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Sammanfattning 
Abstract 
This master thesis has been performed at Sectra Communications AB in Linköping where they 
manufacture electronic encryption devices. In cryptology it is essential that an eavesdropper 
cannot find the plain text. To assure that a system is safe, all devices are thoroughly examined so 
that they don’t emit any secret information, so called Compromising Emanations (CE). This is 
done by comparing the secret signal with measured signals on the screen of an oscilloscope, a 
process that is very time consuming and furthermore, the risk of missing compromising 
emanations is high. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities to let a computer do 
this job. Two methods for comparing the signals have been suggested and implemented; cross 
covariance and model estimation. In the cross covariance method, the cross covariance is 
calculated and its highest value determine how well the signals match. In the model estimation 
method, a number of ARX models are estimated, and if the best model is successful in explaining 
the output signal, it is assumed that there exists CE. 
The work shows that both these methods are functional for solving the task, yet with a few 
limitations. Both methods announce CE for clock signals, which really aren’t compromising. The 
cross covariance method is limited only to find compromising emanations that look like the secret 
signal or certain frequently occurring non-linearities of it. The model estimation method is more 
general and detects CE for all linear systems, along with the known non-linearities. However, this 
method has a flaw: the time delay in the system must be known approximately. Further, the 
results show that the model estimation method is considerably more time consuming than the 
cross covariance method. The measurement is carried out with a computer communicating with 
oscilloscope and spectrum analyzer via the GPIB interface. The implementation has been done in 
LabView with calculation modules coded in C++.  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts hos Sectra Communications AB, Linköping 
som tillverkar elektroniska kryptosystem. Inom kryptotekniken är det helt 
avgörande att klartext inte kan upptäckas av en avlyssnare. För att konstatera att 
ett kryptosystem är säkert kontrolleras alla apparater noggrant så att de inte 
strålar ut någon hemlig information, så kallade röjande signaler (RÖS). 
Kontrollen sker genom att den hemliga signalen jämförs med uppmätta signaler 
på en oscilloskopskärm, något som är en mycket tidskrävande process och 
dessutom är risken stor att någon röjande signal inte upptäcks. Exjobbets syfte är 
att utreda möjligheterna att låta en dator göra detta arbete. Två metoder för 
jämförelse mellan signalerna har föreslagits och implementerats; korskovarians 
och modellskattning. I metoden med korskovarians beräknas korskovariansen 
och dess största värde avgör hur bra signalerna stämmer överens. I 
modellskattningsmetoden skattas ett antal ARX-modeller, och om den bästa 
modellen kan förklara utsignalen antas att det finns RÖS. 
 
Arbetet visar att bägge metoderna fungerar bra för att lösa uppgiften, dock med 
vissa begränsningar. Bägge metoderna signalerar RÖS för klocksignaler, som 
egentligen inte är röjande. Metoden med korskovarians begränsas av att endast 
hitta röjande signaler som liknar den hemliga signalen eller vissa vanligt 
förekommande olinjära avbildningar av den. Metoden med modellskattning är 
allmännare och detekterar RÖS för alla linjära system, samt de olinjära 
avbildningar som är kända. Metoden lider dock av en begränsning: 
tidsfördröjningarna i systemet måste vara kända på ett ungefär. Vidare redovisas 
att modellskattningsmetoden är betydligt mera tidskrävande än metoden med 
korskovarians. Mätningen utförs av en dator som med hjälp av GPIB-gränssnitt 
kommunicerar med oscilloskop och spektrumanalysator. Implementationen har 
utförts i LabView med beräkningsmoduler kodade i C++. 
 
Nyckelord: Röjande signaler, RÖS, korskovarians, korrelation, modell-

skattning, ARX, hypotesprövning, F-fördelning, inversfiltrering, 
Hammerstein, MDS, GPIB, LabView, instrumentstyrning, C++. 
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Notation 

Här förklaras och sammanfattas de symboler och förkortningar som förekommer 
i rapporten. 

Symboler 
A(q), B(q) Pol- och nollställepolynom 
C Kritiskt område 
e(t) Brus 
ε(t) Prediktionsfel 
Fα Värde hos F-fördelningen för en viss felrisk α. 
φ(t) Regressionsvektor 
H0 Nollhypotes 
q Förskjutningsoperator: q-1y(t) = y(t-1) 
quy(l) Korskovarians mellan u och y 
ruu(l) Autokorrelation för u 
ruy(l) Korskorrelation mellan u och y 
ρuy(l) Normerad korskorrelation mellan u och y 
t Testvariabel 
θ Skattningsparametrar 
u(t) Insignal, synksignal 
VN Förlustfunktion 
y(t) Utsignal, testsignal 

Förkortningar 
ARX Autoregression med extra 

insignal 
Modellskattningsmetod 

DAQ Data Acquisition  Datainsamling 
DC Direct Current Likström, medelvärde 
FAT32 File Allocation Table 32-bit Filsystem för bl.a. Windows 98 
FFT Fast Fourier Transform Effektiv beräkningsalgoritm för 

den diskreta Fouriertransformen
GPIB General Purpose Interface 

Bus 
Buss för instrumentstyrning 

GS/s Gigasampel per sekund Sampelhastighet 
MDS Meyer de Stadelhofen Tång för effektmätning 
MISO Multiple Input, Single 

Output 
Modell med flera ingångar och 
en utgång 

NTFS New Technology File 
System 

Filsystem för bl.a. Windows 
NT 

 



 
PCI Peripheral Component 

Interconnect 
Datorbuss 

PCMCIA Personal Computer Memory 
Card International 
Association 

Instickskort till bärbara datorer 

QR  Faktorisering av matriser 
RAM Random Access Memory Arbetsminne 
RÖS Röjande signaler  
RS232 Recommended Standard 232 Serieport 
SISO Single Input, Single Output Modell med en ingång och en 

utgång 
USB Universal Serial Bus Datorbuss 
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en inledning med bakgrund till ämnet, problem-
beskrivning samt målet för examensarbetet som utfördes på Sectra under våren 
2003. Dessutom redovisas rapportens upplägg. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Sectra AB 
Sectra AB (SECure TRAnsmission) grundades 1978 av professor Ingemar 
Ingemarsson och tre av hans doktorander vid Linköpings tekniska högskola. 
Företaget började som en konsultverksamhet inom områdena datasäkerhet och 
bildkodning, och har idag mer än 270 anställda i åtta länder. Sectra AB består 
idag av tre delar; Sectra Communications AB, Sectra Imtech AB och Sectra 
Wireless Technology AB, och mitt examensarbete utfördes vid Sectra 
Communications AB. Företaget är kanske mest känt för sin avlyssningssäkra 
GSM-telefon, Tiger, som används bland annat av det svenska försvaret. Källa: 
[1]. 

1.1.2 Röjande signaler 
Röjande Signaler (förkortat RÖS) är hemlig information som oavsiktligt lämnar 
en apparat. I Sectras fall handlar det om att se till att inget av den hemliga 
information som behandlas i apparaten läcker ut och kan tolkas av en 
avlyssnare. I princip alla apparater som konstrueras på Sectra använder 
kryptering och det är mycket viktigt att inte klartexten läcker ut, så detta måste 
kontrolleras mycket noggrant. 

1.2 Problembeskrivning 
Idag används manuella mätmetoder för att detektera röjande signaler. Detta är 
mycket tidskrävande, då det måste göras för olika bandbredder och för många 
olika mätpunkter på mätobjektet. Dessutom är det lätt att missa en röjande 
signal, på grund av trötthet eller brist på uppmärksamhet. Ett automatiskt system 
för att mäta och detektera RÖS skulle innebära stora besparingar. Istället för att 
det för en människa tar två veckor att mäta igenom ett område noggrant, skulle 
en dator kunna utföra mätningarna över en natt eller helg, och då inte heller 
knyta upp några mätinstrument som behöver användas. Dessutom kan man 
upptäcka RÖS som är svårt att se på oscilloskopskärmen med blotta ögat. 

1.3 Mål 
Huvudmålet med exjobbet är att utreda möjligheterna att mäta RÖS automatiskt. 
Detta kan delas upp i följande delmål: 
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• Att utreda möjligheterna att genom signalbehandling avgöra om det är RÖS 
eller inte. 

• Att ta fram en specifikation som beskriver en algoritm för automatisk 
detektering av RÖS. 

• Att implementera en algoritm som utför signaljämförelsen. 
• Att specificera och bygga upp en lämplig mätmiljö. 
• Att implementera instrumentstyrning och datainsamling. 
 
Examensarbetets omfattning diskuterades under arbetets gång, och tyngd-
punkten bestämdes först och främst att ligga på de två första punkterna ovan. 
Punkt tre till fem ska utföras ”i mån av tid”. 

1.4 Rapportens upplägg 
Kapitel 2 går djupare igenom teoribakgrunden till RÖS och vilka mätmetoder 
som används. 
 
Kapitel 3 innehåller en utförlig problembeskrivning till examensarbetet. 
 
Kapitel 4 och 5 går igenom de två undersökta metoderna till signaljämförelsen; 
korskovarians respektive modellskattning. 
 
Kapitel 6 innehåller en utredning av mätmiljön och de val som gjorts angående 
den. Implementationen av systemet återfinns i kapitel 7. 
 
Kapitel 8 redovisar resultatet av arbetet och kapitel 9 slutsatser och diskussioner 
om fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 

Informationen om röjande signaler i detta kapitel kommer från [2] och 
mätmetoder från [3]. Teorin kring demodulation är hämtad från [4]. 

2.1 Röjande signaler 
RÖS är signaler som oavsiktligt lämnar en apparat och som innehåller hemlig 
information. Signalerna kan komma ut antingen som ledningsstrålat (från 
kablage) eller strålat.  
Två olika typer av RÖS som återges i Figur 2.1 är: 
• Vanligt RÖS 

En eller flera av övertonerna i en klocksignal har blivit amplitudmodulerad 
av den hemliga signalen. Dessa bärfrekvenser strålar mycket effektivare än 
de lägre informationsfrekvenserna, och kan detekteras med mindre relativ 
bandbredd vilket gör det lättare att fånga upp signalen i bruset. 

• Flank-RÖS 
Den hemliga signalens flanker har en mängd högfrekventa övertoner och 
detta kan ge upphov till RÖS inom ett stort frekvensområde och kontinuerligt 
utspritt. Den mätta signalen innehåller spikar vid den hemliga signalens 
flanker. Spikarna kan förekomma vid negativa, positiva eller vid både 
negativa och positiva flanker. 
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Figur 2.1. Exempel på hur röjande signaler kan se ut. Till vänster vanligt 
RÖS, där utsignalen liknar den hemliga signalen, och till höger flank-RÖS, 
där den hemliga signalens flanker tydligt framträder på utsignalen. 
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2.2 Mätmetoder 
Det finns flera olika sätt att mäta RÖS. De vanligaste är: 
• Frifältsmätplats 

Utrustningen placeras utomhus och signalerna mäts med antenner. För att 
finna den maximala strålningen krävs att objektet roteras, antennhöjden 
varieras samt att anslutet kablage orienteras på många olika sätt. Mätningarna 
blir tidskrävande och dyra och störs lätt av radiosändare och dylikt i 
omgivningen. Frekvensområdet är i princip obegränsat, men av praktiska 
skäl har man ofta en undre gräns vid 30 MHz. 

• Ekofritt rum 
En mäthall kläds med dämpmaterial och objektet och antenner placeras ut. 
Mätningarna blir även här tidskrävande och dyra och frekvensområdet 
begränsas nedåt av dämpmaterialets förmåga att absorbera energin och av 
hallens storlek. I Sverige finns hallar som klarar ned till 30 MHz. Källa: [5]. 

• MDS-tång 
MDS-tången är en strömtång som mäter utstrålad effekt från kablar som är 
anslutna till apparaten. Antagandet är att för de frekvenser, vars våglängder 
är större än objektets dimensioner, är kablaget den dominerande 
strålningskällan. Tångens dimensioner leder till en nedre gräns på 30 MHz. 
MDS står för Meyer de Stadelhofen efter tångens schweiziske upphovsman. 
Figur 2.2 visar en bild av en MDS-tång och ett mätobjekt. 

 

 
Figur 2.2. MDS-tången mäter total utstrålad effekt från kablaget, i det här 
fallet från matningsspänningen till telefonen. 
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På Sectra använder de sig av en MDS-tång, eftersom det är en billig och effektiv 
metod. Dessutom visar erfarenheten, att om man kan få bort ledningsstrålat 
RÖS, så får man oftast bort strålat RÖS också. Mätningarna som utförs är endast 
till för en intern kontroll hos Sectra, för att se om apparaterna har en rimlig 
chans att klara RÖS-kraven. Den avgörande mätningen sker hos Aerotech Telub 
i Växjö, där de mäter på flera olika sätt. Anledningen till att ha en egen väl 
fungerande RÖS-mätning är att testen i Växjö är dyra och tidskrävande, och 
helst endast ska behöva utföras en gång. 

2.3 Mätuppkoppling 
Den hemliga signalen (som oftast är en seriell datasignal) mäts med en optisk 
prob och överförs till oscilloskopets ena kanal. Anledningen till att den överförs 
optiskt är att inte få falskt RÖS från själva mätningen. Apparatens totala 
utstrålade effekt mäts med en MDS-tång och kopplas in i en spektrumanalysator. 
Där passerar signalen genom ett bandpassfilter, där centerfrekvens och 
bandbredd kan varieras, och en demodulerad signal går till oscilloskopets andra 
kanal. Se Figur 2.3.  
 
 

Spektrum- 
analysator 

f0 
B 

MDS-tång 

Opto-
mottagare 

synk 

Optisk fiber 

test 

demodulerad
signal 

kanal 1 

kanal 2 

Oscilloskop 

Mätobjekt 

 
Figur 2.3. Principskiss över mätsystemet. På oscilloskopet jämförs 
synksignalen med den demodulerade testsignalen från spektrumanalysatorn. 

 
De båda kanalerna jämförs visuellt på oscilloskopet, och man avgör ifall det är 
RÖS eller inte. Detta förfarande måste upprepas med ett stort antal olika värden 
på centerfrekvens och några olika värden på bandbredden (i princip måste hela 
mätområdet mätas igenom kontinuerligt för varje bandbredd). Mellan vilka 
värden centerfrekvensen varieras är sekretessbelagt och inte heller relevant för 
problemet. 

2.3.1 Demodulering 
Apparaten innehåller ett antal olika klocksignaler. Dessa har branta omslag 
mellan två nivåer och ger upphov till många övertoner. En del av dessa kan 
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innehålla en modulerad version av den hemliga signalen. Genom att söka upp 
dessa frekvenser och bandpassfiltrera och demodulera, kan den hemliga signalen 
framträda.  
 
Det handlar främst om amplitudmodulering, dvs. den hemliga signalen m(t) 
återfinns i den uppmätta signalen s(t) som )cos()()( ttmts cω= , där ωc är den 
vinkelfrekvens med vilken den hemliga signalen blivit modulerad. Detta innebär 
i frekvensplanet att den hemliga signalen m(t) har flyttats upp kring ωc, men har 
samma bandbredd W som tidigare, se Figur 2.4. 
 
I princip bör alltså bandbredden hos filtret vara dubbelt så stor som bandbredden 
hos den hemliga signalen för att fånga upp signalen perfekt, och för att få med så 
lite brus som möjligt. Signalerna är dock inte strikt bandbegränsade, och 
empiriska försök visar att det finns signaler som bättre samlas upp av bredare 
filter. De exakta sambanden mellan den hemliga signalen och det RÖS som mäts 
är inte utredda, och erfarenheten visar att detta är ett bra sätt att hitta RÖS på.  
 

W-W ωc-W ωc+W
f f

 
Figur 2.4. Amplitudmodulering. Spektrumet för signalen �flyttas upp� i 
frekvens för att ligga runt moduleringsfrekvensen ωc. 

  
Den demodulerade signal som fås från spektrumanalysatorn är alltså 
“nedflyttad” i frekvensbandet så att den kan jämföras direkt med den hemliga 
signalen på oscilloskopet. Anledningen till att titta på den demodulerade 
signalen är att den totala signalen kan innehålla mycket höga frekvenser, så höga 
att oscilloskopet inte klarar av att sampla tillräckligt fort. Dessutom innehåller 
den totala signalen mycket brus, och genom att skära ut det frekvensband där 
signalen finns, framträder den bättre. 

2.4 Mätkriterier 
Den uppmätta signalen klassas som röjande signal ifall man ”ser” en likhet med 
den hemliga signalen på oscilloskopsskärmen med ett visst antal (som är 
hemligt) medelvärdesbildningar. Medelvärdesbildningen används för att 
reducera bruset så att RÖS kan hittas snabbare. Metoden bygger på att signalen 
är periodisk, så det är endast periodiska signaler som används vid mätningen. 
Den hemliga signalen har branta flanker och är tydligt periodisk, och den 
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används för att avgöra perioden med vilken den uppmätta signalen ska 
medelvärdesbildas. Detta sker automatiskt i oscilloskopet. 
 
Signalernas amplitud är inte relevant, och mätsignalen kan uppvisa likheter med 
inversen eller andra matematiska funktioner av den hemliga signalen. Dessa 
signaler räknas också som RÖS och ska upptäckas. Fallet med flank-RÖS räknas 
också hit, där mätsignalen reagerar på flankerna till den hemliga signalen. 
 
I ett verkligt avlyssningsscenario kommer avlyssnaren inte att ha tillgång till en 
periodisk signal och därför inte kunna använda sig av medelvärdesbildning. 
Dessa mätningar är till för ett slags ”värsta fall” som apparaterna ska klara av. 

2.5 Mätutrustning 
Mätutrustningen beskrivs för att läsaren ska få en inblick i de praktiska 
frågeställningar och problem som framkom under exjobbets gång. Fakta om 
instrumenten kommer från [6] och [7]. 

2.5.1 Oscilloskop 
Oscilloskopet är av märket Tektronix, modellnummer TDS 754C. Det har fyra 
kanaler, varav två kan användas samtidigt vid maximal samplingsfrekvens 
2 GS/s. Den analoga bandbredden är 500 MHz. Oscilloskopet kan styras och 
leverera data via RS232 port eller GPIB port. Antalet datapunkter att spara kan 
varieras mellan 500 och 50 000 punkter data per kanal. En bild på oscilloskopet 
består av 500 punkter, så om man sparar 2500 punkter så får man med 
5 ”bildrutor”. Samplingsfrekvensen avgörs av den inställda tidsskalan. 
Oscilloskopet har även en medelvärdesfunktion som kan ställas in på värden 
mellan 2 och 10 000, där värdet anger hur många bilder på oscilloskopet som 
ska tas med i medelvärdesbildningen. Denna funktion är användbar för att få 
bort slumpmässigt brus i repetitiva signaler. 

2.5.2 Spektrumanalysator 
Spektrumanalysatorn är av märket Hewlett Packard (modellnummer och 
frekvensspann utelämnas av sekretesskäl). Den har en videoutgång där en 
demodulerad version av ingångssignalen återfås. Spektrumanalysatorn kan även 
den styras via GPIB eller RS232. 
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3 Problembeskrivning 

3.1 Idé 
Grundidén är att ersätta människan i mätkedjan med en dator. Systemet ska styra 
instrumenten och analysera signalerna och automatiskt avgöra om det finns RÖS 
eller inte. 
Syftet med exjobbet är i första hand att ta fram en specifikation som kan 
användas till implementering av ett mätsystem med tillhörande programvara 
som utför mätningarna. 
 
Arbetet delas upp i följande delar: 
1. Förstudie 
2. Framtagning av specifikation 
3. Implementering av algoritm för analys och instrumentstyrning 
4. Uppbyggnad av mätmiljö 
5. Demonstration 
6. Rapportskrivning 
 
Mätsystemet kan utformas ganska fritt. Hänsyn ska dock tas till de apparater och 
programvara som redan finns, så att systemet inte blir onödigt dyrt. 

3.2 Krav på metoden 
Det finns några krav och önskemål på hur metoden ska fungera. 
Metoden ska: 
• Ej ta hänsyn till signalernas amplitud och medelvärde 

Systemet ska signalera RÖS även om signalerna har en liten amplitud eller 
om de ligger på en konstant DC-nivå. 

• Klara av tidsförskjutningar 
Den uppmätta signalen är i princip alltid en tidsförskjuten variant av 
synksignalen. Därför ställs kravet att metoden ska klara av rimligt långa 
tidsförskjutningar. 

• Klara av att detektera inverterad signal 
En inverterad version av synken är lika röjande som en icke-inverterad; 
därför ska dessa naturligtvis upptäckas. 

• Klara av alla sorters flank-RÖS 
Systemet måste upptäcka alla sorters flank-RÖS, dvs. då testsignalen 
innehåller spikar på synksignalens flanker, antingen positiva, negativa eller 
både och. Se Figur 3.1 för en illustration. 
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Figur 3.1. De olika sorters flank-RÖS som ska upptäckas. Överst synken, sen 
RÖS som visar alla flanker, näst nederst syns de positiva flankerna och 
nederst de negativa. 

 

3.3 Generell problemdefinition 
Problemet består i att avgöra om insignalen påverkar utsignalen, eller om all 
påverkan kommer från brus och störningar. Se Figur 3.2 för en illustration. 
 

f(u)u(t)

e(t)

y(t)

 
Figur 3.2. Generell problemdefinition. f(u) är en okänd funktion och vi vill 
veta om u(t) påverkar y(t). 

 
Här är funktionen f(u) en okänd funktion, som kan vara olinjär och kan innehålla 
dynamik. Eftersom vi inte vet så mycket om f, måste förenklingar införas för att 
problemet ska kunna angripas. I kapitel 4 antas utsignalen ”likna” insignalen 
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eller de funktioner som man vet är vanligt förekommande (flank-RÖS, se Figur 
3.1). I kapitel 5 antas att insignal till utsignal utgörs av ett linjärt dynamiskt 
system, med olinjäriteter på ingången. 

 
 

 





   13

4 Korskovarians 

En enkel och rättfram metod att lösa signaljämförelsen på är korskovarians. 
Kapitlet inleds med teori från [8] och avslutas med tillämpningar på RÖS-
problemet. 

4.1 Teori 
Låt u(n) och y(n) vara två sekvenser med data som ska jämföras. 
Korskorrelationen ruy(l) mellan dessa båda sekvenser definieras enligt: 
 

K,2,1,0)()()( ±±=−= ∑
∞

−∞=

llnynulr
n

uy   (1) 

 
där indexet l är tidsskiftningen mellan sekvenserna. Korskorrelationen ger ett 
mått på hur väl sekvenserna “passar ihop”. Där sekvenserna liknar varandra får 
korskorrelationen höga värden, och där de skiljs åt blir värdena låga. Se Figur 
4.1 för en illustration. Indexet för vilket korskorrelationen får sitt högsta värde är 
l = 3 i exemplet, vilket motsvarar att y har förskjutits 3 steg åt vänster, där u och 
y matchar varandra som bäst.  
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Figur 4.1. Två sekvenser och deras korskorrelation. Högsta värdet uppnås 
för index = 3, dvs. signalerna passar bäst ihop med tidsförskjutningen 3. 
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Eftersom vi bara arbetar med ändliga tidssekvenser, ansätter vi värdet 0 på 
sekvenserna utanför deras definitionsområde. Alternativet är att använda samma 
metod som vid cirkulär faltning, dvs. upprepa sekvenserna periodiskt åt “båda 
hållen”. Vid långa dataserier är dock dessa randeffekter försumbara, det är ändå 
vid centrum som signalerna passar bäst ihop. Därför bör man heller inte beräkna 
korskorrelationen för stora tidsskiftningar; värdena där blir ändå missvisande. 
En tumregel är att tidsskiftningen ej bör överstiga halva datalängden. 
 
Om vi i formeln för korskorrelation, (1), låter y = u, får vi autokorrelationen till 
sekvensen u, ruu(l). Autokorrelationen innehåller värdefull information om en 
sekvens, t.ex. är ruu(0) sekvensens energi. 
 
Ett problem med korskorrelationen är att signalstorleken påverkar resultatet. 
Detta undviks genom att normera korskorrelationen med signalernas energi: 
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Den normerade korskorrelationen ρuy(l) antar värden mellan –1 och 1, där 1 
anger perfekt korrelation mellan u och y och -1 anger perfekt korrelation mellan 
u och inversen av y. 
 
Ett annat problem med korskorrelationen är att den beror av sekvensernas 
medelvärde. Detta löses naturligt genom att dra bort medelvärdet från 
sekvenserna innan korskorrelationen räknas ut. Detta kallas korskovarians och 
definieras enligt: 
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Korskovariansen är den metod av dessa som lämpar sig bäst för RÖS-problemet. 

4.1.1 Exempel 
I Figur 4.2 visas två sekvenser u(n) och y(n), den normerade korskorrelationen, 
och korskovariansen längst ned. Här är sekvenserna inverterade i förhållande till 
varandra vilket ger en negativ spik i korskovariansen. Anledningen till att spiken 
inte går ner till –1 är att y(n) har bredare puls än u(n), samt att brus har adderats 
till y(n). Tidsförskjutningen mellan sekvenserna kan utläsas till cirka 3 enheter.  
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Figur 4.2. Två sekvenser och deras normerade korskorrelation och 
korskovarians. Korskovariansen visar en tydlig spik för den tidsförskjutning 
där sekvenserna passar ihop. Normerad korskorrelation fungerar inte lika 
bra. 

 
Korskorrelationen ger här nästan ingen relevant information; det syns bara ett 
litet rippel vid 3 där signalerna matchar varandra. Korskorrelationens triangulära 
utseende förklaras med att sekvenserna förlängs med nollor och alltså får flest 
nollskilda multiplikationer när förskjutningen är noll. Återigen skulle detta 
kunna undvikas med ”cirkulär” korskorrelation, men det finns ingen anledning 
eftersom korskovarians fungerar bättre som metod. Observera att värdet inte är 
1, det blir det bara vid perfekt matchning. 

4.2 Tillämpning på RÖS 
Korskovarians verkar vara en intressant kandidat till att lösa problemet att 
jämföra den hemliga signalen med testsignalen och se ifall det finns likheter. 
Den är oberoende av signalernas storlek, deras medelvärde (DC-nivå) och 
tidsförskjutningar dem emellan. Korskorrelationen mellan de båda signalerna 
räknas ut, och där absolutbeloppet är störst finns den bästa matchningen. Det 
största värdet på korskorrelationen får avgöra ifall det är RÖS eller inte; ett högt 
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värde tyder på det, ett lågt motsäger det. Exakt var nivån ska ligga får trimmas 
in efterhand. 
 
Fallet med flank-RÖS måste särskiljas. Den hemliga signalen får då först 
deriveras och sedan passera en likriktare (antingen helvågs- eller halvvågs-
likriktning beroende på vilket RÖS som det söks efter). Därefter kan samma 
metod som ovan användas. Metoden sammanfattas i diagrammet i Figur 4.3. 
 

 

⋅ Positiv 
likriktare

Negativ 
likriktare 

Beräkna 
korskovarians 

)max( ⋅ )max( ⋅ )max( ⋅ )max( ⋅

max( ⋅ ) 

≥ nivå ? 

RÖS

Inte RÖS 

Ja

Nej

Beräkna 
korskovarians 

Beräkna 
korskovarians 

Beräkna 
korskovarians 

dt
duSamla in data 

u(t) och y(t) 

 
Figur 4.3. Flödesschema över metoden med korskovarians. För att detektera 
flank-RÖS krävs derivering följt av likriktning. Om någon av 
korskovariansberäkningarna innehåller värden som är större än nivån så 
signaleras RÖS. 
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5 Modellskattning 

Detta kapitel inleds med teori kring modellskattning från [9] och [10], följs upp 
med statistisk teori från [11], [12] och [13] och avrundas med tillämpningar på 
mätningar av röjande signaler. Avsnitt 5.6 om Hammerstein-modeller är hämtat 
från [13]. 

5.1 Linjär regression 
För system vars fysikaliska samband eller konstruktion är för komplicerade att 
reda ut exakt, används ofta konfektionsmodeller (även kallade ”black-box”-
modeller, se Figur 5.1). I sådana modeller skattas parametrar med hjälp av 
statistiska metoder. 
 

?u(t) y(t)

 
Figur 5.1. Black-box modell med en in- och en utsignal. 

 
En första ansats i modelleringen är att systemet kan beskrivas av en ARX-
modell (AutoRegression med eXtra insignal). Detta är den enklaste modellen ur 
familjen linjära konfektionsmodeller, men den är trots det mycket användbar på 
en mängd olika system. ARX-modellen ges av ekvationen: 
 

)()()()()( tetuqBtyqA +=     (4) 
 
där y(t) är utsignal, u(t) insignal och e(t) är brus. Polynomen A(q) och B(q) 
definieras enligt: 
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där q är förskjutningsoperatorn ( q ). A(q) innehåller systemets 
poler, B(q) dess nollställen, och na och nb avgör hur många poler respektive 
nollställen som finns. Parametern nk avgör vilken tidsfördröjning som finns från 
insignal till utsignal. En skiss över modellstrukturen återfinns i Figur 5.2. 

)1( −= ty
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Figur 5.2. Modellstruktur för en ARX-modell. 

 
En omskrivning av ekvation (4) och (5) ger: 
 

)()1()()()1()( 11 tenbnktubnktubnatyatyaty nbna ++−−++−=−++−+ KK  
(6) 

 
Här syns tydligt vilka beroenden som utsignalen y(t) har. Utsignalen beror av: 
• Sig själv för upp till na sampel sedan (därav namnet autoregression). 
• Insignalen u(t) från tidsfördröjningen nk och bakåt nb-1 sampel till. 
• En brusterm e(t). 
 
Inför beteckningarna: 
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så att  

 
)()()( tetty T += ϕθ      (8) 

 
Vektorn φ(t) kallas för regressionsvektorn. I ekvation (8) ser vi varför ARX-
skattningen är så populär; skattningen blir en linjär funktion av θ. När 
parametrarna är skattade, kan modellen användas direkt för att simulera en 
utsignal för en given insignal. Prediktionen av utsignalen fås helt enkelt genom 
att stryka termen e(t) ur ekvation (8) ovan: 

 
)()|(ˆ tty Tϕθθ =      (9) 

5.2 Skattning av parametrar från data 
Principen när vi ska välja ut de parametrar som bäst beskriver systemet är att 
minimera prediktionsfelen. Från den uppmätta och den skattade utsignalen 
tecknas prediktionsfelet som: 
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På insamlad data över tiden t = 1,...,N kan modellen utvärderas genom att bilda 
talet 
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som ett mått på hur bra parametrarna kan beskriva systemet. Det är rimligt att 
välja det värde på θ som minimerar VN i (11). 

 
En effektiv metod för beräkning av skattningsparametrarna finns i [10] och 
sammanfattas i ekvation (12)-(14). 
 
Ekvation (8) skrivs om enligt: 

 

)()()(

)2()2()2(
)1()1()1(

NeNNy

ey
ey

T

T

T

+=

+=

+=

ϕθ

ϕθ

ϕθ

M
    (12) 

 
Med införda N×1 vektorerna YN, EN och N×(na+nb) matrisen ΦN som 
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kan (12) skrivas som  

 
NNN EY +Φ= θ      (14) 

 
Ekvation (14) är ett överbestämt ekvationssystem som lämpligen löses med 
hjälp av QR-faktorisering. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till [10]. 

5.3 Statistik – Hypotesprövning 
För att undersöka om det finns ett samband mellan in- och utsignal ställer vi upp 
nollhypotesen H0 enligt: 
 

H0: Det finns inget samband mellan in- och utsignal. 
 

För att testa nollhypotesen krävs en testvariabel t och ett kritiskt område C så att 
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Om  förkasta HCt ∈ 0 
Ct ∉  förkasta ej H0 

 
C anpassas så att 
 

α=∈ )( CtP  om H0 sann 
 
Där α kallas testets signifikansnivå eller felrisk, och alltså ska vara liten, 
eftersom den anger hur stor sannolikheten är att H0 förkastas om H0 är sann. För 
att hitta lämpliga t, C och α, ska vi titta närmare på signalernas egenskaper under 
förutsättningen att H0 är sann. 
 
Om det inte finns något samband mellan in- och utsignal, så antar vi att 
utsignalen beskrivs av vitt, Gaussiskt brus med variansen λ0: 
 

)()( tety =      (15) 
 
Nu kan utsignalen naturligtvis vara skilt från vitt brus, och ändå sakna samband 
med insignalen. Det visar sig dock, att antagandet inte inskränker på metoden. 
Inför 
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Jämför sedan detta med en utsignal från vår linjära regressionsmodell (skattad 
med d parametrar över N datapunkter): 
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med tillhörande förlustfunktion 
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Under förutsättning att nollhypotesen är sann, är VN

(1)/λ0 χ2(N)-fördelad och 
VN

(2)/λ0 χ2(N-d)-fördelad. Detta gäller approximativt även om utsignalen inte är 
vitt brus, men fortfarande saknar samband med insignalen. Dessutom gäller 
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Definitionen av F-fördelningen ger att 
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är F-fördelad med (d, N-d) frihetsgrader, under förutsättning att VN

(1)-VN
(2) och 

VN
(2) är oberoende. För bevis att så verkligen är fallet, hänvisas till [13]. 

 
Testvariabeln väljs alltså till t i ekvation (20) ovan, och den kritiska gränsen C 
kan väljas från en tabell över F-fördelningen. Om t > Fα(d,N-d) förkastas H0 
med felrisken α, där α i statistiksammanhang ofta väljs till 0.05, 0.01 eller 
0.001. 

5.4 Tillämpning på RÖS 
Idén bakom denna metod är att skatta en modell från den hemliga signalen 
(insignal) till testsignalen som ska testas för RÖS (utsignal). Om denna modell 
kan beskriva överföringen av någon verklig information mellan in- och utsignal 
så antas att det finns RÖS. Tanken är att först dela upp data i två delar; en för 
identifiering och en för validering. Första halvan används för att skatta en 
modell och få fram modellparametrar och den andra halvan används för att 
kontrollera hur bra modellen är. För att hitta den bästa modellordningen testas 
många olika värden på na, nb och nk. När den bästa modellordningen har hittats 
skattas återigen en modell, men denna gång med hela datasetet. Detta gör att 
ekvation (20) gäller, och den kan användas för att räkna ut t, som jämförs med 
F-tabellvärden för att utsäga om nollhypotesen kan förkastas för en viss given 
signifikansnivå. 

5.4.1 Exempel 
För att demonstrera metoden tittar vi på ett exempel. Antag att vi samlat in data 
för en insignal och en utsignal, med 1000 datapunkter per kanal. De första 500 
punkterna används till identifieringen, och de kvarvarande 500 till valideringen. 
Vi skattar 1100 olika ARX(na,nb,nk)-modeller, för värden på na, nb och nk 
mellan 1 och 10. Modellen med den lägsta förlustfunktionen VN (se ekvation 
(11)) är ARX(6,4,4), så den väljs ut som vår modellordning. En ny ARX-modell 
av ordning (6,4,4) skattas med hela datamängden, dvs. N = 1000. Antalet 
skattade parametrar d blir na + nb = 10. Då gäller: 
 

)990,10(Ft ∈  under H0  
 
Testvariabeln räknas ut till 2.75 och en F-tabell ger: 
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Härur sluter vi oss till att vi kan förkasta H0 med felrisken 0.01. 
 

5.5 Olinjäriteter kräver MISO 
I denna metod såväl som i metoden med korskovarians måste fallet med flank-
RÖS särskiljas. Detta beror på att funktionen från insignal till utsignal i dessa 
fall blir icke-linjär; absolutbelopp och likriktning är olinjära funktioner. Denna 
metod skattar en linjär modell, och kan omöjligt hitta bra modeller för dessa 
olinjäriteter. Den bästa modellen bör fås vid en så kallad MISO-modell (Multiple 
Input, Single Output), eftersom man då låter olinjäriteterna såväl som 
originalsignalen påverka systemet samtidigt. Motsvarande kallas modellen med 
endast en insignal för SISO (Single Input, Single Output). Tre insignaler räcker 
dock; absolutbeloppet kan fås som linjärkombination av de båda likriktarna 
( )0,min()0,max()( xxxabs −= ). I Figur 5.3 visas skillnaden mellan SISO och 
MISO. En principskiss över metoden med SISO-modell visas i Figur 5.4. För 
fallet med MISO-skattning ska skissen modifieras så att ARX-skattningsboxarna 
har tre insignaler, enligt Figur 5.3. 
 

SISO skattning MISO skattning 

dt
d

max(·,0) min(·,0) 

u(t) 

y(t) 

 
Figur 5.3. SISO innebär att en insignal används för skattningen. I MISO-
fallet används 3 insignaler. 
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      Samla in data
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Skatta ARX-modeller Simulera 
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θ 

?Ct ∈  Inte RÖS 
Nej
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Figur 5.4. Flödesschema över modellskattningsmetoden, variant SISO. 
Förfarandet att skatta ARX-modeller, simulera utsignal, beräkna förlust-
funktion, upprepas för alla ordningar som ska skattas. Därefter väljs den 
modellordning, vars förlustfunktion är lägst, ut. En ARX-modell med denna 
ordning skattas med hela dataserierna, och värdet hos dess testvariabel 
avgör om det är RÖS eller inte. 
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Skattningen av ARX-modellen går till på samma sätt som beskrivits tidigare i 
kapitlet, med enda skillnaden att vektorerna θ och φ utvidgas enligt: 
 

[ ]
[ )1()()()1()(

1111

+−−−−−−−=
=

nbnktunktunatytyt
ddccbbaa

bb

T
ndncnbna

LL

LLLL

ϕ
θ  (21) 

])1()()1()( +−−−+−−− ndnktunktuncnktunktu ddcc LL  
 
Här betecknar index b, c och d de tre olika insignalerna. Ordningarna nb, nc och 
nd bör kunna varieras tillsammans, dvs. nb = nc = nd. Att testa alla kombina-
tioner av dem är i princip ogörligt i alla tillämpningar. Hypotesprövningen får 
modifieras med antalet skattade parametrar, som nu blir d = na + 3nb. 

5.6 Hammerstein-modell 
Antagandet för systemet är att det är ett linjärt dynamiskt system med statiska 
olinjäriteter på ingången, och modellen kallas för en Hammerstein-modell. Det 
antas alltså att olinjäriteterna kommer i början av mätkedjan, något som ej är 
fastställt med säkerhet. Alternativet är att lägga olinjäriteterna efter den linjära 
dynamiken, då fås en så kallad Wiener-modell, se Figur 5.5. 
 
  

f u(t) f(u(t)) y(t)  
Linjär modell

 
f u(t) z(t) y(t)=f(z(t))  

Linjär modell 

 
Figur 5.5. En Hammerstein-modell (överst) och en Wiener-modell (underst). 
Skillnaden består i ordningen på den olinjära funktionen f och den linjära 
modellen. 

 
Anledningen till att Hammerstein-modellen valdes är att den är klart enklast att 
implementera. Skattningen är som förut, helt linjär i skattningen, och 
beräkningarna sker på samma sätt som beskrevs i avsnitt 5.2, med en enkel 
olinjäritet på ingången. Wiener-modellen däremot, får en olinjär skattning 
såvida inte f är inverterbar, och det är varken absolutbelopp eller likriktning.  

5.7 Koppling icke-parametrisk metod – parametrisk metod 
Det finns en tydlig koppling mellan de båda föreslagna metoderna. Den första 
metoden, korskovarians, är en icke-parametrisk metod, medan modellskattnings-
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metoden är en parametrisk. Enligt den senare så går det att teckna ett linjärt 
samband mellan in- och utsignal för systemet enligt 
 

)()()( tuqGty =      (22) 
 
Genom att multiplicera båda sidor med u(t-k) och ta väntevärde får vi 
 

{ } { )()()()()( ktutuEqGktutyE }−=−    (23) 
 
Vilket är detsamma som 
 

)()()( kRqGkR uuuy =     (24) 
 
I princip kan man alltså genom att beräkna korskorrelationen för u(t) och y(t), 
samt autokorrelationen för u(t), få ett uttryck för systemet G(q). I metoden för 
korskovarians beräknas endast Ruy(k), därför att vi inte är intresserade av någon 
modell av systemet, utan bara om det finns korrelation eller inte. Poängen är, att 
båda metoderna kan användas för att få fram en modell över systemet. 

5.8 Fördelar och nackdelar 
Jämfört med metoden med korskovarians har denna metod några fördelar och 
nackdelar. Fördelarna är att skattningsmetoden får med alla linjära system från 
insignal (synken) till utsignal (testsignal), medan metoden med korskovarians 
bara tar hand om fallet att signalerna ”liknar” varandra. Även om signalerna inte 
liknar varandra, så kan en avlyssnare med viss möda, prova många olika filter 
och till slut hitta ett filter, vars invers stämmer överens med systemets 
överföringsfunktion. På så sätt kan den hemliga signalen filtreras fram, se vidare 
avsnitt 5.9. 
 
En nackdel med metoden är att den kommer att ta mycket längre tid, på grund av 
att den är mera beräkningskrävande. Dessutom kräver den att tidsfördröjning-
arna är kända, åtminstone på ett ungefär. Om de är helt okända, och ett mycket 
stort antal skattningar måste testas, så kommer metoden att ta mycket lång tid. 

5.9 Ett elakt exempel 
Följande exempel är ”elakt” i den bemärkelsen att det är framställt och 
tillrättalagt, så att det fullständigt förkastar korskovariansmetoden, som fungerar 
alldeles utmärkt för de allra flesta praktiska fall. Exemplet ska endast belysa de 
fördelar med modellskattningsmetoden som nämns i avsnitt 5.8. 
 
Antag, att det i systemet vi mäter på finns ett linjärt filter med polerna mycket 
nära enhetscirkeln, dvs. systemet är oscillativt. Polerna ligger exempelvis i: 
 

 



26  Kapitel 5.   Modellskattning 









−−








−−=









−+








−−=

01.0
2

101.0
2

1

01.0
2

101.0
2

1

2

1

ip

ip
 

 
Se Figur 5.6 för illustration. Synksignalen har tagits från en datainsamling, 
medan testsignalen har tagits fram genom att filtrera synksignalen med filtret 
beskrivet ovan, och sedan har brus adderats. Skulle denna testsignal dyka upp på 
oscilloskopskärmen skulle en mänsklig RÖS-mätare inte reagera. 
 

0 200 400 600 800 1000
−2

−1

0

1

2

3
Synksignal

0 200 400 600 800 1000
−20

−10

0

10

20
Testsignal

 
Figur 5.6. Synksignal och testsignal. Testsignalen har filtrerats fram från 
synksignalen. Inget RÖS kan detekteras med ögat. 

 
Som väntat visar korskovariansen inga tecken på RÖS. Maximala värdena är 
0.0358, 0.1381, 0.1041, 0.1330 på respektive metod (normal, pos. flank, osv.), 
dvs. inget anmärkningsvärt. Modellskattningsmetoden däremot, hittar en modell 
av ordning (5,3,3) som ger testvariabeln t = 11.25. Antalet skattade parametrar 
är d = 8 och antalet datapunkter N = 1000, och ur en F-tabell fås: 
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30.3)992,8(001.0 =F  
 
Det vill säga nollhypotesen förkastas med felrisken 0.001. Dessutom ger 
modellskattningen en modell med nollställen i 0.8566 och 0.0752, och poler i 
0.8370, -0.7046 ± 0.6913i, -0.5329 ± 0.6576i. Se Figur 5.7 för pol-nollställe-
diagram för filtret och den skattade modellen. 
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Figur 5.7. Pol-nollställediagram för filtret (till vänster) och skattade 
modellen (till höger). Två av polerna i den skattade modellen stämmer nästan 
exakt överens med filtret. Tre poler och två nollställen har tillkommit. 

 
Två av polerna är i princip fullprickar till vårt filter. Denna skattade modell 
används nu för att inversfiltrera testsignalen, dvs. vi applicerar filtret med 
ombytta platser på nollställen och poler. Detta leder till Figur 5.8. Den 
inversfiltrerade testsignalen visar synksignalen mycket tydligt. 
 
Anledningen till att det går bra att kasta om polerna och nollställena i exemplet 
är att systemet är minfas, dvs. alla nollställen ligger innanför enhetscirkeln. Om 
det finns nollställen utanför, måste de speglas i enhetscirkeln. Mer teori kring 
det finns bland annat i [8]. 
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Figur 5.8. Överst synksignalen och underst den inversfiltrerade testsignalen. 
Inversfiltreringen har tagit fram den hemliga informationen ur testsignalen. 

 
Detta exempel visar tydligt faran med att blint lita till korskovarians. En 
avlyssnare som lyckas snappa upp vår testsignal, och lyckas chansa ungefär rätt 
på ett linjärt inversfilter, kan lyckas få fram den hemliga signalen. Nu är det här 
som sagt bara ett framställt exempel, jag har inga belägg för att det finns 
liknande överföringsfunktioner i de riktiga mätobjekten. 
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6 Mätsystem 

Några olika förslag på hur mätsystemet ska byggas upp har tagits fram. Alla 
förslag använder sig av spektrumanalysatorn, eftersom det rör sig om så pass 
höga frekvenser att oscilloskopen eller datainsamlingskorten inte är tillräckligt 
snabba. Busspecifikationer och information har hämtats från [14]. 

6.1 Förslag 1 
Denna metod bygger på att man köper in ett datainsamlingskort (DAQ – Data 
Acquisition) som används för att samla in data, samtidigt som man vill ha 
oscilloskopet kvar, så man lätt kan ta över ”manuellt” och kontrollera resultaten. 
Oscilloskopet skulle kunna friställas om datorn har en oscilloskopfunktion som 
är tillräckligt bra, vilket leder till en rejäl besparing. Inställningar till 
spektrumanalysatorn och oscilloskopet görs via GPIB eller RS232. 
Medelvärdesbildning kan behöva utföras i datorn för att reducera bruset. En 
principskiss av mätsystemet enligt förslag 1 finns i Figur 6.1. 
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Figur 6.1. Principskiss av systemet enligt förslag 1. Dator med 
datainsamlingskort (DAQ � Data Acquisition) ger ett snabbt system och att 
oscilloskopet i princip kan friställas (därav den grå färgen). 
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Fördelarna med denna metod är att ett oscilloskop kan friställas, medan 
nackdelen är att datainsamlingskort måste köpas in. Kommunikationen mellan 
datorn och instrumenten kan med fördel ske med vanlig RS232 (serieport) 
kommunikation, eftersom det inte är några stora mängder data som ska skickas. 
Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3. 

6.2 Förslag 2 
Förslag 2 använder sig av oscilloskopets datainsamlingsfunktion för att skicka 
data till datorn. Medelvärdesbildning kan utföras direkt i oscilloskopet ifall den 
behövs, och inställningar både till oscilloskopet och spektrumanalysatorn 
skickas via GPIB-gränssnittet. En principskiss av mätsystemet enligt förslag 2 
återfinns i Figur 6.2. 
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Figur 6.2. Principskiss av systemet enligt förslag 2. Datorn hämtar data från 
oscilloskopet via GPIB-gränssnittet. Något långsammare, men enklare och 
snabbare att implementera. 

 
Fördelarna med denna metod är att den är snabbare att implementera, eftersom 
alla saker redan finns på plats. Man slipper alltså köpa in ett datainsamlingskort. 
Nackdelen är att systemet troligtvis blir lite långsammare, eftersom GPIB-
bussen har en maxhastighet på ca 1 MB/s. Detta att jämföra med PCI-bussen, 
som troligtvis blir begränsningen vid förslag 1, som med sina 33 MHz och 32 
bitars buss ger en maximal överföringshastighet på 132 MB/s. 
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6.3 GPIB mot RS232 
Oscilloskopet och spektrumanalysatorn kan kommunicera med en dator via 
antingen GPIB eller RS232.  
 
GPIB står för General Purpose Interface Bus (från början HP-IB efter Hewlett-
Packard som utvecklade bussen i mitten av 1960-talet). Flera instrument kan 
anslutas till en och samma buss och kan kommunicera med varandra, eller en 
dator. GPIB är en 8-bits buss med en maxhastighet på ca 1 MB/s. 
 
RS232 är standardprotokollet för dataöverföring via en dators serieport. Den kan 
anslutas till ett instrument åt gången och har en maximal överföringshastighet på 
mellan 2 och 12 kB/s. 
 
Fördelen med RS232 är uppenbar; porten finns i datorn redan från början och 
den är billig att använda. Möjligtvis behövs två portar för att styra två 
instrument, men denna metod är ändå mycket billigare. GPIB har fördelen av att 
vara betydligt snabbare. Om förslag 2 ska användas, och data ska överföras från 
oscilloskopet till datorn, bör GPIB definitivt användas för att inte systemet ska 
bli onödigt långsamt. Om å andra sidan förslag 1 ska användas, kan RS232 
användas för att skicka styrkommandon till i första hand spektrumanalysatorn, 
då det inte är några större datamängder att tala om. 

6.4 Ytterligare alternativ 
Ytterligare ett förslag till mätuppkoppling har undersökts genom [15] och [16]. 
Det finns nya oscilloskop på marknaden, som i princip innehåller en hel PC. På 
dessa oscilloskop kan man installera program, t.ex. Matlab, och göra avancerad 
signalbehandling direkt i oscilloskopet. Detta skulle leda till en stor 
tidsbesparing, eftersom ingen dataöverföring behöver göras. På grund av 
kostnaden för ett oscilloskop med dessa funktioner, är det dock inte ett rimligt 
alternativ inom det här examensarbetet. Dyrare oscilloskop har idag också USB, 
Ethernet och i vissa fall PCI-buss som kan kopplas direkt till datorn, och även 
dessa skulle kunna användas för att få ner tiden för dataöverföring, men återigen 
är kostnaden för stor för att dessa alternativ ska övervägas. 

6.5 Sammanfattning 
I tabellen i Figur 6.3 visas vilken hårdvara som de olika förslagen kräver. 
Förslag 2 väljs på grund av att all utrustning finns på plats, så utvecklingsarbetet 
tros bli kortare. I framtiden kan förslag 1 vara ett bättre alternativ, eftersom ett 
oscilloskop friställs, samt att metoden är snabbare. 

 



32  Kapitel 6.   Mätsystem 

 
Hårdvara som 
krävs 

Spek.analysator Oscilloskop DAQ-kort GPIB-kort

Förslag 1 ✔   ✔   
Förslag 2 ✔  ✔   ✔  

Figur 6.3. De olika förslagens hårdvarukrav. Förslag 2 väljs för att hålla 
nere utvecklingstiden. 

 
Ett fotografi över mätuppkopplingen enligt förslag 2 visas i Figur 6.4.  
 

 
Figur 6.4. Mätuppkopplingen som valts, enligt förslag 2. Till vänster, 
oscilloskopet ovanpå spektrumanalysatorn. Till höger, dator med GPIB-kort 
och LabView-program. 
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7 Implementering 

Programvaran konstruerades i LabView eftersom det var den programvara som 
fanns på plats. Dessutom finns det redan anställda som kan LabView, så 
eventuell vidareutveckling blir enklare. Hade jag fått välja helt fritt skulle jag ha 
valt Matlab på grund av att beräkningarna, framförallt med modellskattningen, 
hade blivit mycket enklare. Nu fick ARX-skattningen och korskovariansen 
skrivas som moduler i C++ och importeras som .dll-filer till LabView, något 
som visade sig fungera bra. Mätsystemet är implementerat enligt förslag 2 i 
avsnitt 6.2, med en bärbar Pentium III på 850 MHz med 128 MB RAM och med 
ett PCMCIA GPIB-kort från NI. Uppmätta tider i detta kapitel är ifrån den 
testuppställningen. 

7.1 Principskiss av programmet 
I princip består programmet av två nästlade loopar, den yttre uppdaterar 
bandbredden hos spektrumanalysatorn och den inre uppdaterar center-
frekvensen. Se Figur 7.1. I varje varv samlas data in från oscilloskopets 
testkanal och jämförs med synksignalen som endast samlas in en gång i början 
(synksignalen ska inte ändras under mätningen). Därefter beräknas antingen 
korskovarians eller modellskattning, beroende på vilken metod som valts. 
Resultatet från varje beräkning loggas, och programmet går vidare till nästa 
varv. 

Samla in
testdata

Beräkna Logga
resultat

Uppdatera
bandbredd

Uppdatera
centerfrekvens

 
Figur 7.1. Principskiss för programmets huvuduppbyggnad. 

 
Den inre loopen uppdateras typiskt flera tusen gånger per mätning, medan den 
yttre maximalt går sex varv (det finns sex olika bandbredder att mäta på). 
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7.1.1 Beräkningsmoduler i C++ 
Som nämnts tidigare så implementerades beräkningarna i C++ och importerades 
till LabView som dynamic link library (.dll)-filer. Dessa filer kompilerades med 
Microsoft Visual C++ 6.0. Under programmeringsarbetet togs ofta hjälp från 
[17] för att fräscha upp C++-kunskaperna. 
 
För att förenkla beräkningarna användes två färdiga beräkningspaket: Template 
Numerical Toolkit (TNT), som innehåller matris- och vektorhantering, och 
JAMA/C++, som innehåller bland annat QR-faktorisering (nödvändig för ARX-
skattningen). Paketen är ”public domain” och finns att ladda hem från [18]. 

7.1.2 Instrumentstyrning 
På National Instruments hemsida [19] finns det klara LabView-paket för ett stort 
antal mätinstrument att ladda hem. Så istället för att uppfinna hjulet en gång till 
så använde jag paketet TKTDS7xx som klarade av att styra oscilloskopet som 
skulle användas. Till spektrumanalysatorn fanns det inget sådant paket, så där 
fick jag programmera GPIB-kommandon ”för hand” istället. 

7.2 Användargränssnitt 
Användaren ställs inför val av ett antal olika parametrar innan en mätning kan 
påbörjas. Inställningarna kan delas in i tre kategorier: 
 
1. Inställningar till spektrumanalysatorn. 
2. Inställningar till oscilloskopet. 
3. Val av mätmetod och parametrar. 
 
Dessa inställningar görs i tre olika rutor på skärmen, se Figur 7.2 för en 
skärmdump med siffror som svarar mot listan ovan. 

7.2.1 Inställningar till spektrumanalysatorn 
Här får användaren bestämma mellan vilka centerfrekvenser mätningen ska 
utföras, samt vilka bandbredder som ska mätas och vilket steg som ska tas för 
varje bandbredd. Eftersom RÖS kan uppträda väldigt smalbandigt, så är det 
viktigt att steget inte är för stort.  

7.2.2 Inställningar till oscilloskopet 
Här ställs antalet datapunkter in, vilken tidsskala (i sekunder per ruta) som ska 
användas på oscilloskopet, samt eventuell medelvärdesbildning. Antalet 
datapunkter bestämmer hur lång tid man samlar in data från oscilloskopet. 500 
datapunkter är en oscilloskopsbild, vilket i sin tur motsvarar 10 rutor, dvs. med 
inställningarna 20µs/ruta och 2500 datapunkter fås en insamlingstid på 

mss 1
500
25002010 =⋅⋅ µ . Vilka inställningar man ska använda här är en avvägning 
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mellan att få med så pass mycket att det blir en tillförlitlig mätning, men inte så 
mycket att detaljerna drunknar i de långsamma periodiska förloppen. 
Synksignalen är typiskt en datasignal, och en svängning med datatakten är inte 
en röjande signal. Med en lång insamlingstid är det dessa långsamma förlopp 
som metoderna detekterar (se vidare avsnitt 8.4.2). 
 

1 2 3

 
Figur 7.2. Användargränssnitt till programvaran som byggts i LabView. 
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När användaren har gjort dessa inställningar körs programmet genom att trycka 
på ”Init” (för initiering av instrumenten, samt en tidsuppskattning) följt av 
”Start”. Under körningen uppdateras en plot över resultatvärdena (maxvärdet på 
korskovariansen eller signifikansnivån för testvariabeln) kontinuerligt. 
Dessutom fås information om vilken bandbredd och centerfrekvens som mäts 
för tillfället, samt uppskattningsvis hur lång tid som återstår. I två textrutor 
loggas de punkter där RÖS detekterats, under de villkor som ställts upp. I den 
första loggas pågående mätning och i den andra loggas punkterna för de 
bandbredder som redan mätts igenom. 

7.3 Resultatloggar och filer 
Figur 7.3 visar hur resultatet visas upp för användaren. Plotten visar i detta fall 
korskovarians på y-axeln och frekvens på x-axeln. Alla mätningarna har 
genomförts för en och samma bandbredd. Värdena på x-axeln har suddats ut av 
sekretesskäl. Det är fyra olika linjer, en för varje mätning: normal, positiv flank, 
negativ flank, och både och. 
 

 
Figur 7.3. Exempel på resultat-plot. Spikarna visar för vilka frekvenser det 
finns misstanke om RÖS. 

Programmet skapar dessutom ett flertal filer. En RÖS-logfil som innehåller 
information om de inställningar som mätningen körts med, och alla de punkter 
där programmet signalerat RÖS (dvs. för de villkor som ställts upp innan 
körningen startat), för alla bandbredder. Dessutom skapas en logfil med resultat 
för varje bandbredd, där alla beräknade värden (maxvärde korskovarians eller 
testvariabel och signifikansnivå) står listade som funktion av centerfrekvens. 
Dessa filer kan i efterhand plottas, sorteras, osv. för att hitta de punkter som man 
kanske inte fick med för att man hade för strikta villkor för RÖS. 
 
I Figur 7.2 syns även en inställning ”Save osc. data to file”, där användaren kan 
välja ”Yes”, ”No” eller ”Only if interesting”. Om man här har valt ”Yes” så 
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sparas rådata från oscilloskopet för varje mätning i en mapp på hårddisken. 
Synksignalen sparas endast en gång i början av körningen. Väljer man ”Only if 
interesting” sparas rådata bara om villkoren för RÖS är uppfyllda. Data sparas 
som ascii-kodade textfiler, och vid långa körningar kan väldigt många filer 
skapas. Under en körning kraschade programmet till synes utan anledning, och 
det berodde på en begränsning i FAT32; en mapp kan endast (!) innehålla 
65 534 filer och mappar och ännu mycket färre ifall filnamnen är långa. Detta 
fixas lättast genom att byta till NTFS som inte har den begränsningen (eller ännu 
enklare, välja ”No”). Källa: [20]. 

7.4 Tidsåtgång 
Under programmets utvecklande har hänsyn tagits till hur lång tid olika 
mätningar tar. Även om programmet långt ifrån är optimerat ur tidssynpunkt, så 
har vissa åtgärder vidtagits för att snabba upp mätningarna. 

7.4.1 Datainsamling 
Datainsamlingen sker som nämnts i kapitel 6 via GPIB-gränssnitt från 
oscilloskopet. Tio datainsamlingar gjordes för var och en av de olika antalen 
datapunkter som kan levereras från oscilloskopet och tiden mättes för varje 
mätning. Medelvärdena av tiderna är plottade mot antalet insamlade datapunkter 
i Figur 7.4. 
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Figur 7.4. Tiden det tar att samla in en viss mängd data är linjär mot antalet 
datapunkter som samlas in. En fördröjning på nästan en sekund finns i 
systemet. 
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Lutningen på linjen borde begränsas av datahastigheten, medan skärningen med 
y-axeln är en fördröjning i programmet eller i kommunikationen. Lutningen har 
skattats i figuren och datahastigheten kan beräknas till: 
 

skbytes
s

punktperbyteshetdatahastig /347
1076.5
12 6 =
⋅

⋅=
−

 

 
Enligt avsnitt 6.3 ska bussen ha en maxhastighet på cirka 1 Mbytes/s, så 
resultatet verkar rimligt.  

7.4.2 Beräkning av korskovarians 
Tidsåtgången för att beräkna korskovarians har mätts upp och återfinns i Figur 
7.5. 
 
 

Antal 
datapunkter 

Uppmätt tid 
(sek) 

500 0.006526
1000 0.02837
2500 0.1515
5000 0.6037

15000 5.509
50000 151.6

Figur 7.5. Tabell över tidsåtgången för beräkning av korskovarians. Tider på 
över fem sekunder är oacceptabelt eftersom en mätning då skulle ta mycket 
lång tid. 

 
Som synes är det bäst att försöka hålla sig till 5000 punkter eller lägre, eftersom 
beräkningstiden efter det tar ett rejält skutt. Se Figur 7.6 för en kurva. 
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Beräkning av korskovarians (2)
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Beräkning av korskovarians (1)
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Figur 7.6. Tiden för beräkning av korskovarians som funktion av antalet 
datapunkter. För mycket stora datamängder �skenar� tiden iväg, medan den 
annars går som n2. 

Fram till sista punkten, 50000 datapunkter, så stiger kurvan kvadratiskt mot 
antalet datapunkter. Detta är vad som väntas, eftersom beräkningen består av 
O(n2) multiplikationer och O(n2) additioner. Med den sista punkten inräknad, 
stiger dock kurvan mer som n4. Troligtvis har det med datorns begränsningar 
(swap från hårddisken osv.) att göra att det tar längre tid att utföra beräkningen 
för väldigt många datapunkter. Det finns effektivare algoritmer för att beräkna 
korskovarians för långa dataserier (dessa kräver nlog2(n) multiplikationer), se 
avsnitt 9.3. 

7.4.3 Skattning av modeller 
Även för modellskattningsmetoden mättes tiden det tog att utföra skattningarna 
upp som funktion av antalet datapunkter och antalet skattningar. I Figur 7.7 
återfinns en plot för tiden som funktion av antalet skattningar med 2500 
datapunkter, och en plot för tiden som funktion av antalet datapunkter vid 150 
skattningar. 
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Figur 7.7. Tiden för skattning av modeller som funktion av antal skattningar 
och antal datapunkter. Tiden stiger kvadratiskt mot antalet skattningar och 
linjärt mot antalet datapunkter. 

 
Tydligen stiger tiden kvadratiskt med antalet skattningar som behöver göras, 
men endast linjärt med antalet datapunkter. Tidsåtgången är som väntat högre än 
i korskovariansmetoden, så för att metoden ska vara användbar bör inte fler än 
2500 punkter användas, och helst inte fler än 150 modeller skattas. 
Tidsmätningarna är för SISO-modellen, och MISO tar cirka tre gånger så lång 
tid. 

7.4.4 Sammanfattning 
Tiden för datainsamling tar cirka en sekund, nästan oberoende av hur mycket 
data som samlas in. För beräkningen av korskovarians och för modellskatt-
ningarna däremot, är tiden starkt beroende av antalet datapunkter och antalet 
skattningar. Figur 7.8 visar en tabell över några möjliga kombinationer och den 
tid det tar inklusive datainsamling (modellskattningsmetoden är SISO). 
 

Antal datapunkter 500 1000 2500
Antal skattningar 36 150 36 150 36 150
Tid korskov. (sek) 0.983 1.012 1.142
Tid modellsk. (sek) 1.156 2.046 1.343 3.187 1.937 6.744

Figur 7.8. Tabell över tidsåtgången för några kombinationer datapunkter / 
skattningar. Modellskattningen tar i regel betydligt längre tid än 
korskovarians. 

 
Korskovariansmetoden är klart mindre tidskrävande, men den har ju andra 
begränsningar som gåtts igenom, t.ex. i avsnitt 5.9. Med tanke på att en normal 
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programkörning kommer att innehålla tiotusentals mätningar, så är det viktigt att 
hålla nere tiden så mycket som möjligt. Är tiden det viktigaste, ska man kanske 
välja en korskovariansmätning, och om man har gott om tid på sig (exempelvis 
över en helg) så kan modellskattningsmetoden användas med t.ex. 
1000 datapunkter och 150 skattningar. En sådan mätning med 50 000 varv 
(50 000 olika centerfrekvenser) skulle ta drygt 44 timmar på den dator som 
används vid dessa simuleringar. En dedicerad mätdator med kraftfull processor 
skulle utan vidare kunna halvera beräkningstiden.  
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8 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som uppnåtts vid simuleringar och tester på 
verklig data.  

8.1 Korskovarians 
Metoden med korskovarians har visat sig fungera mycket bra på data. Nedan 
följer två mätningar. 

8.1.1 Mätning 1 – Vanligt RÖS 
I detta exempel samlades 1000 punkter in av synk- och testsignal. I Figur 8.1 
visas signalerna och deras korskovarians. Korskovariansen har beräknats över 
all data och den högsta spiken är för index = 2, det är för den tidsförskjutningen 
som signalerna passar bäst ihop. Högsta värdet på korskovariansen är 0.68, 
något som får tas som ett högt värde, och vi antar att det i detta fall finns röjande 
signaler (något som en visuell kontroll bekräftar). Spikarna är periodiska med 
107 sampel, vilket betyder att synksignalen i sin tur har perioden 107 sampel. 
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Figur 8.1. Synksignal, testsignal och beräknad korskovarians. Maxvärdet är 
0.68 och RÖS ska signaleras. 
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8.1.2 Mätning 2 – Flank-RÖS 
Synk- och testsignal samlades in med 1000 punkter var. Som framgår av Figur 
8.2 är det flank-RÖS, närmare bestämt både positiva och negativa flanker 
framgår som spikar på testsignalen. 
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Figur 8.2. Korskovariansmetoden vid flank-RÖS. Maxvärdet uppgår till 0.73 
och det är klart RÖS. 

 
Maximala korskovariansen uppgår till 0.73, vid index = 5, dvs. tids-
förskjutningen är 5 sampel. Av tabellen i Figur 8.3 framgår de värden på 
maximala korskovariansen för de övriga fallen med vanligt RÖS och endast 
enkel likriktning. Som synes är det absolutbeloppet som har det klart högsta 
värdet, men även positiv och negativ likriktning skulle kunna räknas som RÖS. 
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Behandling av 
synksignal 

Ingen max(0,d/dt(·)) min(0,d/dt(·)) abs(d/dt(·)) 

Maximalt belopp av 
korskovariansen 

0.0968 0.5329 0.4932 0.7347 
 

Figur 8.3. De olika olinjäriteternas korskovarians. Utan olinjäriteterna 
upptäcks naturligtvis inte RÖS:et. 

8.2 Modellskattning 
Vi undersöker modellskattningsmetoden på samma data som användes i avsnitt 
8.1.1 och 8.1.2. 

8.2.1 Mätning 1 – Vanligt RÖS 
1000 punkter samlades in av synk- och testsignal, samma data som i avsnitt 
8.1.1, se Figur 8.1. De första 500 punkterna användes till identifiering av en 
modell och de resterande 500 till modellvalidering. 150 ARX-modeller med 
ordningar na = 1,...,5, nb = 1,...,5 och nk = 0,...,5 skattades, utsignalen 
simulerades, och den med lägst förlustfunktion valdes ut. Det visade sig vara 
modellen av ordning (5,3,2) som passade bäst. En förfining av skattningen med 
all tillgänglig data gav parametrarna: 
 
θ = [0.060 -0.0061 -0.44 0.014 0.042 0.0025 -0.00029 -0.00093] 
 
Jämför med korskovariansmetoden i avsnitt 8.1.1: den högsta spiken inträffade 
för index = 2, och här fås den bästa modellen för nk = 2. 
 
Den simulerade utsignalen tillsammans med skattningsfel visas i Figur 8.4. I det 
här fallet är det en mycket enkel modell från synk- till testsignal; modellen har 
endast gjort flankerna lite ”svängigare”. Skattningsfelet innehåller inga tydliga 
tendenser, så vi kan anta att modellen är hyfsad. 
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Figur 8.4. Modellskattningsmetoden på vanligt RÖS. Testvariabeln beräknas 
till 105.1 och är klart högre än F-tabell för signifikansnivå 0.001. 
Nollhypotesen förkastas, och RÖS signaleras. 

 
Testvariabeln beräknades till t = 105.1. En F-tabell ger med insättning av d = 8, 
N = 1000 att 
 

30.3)992,8(001.0 =F  
 
Nollhypotesen kan med andra ord förkastas med felrisken 0.001, och vi sluter 
oss till att testsignalen är röjande. 

8.2.2 Mätning 2 – Flank-RÖS 
Samma data som i avsnitt 8.1.2 användes. För att detektera flank-RÖS måste 
ARX-skattningen utöver den vanliga synksignalen matas med de två likriktade 
varianterna av derivatan av synksignalen, se Figur 5.4. På samma sätt som i 
avsnitt 8.2.1 delas data upp i 500 punkter identifieringsdata och 500 punkter 
valideringsdata. 150 ARX-modeller skattas, med na = 1,...,5, nb = [1 1 1], 
[2 2 2],...,[5 5 5] och nk = [0 0 0], [1 1 1],...,[5 5 5]. Den med lägst 
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förlustfunktion var (2, [3 3 3], [4 4 4]) så den modellordningen användes för 
testet. 
 
θ =  [ -0.97 0.34 0.00022 -0.00041 0.00025 0.00037 
  0.027 0.023 -0.0018 -0.025 -0.023 ]
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Figur 8.5. Modellskattningsmetoden (MISO) vid flank-RÖS. Tack vare 
insignalerna med olinjäriteterna hittas RÖS:et. Simulerade utsignalen 
stämmer mycket bra med den uppmätta.  

 
I Figur 8.5 visas de tre insignalerna, utsignalen, skattad utsignal och dess 
skattningsfel. Testvariabeln beräknades till t = 886.4. Antalet skattade 
parametrar är d = 11, antalet datapunkter N = 1000 och  
 

87.2)989,11(001.0 =F  
 
vilket betyder att nollhypotesen kan förkastas med felrisken 0.001, dvs. 
testsignalen visar på RÖS. Ett test med den vanliga modellskattningsmetoden 
(utan olinjäriteter) bekräftar att metoden inte fungerar på flank-RÖS; för den 
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bästa modellen beräknas testvariabeln till t = 2.36, vilket inte når upp till 
signifikansnivån 0.05. 

8.3 Utvärdering korskovarians – modellskattning 
Bägge metoderna fungerar i stort sett som det är tänkt. En kontinuerlig 
datainsamling över ungefär 80 centerfrekvenser, där beräkningar enligt bägge 
metoderna utfördes, visas i Figur 8.6. 
 
I den övre plotten visas maxvärdet av korskovariansen för respektive 
centerfrekvens. I plotten i mitten visas testvariabeln t, samt F-tabellvärde för 
signifikansnivån 0.001 (streckad). Att signifikansnivån varierar beror på att 
antalet skattade parametrar varierar. I plotten längst ned visas med vilken felrisk 
nollhypotesen förkastas. En nolla betyder att den inte kan förkastas (alltså inget 
RÖS), en etta, tvåa respektive trea att den kan förkastas med felrisken 0.05, 
0.01, respektive 0.001. 
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Figur 8.6. Jämförelse mellan korskovarians och modellskattning. Metoderna 
detekterar i stort sett samma frekvenser som misstänkt RÖS. 
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Som synes så reagerar metoderna på ungefär samma sätt. I korskovariansfallet 
skulle man säkert inte klassificera index = 50, 51, 54 som RÖS, värdena är där 
mycket låga, där däremot modellskattningsmetoden signalerar RÖS med 
signifikansnivån 0.05. Detta är ett återkommande fenomen; modellskattnings-
metoden är mycket noggrann och signalerar RÖS ofta. Efter manuell kontroll 
konstateras att dessa punkter inte är RÖS, och det blir ett tidskrävande arbete att 
mäta igenom alla punkter som programmet listar. En lösning skulle vara att 
kräva ännu lägre signifikansnivå än 0.001. 
 

8.4 Begränsningar 

8.4.1 Tidsfördröjningar 
Som nämnts tidigare i avsnitt 5.8 så kräver modellskattningsmetoden att 
tidsfördröjningarna är kända på ett ungefär.  Om de inte alls är kända krävs att 
ett mycket stort antal skattningar görs, och det kommer att ta lång tid. I de 
praktiska fall som studerats har tidsfördröjningarna alltid varit små, så det har 
inte varit något problem. Det finns metoder för att skatta tidsfördröjningar om 
det skulle behövas, se t.ex. [21]. 

8.4.2 Klocksignaler 
En begränsning som bägge metoderna delar, är att de reagerar för klocksignaler 
och andra periodiska förlopp med periodtider som kan återfinnas hos 
synksignalen. Dessa signaler är inte RÖS i den bemärkelsen att de inte 
innehåller någon information om vad som sänds, bara när det sänds. Denna 
information ska inte föraktas, den går om inte annat att trigga på vid letande 
efter RÖS på andra ställen. Dessutom ställs högre krav på att det verkligen inte 
finns något RÖS överlagrat på en klocksignal. Så att programmet reagerar på 
ställen där klocksignaler finns, kan troligtvis inte undvikas, och det är bättre att 
det reagerar känsligt än att det missar något. 
 
Ett exempel på hur det kan se ut visas i Figur 8.7. Data består av 1250 punkter 
per signal. Synksignalen är hämtad från en mätning, medan testsignalen är 
framställd i Matlab och består av en sinus med samma period som datasignalen 
plus brus. Korskovariansberäkning ger ett maxvärde på 0.4637; ett relativt högt 
värde. Modellskattning ger en bästa modell för (na,nb,nk) = (4,5,0) med 
testvariabeln t = 76.73, dvs. det är RÖS med felrisk 0.001. Figuren visar 
synksignalen och testsignalen, samt den simulerade signalen från modellen och 
skattningsfelet. 
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Figur 8.7. Synksignal och testsignal för att demonstrera klockproblemet. En 
periodisk testsignal som inte har något med synksignalen att göra signalerar 
RÖS. 
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9 Slutsatser och diskussion 

9.1 Slutsatser 
Bägge metoderna har visat sig fungera som det var tänkt. Jag har lyckats 
utveckla en programvara som använder sig av de metoder som nämnts. Denna 
programvara används redan på Sectra för automatisk mätning och detektering av 
röjande signaler. En fungerande version av programvaran var färdig relativt 
tidigt under arbetet, vilket gjorde att många mätningar och tester kunnat 
genomföras under arbetets gång, vilket gett mig mycket feedback från de som 
ska använda programmet i fortsättningen. 

9.2 Begränsningar 
Metoderna lider av vissa begränsningar. För det första så kräver modell-
skattningsmetoden att tidsfördröjningarna i systemet är kända på ett ungefär. För 
det andra kommer bägge metoderna att reagera på klocksignaler eller liknande 
periodiska signaler, som egentligen inte innehåller någon hemlig information, 
men som är starkt korrelerade med synksignalen. För det tredje har 
modellskattningsmetoden visat sig vara för känslig i praktiska mätningar, vilket 
leder till många felaktiga RÖS-detekteringar och längre tid för den manuella 
kontrollen. Slutligen har korskovariansmetoden begränsningen att testsignalen 
måste likna synksignalen eller vissa vanligt förekommande fall av flank-RÖS 
som implementerats. 

9.3 Förslag till förbättringar 
Det finns många förbättringar som kan göras på mätsystemet och programvaran. 
Nedan följer några av de viktigaste: 
 
1. Snabbare beräkningar av korskovarians. 

Beräkningen av korskovarians har redan förbättras från den ursprungliga 
versionen, som beräknades direkt i LabView, och C++ modulen blev 
betydligt snabbare. Det finns effektivare algoritmer för beräkning av 
korskovarians för långa dataserier, som utförs i frekvensdomänen med hjälp 
av FFT. För mer information rekommenderas övning 3.24 i [22]. 

2. Utnyttja datainsamlingstiden. 
Under tiden som data överförs via GPIB-gränssnittet skulle processorkraft 
kunna utnyttjas till beräkningar. För närvarande väntar programmet bara på 
att ny data ska komma. 

3. Gå över till förslag 1. 
Enligt avsnitt 6.5 skulle en övergång till mätuppkoppling enligt förslag 1 
göra systemet snabbare. Datainsamlingstiden skulle då minska avsevärt, och 
troligtvis göra punkt 2 ovan onödig. Här finns mycket att tjäna vid 
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användande av korskovariansmetoden, eftersom huvuddelen av tiden där 
används till datainsamling. 

4. Snabbare dator. 
Som nämnts tidigare så används nu en bärbar Pentium III på 850 MHz för 
beräkningarna. En kraftfullare dator skulle minska beräkningstiderna. 

5. Komprimering. 
För att spara hårddiskutrymme skulle filerna med rådata från oscilloskopet 
kunna komprimeras med lämplig metod. De skulle även kunna sparas i något 
bättre format än ascii-kodade textfiler. 

9.4  Ytterligare önskemål 
Vissa önskemål har uppkommit som inte har hunnits med att implementeras. Det 
vore önskvärt att programmet även kunde göra en snabbmätning, där de 
frekvenser med högst energi (där bärvågorna finns) kontrolleras först, för där är 
det störst risk för RÖS. Vidare är den totala energin i ett visst frekvensband 
intressant; om den är mycket hög kan det innebära att MDS-tången bottnar och 
data som fås fram är då inte tillförlitlig. Denna information skulle inte vara svårt 
att hämta från spektrumanalysatorn för varje centerfrekvens som mäts. Ett annat 
önskemål är att få något slags ”godhetstal” för det RÖS som upptäcks, vid sidan 
om korskovariansvärde och signifikansnivå. Det skulle lösa klockproblemet, om 
det fanns ett tal som säger hur bra testsignalen faktiskt kan röja synksignalen.  
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