte dämpade
låga frekvenser, t.ex. 3 KHz flatfilter.

Bandbredden på C-Message filter motsvarar telefonbandet, d.v.s. frekvenser mellan
300 Hz och 3,4 kHz, vilket ger oss möjlighet att mäta signal/brus förhållande inom
detta bandet.
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LVO kretsschema (bilaga 1)



#include <iostream>
#include <string>
#include <unistd.h>
#include "tty.h"
// Filen "tty.h" inkluderar namespace "tty" som innehaller programrader for
// kommunikation med serieporten som anvands i Solectron AB i Norrkoping.
enum relay{on_hook, on_hook_ring, off_hook, circuit_off};
typedef const char *enum_txt[];
enum_txt state={"on_hook", "on_hook_ring", "off_hook", "circuit_off"};
tty::serio sio;

void govern (int state_box)
{

switch(state_box)
{
case 0:
sio.send("1off2");
sleep(2);
sio.send("1on7");
sleep(2)
sio.send("1on8");
sleep(2);
sio.send("1off1");
sleep(2);
sio.send("1off5");
sleep(2);
sio.send("1off6");
break;

case 1:
sio.send("1off2");
sleep(2);
sio.send("1on7");
sleep(2)
sio.send("1on8");
sleep(2);
sio.send("1off1");
sleep(2);
sio.send("1off5");
sleep(2);
sio.send("1off6");
sleep(2);
sio.send("1on2");
break;

case 2:
sio.send("1off2");
sleep(2);
sio.send("1on7");
sleep(2)
sio.send("1on8");
sleep(2);
sio.send("1on1");
sleep(2);
sio.send("1on5");
sleep(2);
sio.send("1on6");
break;
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case 3:
sio.send("1off2");
sleep(2);
sio.send("1off1");
sleep(2)
sio.send("1off5");
sleep(2);
sio.send("1off6");
sleep(2);
sio.send("1off8");
sleep(2);
sio.send("1off7");
break;
}
}

int control (char command[])
{

int a=-1;

for(int i=on_hook; i<=circuit_off; i++)
if(strcmp(command, state [i])==0)

a=i;
return a;

}

int main ()
{

char command[13];
int a;

if ((sio.open("/dev/sts/ttyC68", tty::mNoParity | tty ::mNoFlow |
tty::mNBits8, B1200))==0;

{
sio.settimeout(2000,2000);

while (std::cin.getline(command, 14))
{

a=-1;
a=control(command);
std::cout<<a<<std::endl;
if (a!=-1)

govern(a);
else

std::cout<<"Fel kommando"<<std::endl;
}

}
else

std::cout<<"Fel i komminikation med serieporten!"<<std::endl;

return 0;
}
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Skiss av konstruktionslådans front- och bakpanel (bilaga 3)



Skiss av konstruktionslådans botenplata (bilaga 4)



Samtliga komponenter med artikelnummer är hämtade från Elfakatalogen.

Motstånd och kondensatorer

Benämning Data Artikelnr
R1 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
R2 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
R3 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
R4 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
R5 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
R6 150Ohm/500Vrms/2W 60-793-96
Rtfn 600Ohm/2W
Rrkl 1,3KOhm/2W
C1 1uF/400V=/220V~ 65-476-24

Reläer

Benämning Data Artikelnr
SwitchBox 44 Utronix

Strömförsörjning

Benämning Data Artikelnr
Kretskort LVO ROF 137 7890/1

Insatslåda

Benämning Data Artikelnr
Multipac 19"-chassi 52-459-56
Täckplåt 52-460-12
Chassiplåt 52-462-10

Övriga komponenter

Benämning Data Artikelnr
VDR-motstånd (8 st.) 130V~/170V= 60-297-55
Jack för panel (2 st.) Poltal 3 42-742-21
Membrangenomföring Typ DG9 55-123-14
DC/DC omvandlare Typ 8862-48/12 69-882-81
Axialfläkt (DC) 80x80 12 V 54-111-45
Fläktfilter 80x80 Skärmade 54-144-20
D-Sub 9pol                     Stiftdon

Komponentlista (bilaga 5)



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Adin Hadziselimovic

http://www.ep.liu.se/
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