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Sammanfattning 
 

Arbetet som utförts i rapporten avhandlar testsystem för Ra180, en radio 

som används väldigt flitigt inom det svenska försvaret. Idag utför man en 

grundtillsyn genom att manuellt ställa in både radio och testutrustning för att 

sedan läsa av resultaten i form av mätvärden. Det kräver en hel del 

förkunskap inom området vilket försvårar arbetsupplägget för kompanier 

runt om i Sverige.  

 

Inom försvaret har man precis fått upp ögonen för ett nytt testsystem, 

CMA180, som har potential att underlätta arbetet för alla inblandade. 

CMA180 är en ersättare till den gamla CMS32 som används i skrivande 

stund. Integrationen av det nya systemet har fram tills nu lämnat 

underhållsarbetarna kluvna då ett test tar ca 10 minuter längre tid att 

genomföra gentemot med den äldre CMS32. Den nyare CMA180 har dock 

en del fördelar som att man till exempel inte behöver någon som helst 

förkunskap inom området. 

 

Det vi har lyckats åstadkomma under arbetets gång är att korta ned testet till 

samma tid det tar med den äldre beprövade CMS32. Detta medför att man 

kommer kunna placera vilken arbetare som helst på att genomföra 

grundtillsyner utan att förlora massa dyrbar tid.  

 

Vi har även byggt en helautomatiserad lösning av testet där vi använder oss 

av stegmotorer och en Arduino för att kunna ta emot kommandon från 

testsystemet. Vår helautomatiserade lösning tar lika lång tid som vår 

manuella lösning men då krävs ingenting av operatören. Det medför att man 

kommer att kunna testa flera radios samtidigt och eventuellt utföra annat 

arbete under tiden som radion testas. 
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Summary 
 

The work carried out in the report deals with test systems for Ra180, a radio 

that is used extensively by the Swedish defense forces. Today, a basic test is 

performed by manually setting both radio and test equipment to get the 

results in the form of measured values. It requires a great deal of prior 

knowledge in the field, which complicates the work plan for companies 

around Sweden. 

 

In the Swedish military, a new test system has just been put in use, 

CMA180, which has the potential to facilitate the work for everyone 

involved. The CMA180 is a replacement for the old CMS32 used at the 

present. The integration of the new system, until now, has divided 

maintenance crews since a test takes about 10 minutes longer to carry out 

then with the older CMS32. An advantage however is that the tester does not 

need any prior knowledge in the field. 

 

What we have managed to accomplish during the work is to shorten the test 

to the same time it takes with the older, proven CMS32. This means that one 

will be able to order any worker at any time to carry out basic testing, 

without losing precious time. 

 

We have also built a fully automated solution of the test where we use 

stepper motors and an Arduino to be able to receive commands from the test 

system. Our fully automated solution takes as long as our manual solution 

but, when using this approach, nothing is required by the operator. This 

means that one will be able to test several radios simultaneously, possibly 

carrying out other work while the radio is being tested. 
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Abstract 

Detta arbete har genom experiment och tester undersökt 

förbättringspotentialen för en halvautomatisk grundtillsyn av Ra180. 

Eftersom att denna grundtillsyn tar lång tid är det högst relevant att försöka 

korta ner den. Genom noggranna mätningar som har testats har det tagits 

fram lämpliga lösningar för en påtaglig förbättring. I linje med detta har 

även en undersökning gjorts av huruvida en helautomatisk grundtillsyn är 

möjlig. Genom dessa undersökningar har också en hårdvaruprototyp till 

denna metod tagits fram och implementerats.  

Nyckelord: Radio 180, Ra180, CMA180, Provdon Ra180/480, Keysight 

VEE, Effektivisering, Automatisering, Tidsoptimering. 
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Förord 
 

Tack vare att vi har fått möjligheten att skriva vårt examensarbete på SAAB 

AB i Växjö har vi fått insikt i ett av de företag som verkligen representerar 

Sverige. Det har varit extremt intressant att få arbeta med något som 

används i bred utsträckning inom försvarsindustrin.  

 

Som examensarbete har detta projekt varit intressant ur båda våra 

perspektiv. Eftersom vi studerar olika inriktningar har det varit extra 

intressant att samarbeta på just detta projekt då det gav en bred insyn i både 

det teoretiska och praktiska såväl som ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv. 

Då vi har jobbat med något som är riktat mer praktiskt än teoretiskt har det 

varit väldigt givande att se de resultat vi har uppnått och den positiva 

feedback vi har fått från företaget. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till SAAB AB och speciellt avdelningen 

Weaponry Services för den otroligt lärorika och givande tiden vi har haft. Ett 

extra tack till vår handledare Claes Johansson som under hela perioden sett 

till att vi har allt vi behöver för att lyckas. Vi önskar även att rikta ett extra 

tack till alla andra personer på avdelningarna som hjälpt oss under tiden, ni 

är för många att nämna. Stort tack till vår handledare på skolan, Sven-Erik, 

som under projektets gång rätat ut alla frågor vi har haft och hjälpt oss med 

vår rapport.  

Slutligen skulle vi vilja tacka alla lärare vi haft, alla klasskamrater och andra 

människor som funnits där under dessa tre åren. Utan er skulle vi aldrig ha 

kommit dit vi befinner oss idag. 

 

 

 

 

Jonathan Persson & Fabian Richardson 

Växjö, 20 Maj 2019 

 

 

       _______________________                            ________________________ 

       Jonathan Persson                  Fabian Richardson 
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1. Introduktion 

Detta är en uppsats på högskoleingenjörsnivå som ligger inom området 

elektroteknik och datavetenskap. Båda delarna ingår i fakulteten för teknik 

på Linnéuniversitet. Arbetet skrivs i den avslutande kursen på programmet 

som heter Examensarbete i Elektro/Datateknik och omfattar 15 

högskolepoäng.  

Arbetet har utförts på avdelningen Weaponry Services i Växjö, som är en del 

av det globala bolaget SAAB AB. SAAB är ett svenskt företag som 

huvudsakligen inriktar sig mot teknologiska lösningar inom 

försvarsindustrin.  

1.1 Bakgrund 
 

Svenska försvarsmakten ligger inte alltid i framkant när det kommer till att 

använda sig av de senaste teknologierna, det beror till stor del på 

nedskärningar som gjorts i riksdagens budget den senaste tiden. Krigen är 

slut och faran tycks vara så pass liten att nedrustning varit det enda 

alternativet. 

 

Radio 180/480 togs i bruk av försvaret 1990 och var redan då ett par år 

gammal. Den utvecklades utav Ericsson och Marconi och är idag den 

absolut vanligaste radion inom försvarsmakten. Det har länge pågått en 

diskussion om att avveckla den för att kunna ge plats åt nästa generations 

radioutrustning. Då budgeten ej tillåter detta så har en förnyelse av systemet 

skjutits upp gång på gång och det diskuteras kring att låta den leva vidare till 

2030. 

 

För att en grundtillsyn ska kunna genomföras på radion används idag ett 

föråldrat testdon som utvecklats och satts i bruk av SAAB på 90-talet. 

Systemet har åldrats förhållandevis bra, det är först nu när ny utrustning 

utvecklats för att underlätta testerna som åldern gör sig påmind. 

 

Den nya utrustningen som tagits fram gör det möjligt att genomföra en 

halvautomatiserad grundtillsyn på radion utan att ha någon vidare utbildning 

inom området. Tanken är alltså att vem som helst ska kunna genomföra 

dessa tester vilket kommer att effektivisera underhållsarbetet markant. 

 

Problemet som uppstått rör kommunikationen mellan det gamla och nya 

systemet. Det uppstår en flaskhals mellan de system som används vid en 

halvautomatisk grundtillsyn, vilket motverkar snabb kommunikation. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur äldre och utdaterade komponenter 

står sig emot den ofta nyare mjukvaran som implementeras ”ovan på” dessa 

system. Arbetet har för avsikt att med hjälp av mätningar, experiment och 

tester försöka korta ner den tid det tar att göra en halvautomatisk grundtillsyn 

på en Radio 180 (Ra180). Vidare ska, i mån av tid, ett försök till 

helautomatisering av testet göras med hjälp av någon form av 

hårdvaruimplementation. 

1.2.1 Frågeställning 
 

• Vilken datorkommunikationslösning är mest lämplig för att förbättra 

hastigheten på en semiautomatisk grundtillsyn för Ra180? 

• Är en hårdvarulösning lämplig för att kunna utföra en helautomatisk 

grundtillsyn? 
 

1.2.2 Mål                 

Det primära målet med arbetet är att försöka korta ner tiden för en 

halvautomatisk grundtillsyn. Med hjälp av experiment och tester vill vi korta 

ner tiden det tar att göra en halvautomatisk grundtillsyn från cirka 35 

minuter, till 20 minuter. Sekundärmålet för arbetet kommer att vara att 

försöka implementera någon form av hårdvarulösning för att helautomatisera 

grundtillsynen och på så sätt frigöra tid för den som ansvarar för testningen 

av Ra180. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet som helhet kommer att avgränsas till det företagsspecifika inom 

Ra180. Vi kommer därför inte att undersöka liknande arbeten inom 

radio/datakommunikation inom exempelvis försvarsmakten eller andra 

företag. Då arbetet också är tidsbegränsat till en period på tio veckor så har 

vi valt att avgränsa arbetet ytterligare genom att inte genomföra en 

mjukvarumässig helautomatisering utav testet. Detta då tiden som behövs 

för att genomföra ett sådant projekt inte är tillgänglig under denna studie. Då 

SAAB är ett företag som har ett väldigt starkt säkerhets- och hemlighetstänk 

måste vi avgränsa arbetet extra med avseende på detta. Arbetsgivaren kan 

inte ge oss tillgång till något sekretessbelagt material. Vi måste då avgränsa 

arbetet genom att inte undersöka eller effektivisera komponenterna i sig, 

utan istället studera kommunikationen mellan dessa. 
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2. Teori 

Detta kapitel kommer att beskriva de verktyg, programvaror och diverse 

termer och förkortningar som ligger till grund för arbetet. 

2.1 Hårdvara 

Här beskrivs de olika hårdvarukomponenter som används i 

originaluppsättningen av en grundtillsyn samt eventuella 

hårdvarukomponenter som implementerats utöver det.  

2.1.1 Radio 180 

Radio 180 är en radio som används av de flesta förband inom 

försvarsmakten. Med Radio 180, eller Ra180, kan man sända både digitalt 

och analogt. Ra180 ersätter den gamla versionen av fältradioapparater vid 

namn Ra145 som var betydligt äldre och tyngre. Dock kan Ra180 

fortfarande kommunicera med de gamla radioapparaterna men utan 

frekvenshopp och krypto då det inte stöds på de äldre generationerna. Ra180 

är främst tänkt att användas i en miljö som är mycket telestörd och där 

fienden kontinuerligt försöker avlyssna kommunikationen. I syfte att 

motverka avlyssning finns funktioner som frekvenshopp, inom hela 

frekvensområdet, och krypto. Hopphastigheten på dessa frekvenshopp är så 

hög att effekten från eventuella störsändare ska dämpas kraftigt, vilket gör 

det mycket svårare att pejla in radion [1]. 

 

 
Figur 1. Radio Ra180 inkopplad för grundtillsyn. 
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2.1.2 DART 380 

DART 380, eller dart, är en enhet som fungerar både som 

datarapporteringsterminal och fjärrstyrningsenhet till Ra180. Med hjälp utav 

darten ger det användaren möjlighet att skapa, ta emot och skicka 

meddelanden i text. Darten har ett fullständigt tangentbord att jobba med 

samt en display som kan visa 16+8 tecken [2]. 

 
Figur 2. DART 380 inkopplad för grundtillsyn. 

2.1.3 Referensradio 

En referensradio är en utförligt testad och godkänd Ra180 som sitter 

monterad i provdonet. Den används för att kommunicera med radion som 

testas och för att läsa av signalerna som tas emot [3]. 

 

 
Figur 3. Referensradio monterad i Provdon. 
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2.1.4 R&S CMA180 

CMA180 är en typ av radiokommunikationstestare för radiosystem med 

omfång från 100 kHz till 3 GHz. Tekniken som CMA180 använder är helt 

och hållet baserat på digital signalbehandling och sofistikerade beräkningar 

[4]. Föregångaren till detta verktyg hette R&S CMS32 och användes på 

samma sätt som CMA180 men med färre funktioner och möjligheter för 

provning.  

 
Figur 4. CMA180 uppkopplad för mätning. 

2.1.5 Provdon Ra180/480 

Provdon Ra180 är framtagen för att testa radions funktionalitet och utgör 

grunden för testsystemet. För att radion ska kunna godkännas och återgå till bruk 

genomför provdonet tillsammans med CMA:n ett antal tester [3]. 

 

 
Figur 5. Provdon Ra 180/480 kopplad till “AUTOTEST”. 
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2.1.6 Arduino Uno 

 

Arduino är en typ av mikrokontroller som använder sig främst utav öppen 

hårdvara. Arduino överlag används för att skicka och ta emot analoga och 

digitala signaler genom sina kopplingspunkter, och på så sätt integrera 

hårdvara och mjukvara. Man kan med enkelhet också koppla på andra 

hårdvarumoduler till rduinon, genom dess många kopplingspunkter. Dessa 

färdigbyggda moduler kallas ofta för “shields” och kan vara moduler som 

GSM, bluetooth eller Wi-Fi. Från börjar var Arduino menad att göra 

elektronikanvändning mer tillgängligt för den entusiastiska 

hobbyanvändaren, men är idag applicerbar i en större skala. Arduino 

använder sig av ett programmeringsspråk som liknar C++ men som 

innehåller en del förenklingar för att underlätta för privatpersoner utan 

utbildning inom ämnet. Likt C använder sig Arduino av en processbaserad 

integrerad utvecklingsmiljö [5]. 

 

 
Figur 6. Arduino Uno 

2.1.7 Dual full-bridge driver L298 

 

En Dual full-bridge driver L298 är en drivkrets uppbyggd av två h-bryggor. 

H-bryggorna möjliggör att en spänning kan läggas på en last i olika 

riktningar. Kretsen tar emot logiska standard TTL styrsignaler vilket gör 

Arduino applicerbar. Denna används ofta vid drivning av bland annat 

stegmotorer. Drivkretsen har två pinnar som gör det möjligt att styra H-

bryggorna av och på [6]. 
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2.1.8 Stegmotor 

 

Namnet stegmotor kommer från att motorn tar ett “steg i taget”. En 

stegmotor är uppbyggd av en stator, en rotor och två lagersköldar. Statorn är 

uppbyggd av stållaminat försedd med olika spår där kopparlindningar 

placerats. Rotorn består ofta av en järnkärna och motorn har 50 tänder (steg) 

i rotorn och 48 eller 50 tänder i statorn. Drivningen sker genom att 

stegmotorn omvandlar digitala pulser till en rotation (ett steg) på motoraxeln 

[7]. 

 

 

 

2.2 Mjukvara 

Här beskrivs den mjukvara som använts i projektet.     

2.2.1 Keysight VEE 

Keysight VEE (Visual Engineering Environment) är en grafisk 

programmeringsmiljö som genererar en snabb väg för att mäta värden och 

analysera dessa. Miljön innehåller också smidiga sätt att kommunicera 

mellan olika komponenter, både hårdvara och mjukvara, oberoende av 

tillverkare [8]. Keysight VEE används brett inom olika industrier där det 

förekommer test och mätningar. 

2.3 Tekniska begrepp 

I följande stycken beskrivs begrepp som är viktiga i rapporten för att få en 

förståelse kring vad dessa innebär. 

2.3.1 Bit rate 

Datahastighet benämns oftast i bits per sekund (bits/s eller bps). Bit raten är 

således en funktion av datahastigheten över en viss tid (TB). Bit rate kan 

också kallas för kapacitet och kalkyleras genom formeln R = 1 / TB. Nedan 

kommer ett exempel på om bit tiden är på 10ns.  

 

R = 1 / (10*10-9) = 100 000 000 bits/second 

 

Bit rate uttrycks vanligtvis med största prefix, i detta fallet 100 Mbits/s. [9] 
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2.3.2 Baud rate 

Baud rate är antalet signaländringar per sekund, där en signal i detta fallet är 

en ändring i antingen spänning, frekvens eller fas. Det finns flera metoder 

för att ändra en signal utöver dessa. I de allra simplaste fallen så är bit raten 

samma som baud raten, det vill säga att man skickar x antal bitar per sekund 

och varje signaländring representerar en av två bitar. 

 

 
Figur 7. Exempel på datakommunikation där bitrate och baudrate är lika. 

 

Det finns dock möjlighet att använda sig utav mer än två symboler per 

sändningsintervall, där varje symbol representerar flera bitar. Istället för att 

använda endast 0 och 1 som bitar kan man använda 00, 01, 10 och 11 som 

ett exempel. När man arbetar med flera olika symbolnivåer så skickas data 

med hjälp av någon form av modulationsteknik, exempelvis Frequency-shift 

keying (FSK). Baudrate kan enkelt översättas till Bit rate och vice versa 

genom denna formeln [10]. 

 

Bit Rate = Baud rate * log2(S) = Baud rate * 3.32 log10(S) 

 

Där S är antalet bitar per symbol. 

     

Exempelvis, om baud raten är 2400 och det är två bitar per symbol (S = 22 = 

4) så blir bit raten:  

 

2400 * 3.32 log10(4) = 2400 * 2 = 4800bps 
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2.3.3 Frequency-shift keying 

Frequency-shift keying är en modulationsteknik som använder sig av antalet 

svängningar per sekund och en bärvåg för att generera antingen en digital 

eller analog utsignal. Genom att ta en analog insignal kombinerat med en 

bärvåg kan man få ut en digital signal och vice versa. [11] 

 

 
Figur 8. Exempel på Frequency-shift keying 

 

 

 

 

 

2.3.4 SINAD 

SINAD summeras som förhållandet mellan den totala signalens effekt 

(Signal+Noise+Distortion) och den oönskade signalens effekt 

(Noise+Distortion). Alltså ger ett högt värde på SINAD en högre kvalité på 

ljudsignalen [12]. 

 

SINAD = 10 * log10(SND / ND) 

 
(SND = Signal + Noise + Distortion power level) 
(ND = Noise + Distortion power level) 

2.3.5 Pollning 

Pollning refererar till processen där en dator eller någon form av hårdvara 

”väntar” på en annan komponents information. Detta för att kolla ifall 

systemet är redo för kommunikation [13]. Provdonet använder pollning på 

referensradion och provradion för att kunna upprätthålla kommunikation i 

skyddat läge.  Provdonet skickar ut kanaldata med följande parametrar: tid, 

datum, band, krypteringsnyckel och effekt som sedan lagras i enheterna. 

Detta då man använder sig av frekvenshopp i skyddat läge. 



 

 

10 

2.4 Teststadier 

Utförligare information om de olika testerna finns bifogat i Bilaga 1. 

 

Känslighet 

Mäter mottagarens signal/brusförhållande vid en specifik signalnivå. Signal 

to noise and distortion (SINAD) får inte understiga 10 dB.  

 

Mätningsspann från 30.025 MHz till 87.975 MHz med 10 MHz hopp mellan 

varje test. Även 42.025 MHz testas.  

 

Brusspärr 

Kontroll av att radion inte släpper fram signal när 150 Hz modulation saknas 

och att brusspärren öppnar vid rätt nivå.  

 

Mätning 1: Utsignal ska inte finnas. 

 

Mätning 2: Utsignal ska finnas när SINAD-värdet är 6 dB 

 

LF (Lågfrekvens)-utnivå 

Mätning av nivån hos LF-signalen till hörtelefon vid olika 

volymvredsinställningar. 

Kontrollerar att volymen ökar för varje vridning medurs. Vid högsta 

volymen måste LF-ut överstiga 2.1 V. Lägsta volymen ska ha minst 40 dB 

dämpning relativt högsta volymen. 

 

LF-distortion 

LF-signal till hörtelefon testas genom att kontrollera distorsionen vid högsta 

volym. LF-ut distortion får inte överstiga 5%. 

 

Strömförbrukning 

Mätning av strömförbrukning från 12.0 V vid mottagning, sändning och 

avstängd radio. 

 

Mätning 1: Avstängd radio, strömförbrukning: 2 mA - 30 mA. 

 

Mätning 2: Mottagning, strömförbrukning: max 250 mA 

 

Mätning 3: Sändning, Mod: KLAR, strömförbrukning: max 2.3 A 

 

Mätning 4: Sändning, Mod: SKYDD, strömförbrukning: max 2.3 A 

 

Uteffekt 

Mätning av uteffekten hos radions sändare i både normal och lågeffektläge. 

Mätningsspann på båda mätningarna från 30.025 MHz till 87.975 MHz med 

10 MHz hopp mellan varje test. Även 42.025 MHz testas.  
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Mätning 1: Sändning, lågeffekt, Utsignalens effekt: 10 mW - 63 mW. 

 

Mätning 2: Sändning, normaleffekt, Utsignalens effekt: 2.8 W – 11.2 W. 

 

Frekvensnoggrannhet 

Frekvensen hos den sända högfrekvens (HF)-signalen mäts. Får avvika som 

mest ± 300 Hz 

 

Tonoscillatorns deviation 

Tonoscillatorns deviation mäts när radion skickar en HF-signal som 

demoduleras.  

 

Tillåten deviation är ±20% från ±2.7 kHz. 

 

Tonocillatorns frekvensnoggrannhet 

Mäter frekvensen på 150 Hz tonen som uppstår från den demodulerade HF-

signalen.  

 

Tillåten frekvensavvikelse ±2 Hz. 

 

Modulationsbegränsning 

Mäter deviationen på sändarens utsignal för två olika nivåer på 

modulationssignalen. Deviationen får inte öka för mycket. Testar MIC 

signalens begränsning. 

 

Mätning 1: Insignal: 1 kHz, 280 mV, deviationens värde = referensvärde 

(±6.6 kHz till ±10.0 kHz). 

 

Mätning 2: Insignal: 1 kHz, 2.8 V, deviationens värde ≤ referensvärde*1.6. 

 

Modulationsdistortion 

Mätning av provradions modulationsdistortion sker när den sänder med 

normaleffekt. Distortionen på demodulerad HF får max vara 5%. 

 

Dartmeddelande 30 tecken/s (tvåtråd) 

Kontroll av att data kan skickas på gränssnittet mellan provradion och 

DART 380. Samtidigt bekräftas att kontakt upprättas mellan de båda 

enheterna. DART 380 agerar terminal till provradion. Provdonet ställer 

automatiskt in dämpsatsen till 130 dB.  

 

Mätning 1: Mata in ett Dartmeddelande på referensradion i SKYDD, 

Dartmeddelandet skall tas emot korrekt av DART 380. 

 

Mätning 2: Mata in ett Dartmeddelande på DART 380 i SKYDD, 

Dartmeddelandet skall tas emot korrekt av referensradion. 
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LF-distorsion 

LF-signalen till hörtelefon kontrolleras med avseende på distortion.  

 

Tillåten distortion ut < 5 %. 

 

Deviationsmätning 

Kontroll av att LF-signal kan tas emot på GS 3. Provradions deviation mäts 

när den sänder med normaleffekt.  

Tillåten deviation ± 20 %. 

 

Dartmeddelande 30 tecken/s (MIK 2) 

Kontroll av att data kan skickas på gränssnittet. Samtidigt bekräftas att 

kontakt upprättas mellan de båda enheterna (pollningen fungerar). 

Meddelandet skickas i båda riktningar. Provdonet ställer automatiskt in 

dämpsatsen till 130 dB.  

 

Mätning 1: Mata in ett Dartmeddelande på referensradion i SKYDD, 

Dartmeddelandet skall tas emot korrekt av DART 380. 

 

Mätning 2: Mata in ett Dartmeddelande på DART 380 i SKYDD, 

Dartmeddelandet skall tas emot korrekt av referensradion. 

 

LF-distortion 

Kontroll av att LF-signal kan skickas ut på tvåtråden (GS2). LF-signalens 

distortion mäts. 

 

Tillåten distortion ut < 5 %. 

 

Deviationsmätning 

Kontroll av att LF-signal kan tas emot på GS2. Provradions deviation mäts 

när den sänder med normaleffekt.  

 

Tillåten deviation ± 20 %. 

 

Utspänning 12V MIK 2 

Kontroll av utspänning från provradion (MIK 2 utgången) vid belastning 

med 500 mA. Belastningsmotstånd finns inbyggt i provdonet. Utsignalen får 

inte vara mindre än 10 V. 

 

Bitfelshalt, 16 kb/s 

Mätning av bitfelshalten görs både vid mottagning och sändning med 

provradion. Testet går till på så sätt att ett känt meddelande sänds från 

referensradion till provradion, och bitfelshalten mäts i det mottagna 

meddelandet. Därefter skickas ett meddelande ifrån provraidon och 

bitfelshalten mäts i referensradion.  
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Mätning 1: Dämpsatsen ställd till 127 dB (-90 dBm). Mottagning testas. 

Bitfelshalten får vara < 1*10-4 

  

Mätning 2: Dämpsatsen ställd till 153 dB (-116 dBm). Mottagning testas. 

Bitfelshalten får vara <1*10-1 

 

Mätning 3: Dämpsatsen ställd till 127 dB (-90 dBm). Sändning testas. 

Bitfelshalten får vara <1*10-4 

 

Bitfelshalt, 30 tecken/s 

Denna mätning funkar på samma sätt som Bitfelshalt, 16kb/s, men data 

sänds med 300 bit/s.  

 

Mätning 1: Dämpsatsen ställd till 127 dB (-90 dBm). Mottagning testas. 

Godkänt om det inte finns några bitfel. 

  

Mätning 2: Dämpsatsen ställd till 153 dB (-116 dBm). Mottagning testas. 

Godkänt om det inte finns några bitfel. 

 

Mätning 3: Dämpsatsen ställd till 127 dB (-90 dBm). Sändning testas. 

Godkänt om det inte finns några bitfel. 

 

Bakladdningsskydd 

Testar bakladdningsskyddets funktion. Om batteriets mittpunkt har en 

spänning som understiger 4.8 V men överstiger 2.0 V så skall radion 

automatiskt stängas av. Det görs för att förhindra att battericeller laddas upp 

med motsatt polaritet. Testas genom att provdonet ger en spänning på ca 4.0 

V till batteriets mittpunkt. Efter ca 80 s utförs en mätning av 

strömförbrukningen för att kontrollera att radion har stängts av. 
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3. Metod 
 

I metodavsnittet kommer arbetssättet att diskuteras lite mer ingående samt 

metoden som projektet har utgått ifrån. Metoden har varit uppdelad i tre 

stadier som har legat till grund för projektets gång. Dessa stadier var 

experimentering, effektivisering och automatisering.  

3.1 Experiment 

Inledningsvis kommer det att spenderas mycket tid på att undersöka alla 

olika provdon som kommer att hanteras i projektet. Detta dels för skapa en 

djupare teoretisk förståelse av komponenterna som kommer att användas. 

Men också för att identifiera flaskhalsen i kommunikationen. 

Experimentering kommer att vara uppdelad i två delar, hårdvaru-

experimentering och mjukvaru-experimentering. 

3.1.1 Hårdvaruexperiment 

Under denna fas kommer hårdvarukomponenter att testas. Framförallt för att 

ge kunskap om hur radiokommunikationen fungerar mellan de olika 

instrumenten. Här kommer också pollning mellan maskinerna att undersökas 

för att djupare förstå dess inverkan på testet. Även en manuell testning av 

radion kommer att genomföras för att ge en inblick i hur de testas idag, hur 

lång tid ett test tar, vilka mätvärden man testar och varför man testar just 

dessa. 

3.1.2 Mjukvaruexperiment 

Under mjukvaruexperimenteringen kommer mjukvaran att undersökas mer 

ingående. Här kommer först och främst Keysight VEE 9 genomgås för att få 

en förståelse av hur koden exekveras och hur vissa funktioner är uppbyggda. 

Efter att ha fått en bättre förståelse för programmet och dess funktioner 

kommer den befintliga koden att analyseras. Detta främst för att utbilda i hur 

programmet körs och vilka funktioner som är essentiella för att det ska 

fungera, men också för att ge en inblick i eventuella förbättringsmöjligheter 

på mjukvarusidan.  

3.2 Effektivisering 

I effektiviseringsfasen så ska flaskhalsen till datakommunikationen vara 

identifierad och arbetet med att effektivisera denna påbörjas. Genom att ha 

samlat in den kunskap som behövts i experimenteringsfasen finns nu 

tillräckligt med information för att fortsätta in i nästa fas. 

Effektiviseringsfasen är uppdelad i två moment, testfasen och 

implementationsfasen.  
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3.2.1 Testfasen 

I testfasen görs ett flertal olika tidstester i samband med olika sorters 

lösningar för att försöka snabba upp datakommunikationen. Detta för att se 

hur de olika lösningarna kan fungera gentemot ett mätbart värde för att på så 

sätt lätt kunna visualisera ett resultat. Dessa mätvärden kommer att loggföras 

och jämföras vilket ger en bra grund för att gå vidare in i nästa fas. 

3.2.2 Implementationsfasen 

I implementationsfasen så ska lösningen till den långsamma 

datakommunikationen vara fastställd. I fasen ska lösningen implementeras 

in i de befintliga instrument som finns. När implementationen är färdig och 

de nya lösningarna är implementerade så görs en upprepning av testfasen för 

att kontrollera att lösningarna har önskad effekt. Det kommer också att testas 

ytterligare i samband med flertalet Ra180 som både är fungerande och 

defekta för att kunna få ett så bra mätresultat som möjligt. Detta för att 

kunna utesluta att testets kvalité har förändrats. 

3.3 Automatisering 

I sista fasen kommer arbetet gå in på en automatisering av testet till skillnad 

från de föregående faser där en lösning av den långsamma 

datakommunikationen har legat i fokus. Här ska hastigheten på 

datakommunikationen genom programmet och instrumenten att ha blivit 

avsevärt mycket högre vilket ger större möjligheter att utforska en eventuell 

helautomatisering av testet. Då en helautomatisering ur ett 

mjukvaruperspektiv inte är aktuellt att utföra inom tidsramarna för projektet 

kommer arbetet inriktas mot en hårdvarulösning. Lösningen kommer att tas 

fram och implementeras i två olika faser, teorifasen och integreringsfasen.  

3.3.1 Teorifasen 

I teorifasen kommer en undersökning av de möjligheter som finns för att 

skapa ett helautomatiserat test med hjälp utav hårdvara genomföras. 

Undersökningen kommer utvärdera möjligheterna att integrera en 

hårdvarulösning till det befintliga systemet. Därefter kommer dessa att 

utvärderas mot varandra för att kunna välja den lösning som passar bäst in i 

systemet. 

3.3.2 Integrationsfasen 

I integrationsfasen kommer ett försök att integrera den uttänkta 

hårdvarulösningen in i systemet ske. Genom byggnation och koppling 

kommer det göras försök på att ta fram en produkt eller liknande som 

kommer vara applicerbar på alla radios av modellen Ra180. När produkten 

är färdig kommer utförliga tester att genomföras gällande sparad tid, 

strömanvändning och säkerhet. Detta för att garantera att den lösning som 

utvecklats är säker för användning och fungerar som tänkt.  
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Figur 9. Visuell modell på metoden. 
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4. Genomförande 
 

I detta kapitel kommer genomförandet och dess faser beskrivas utförligt. 

Genomförandet följer metoden och tiden för arbetet. Från början av 

projektet och de inledande faserna, till avslutet.  

4.1 Experimenteringsfasen 

Första fasen i arbetet började enligt föregående kapitel med att 

experimentera med olika komponenter och de förutsättningar som finns för 

att på så sätt kunna få en djupare förståelse av instrumenten och vad som kan 

vara ineffektivt med dessa. Arbetet började med hårdvaran och de 

instrument som grundtillsynen använder sig av för att sedan gå vidare och 

experimentera med mjukvaran Keysight VEE och de program som fanns för 

att utföra en halvautomatisk grundtillsyn.  

4.1.1 Hårdvara 

De komponenter som fanns vid projektets start var en Ra180, en CMA180, 

en DART 380, ett provdon inklusive referensradio samt en dator. Genom att 

koppla upp systemet med originalinstruktioner gav det information hur 

komponenterna är länkade till varandra och vad respektive instrument har 

för roll. Därefter gick arbetet vidare in på att försöka skicka meddelanden 

mellan referensradion och darten då meddelandetesterna är ett av de 

viktigaste testen i en grundtillsyn. I samband med att skicka meddelanden 

fanns det också ett behov av att radioapparaterna ska utföra en så kallad 

pollning för att säkerställa att kommunikationen mellan dom ska fungera 

som tänkt. Detta görs till viss del manuellt på provdonet och information om 

hur detta fungerar var viktigt att kunna för att gå vidare i projektet. 

 

Därefter utfördes en del manuella tester utan användning av datorn eller 

program kopplade till den halvautomatiska grundtillsynen. Dessa tester, om 

de utförs av en duktig testare, tar generellt sett kortare tid att utföra än 

genom testprogrammet men medför också att någon fysiskt måste läsa av 

värdena och vara väldigt kunnig inom området. Experimenteringen fortsatte 

genom att inspektera datakortet som sitter i provdonet. Genom att undersöka 

komponenter i datakortet närmare och söka upp datablad för dessa 

genererade det en grundlig förståelse för hårdvaran i provdonet. I slutskedet 

av experimenten med hårdvaran upptäcktes att ett av testen inte gav rätt 

resultat. Detta visade sig vara tack vare en dämpare i provdonet som var 

sönder. Efter ett byte av dämparen fungerade testet återigen. Med en 

grundläggande information till hur komponenterna samspelar var nästa steg 

att utforska Keysight VEE och programmets beståndsdelar.  
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Figur 10. Originaluppsättning med Ra180, DART 380, provdon med referensradio 

och CMA180 

 

4.1.2 Mjukvara 

I detta skede lades fokuset på att analysera mjukvaran, programmet och de 

kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna köra en halvautomatisk 

grundtillsyn. För att kunna göra en halvautomatisk grundtillsyn genom det 

färdigskrivna programmet behöver man:  

 

• Uppdaterade drivrutiner till COM-portar som stödjer omvandling till 9-

pinnars (DB9) kontakt för seriekommunikation. 

• Keysight VEE 9.3 installerat. 

• Ett program vid namn PDFCreator installerat 

• Rätt version av Microsoft Office Excel installerat (2013) 

• Skapa tre stycken olika mappar för lagring av testresultat 

• Importera en färdig grundmall för resultaten (Excel) 

• Registrera rätt COM-portar i enhetshanteraren för att säkerställa att 

seriekommunikationen till och från programmet exekveras ut från rätt port. 

• Registrera rätt COM-portar i Keysight VEE.  

 

Genom att undersöka det dokument med instruktioner som funnits 

tillgängligt innan början av denna fas hittades en del krav. Det som då fanns 

kvar att göra var att implementera dessa. Problem uppstod nästan direkt då 

det redan fanns en förinstallerad version av Microsoft Excel på datorn, detta 

löstes genom att manuellt gå in i registret på Windows och ta bort alla spår 

av de förinstallerade Windows Office paketet. Det fanns också en del 

problem med att hitta rätt drivrutiner för seriekommunikationen och få 

COM-portarna att prata med instrumenten på rätt sätt. Genom en 
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ominstallation av alla drivrutiner samt Keysight VEE löstes detta problemet 

ganska fort. 

 

När kraven var färdigimplementerade fortsatte arbetet med att utforska 

Keysight VEE och det program som redan fanns tillgängligt för den 

halvautomatiska grundtillsynen. Då Keysight VEE inte är extremt vanligt att 

arbeta med visade det sig vara en utmaning, speciellt i kombination med den 

gamla kod som tillhandahölls. Till en början experimenterades mycket med 

de små lätta funktioner som hittades i programmet. Detta gjordes genom att 

främst ändra värden och se hur programmet betedde sig.  

4.2 Effektiviseringsfasen 

Genomförandet fortsatte nu in i effektiviseringsfasen, då det erhållits en 

grundförståelse för de komponenter som används och mjukvaran som den 

halvautomatiska grundtillsynen använder sig utav. Därefter påbörjades 

arbetet att testa olika typer av lösningar som analyserats fram i tidigare faser. 

4.2.1 Test 

Testningen påbörjades genom att ta tidsmätningar på originaltestet när den 

gick halvautomatiskt. Detta för att kunna få fram en sorts baseline att jobba 

utifrån när arbetet gick vidare med andra typer av lösningar. Originaltestet 

mättes upp till cirka 35 minuter och loggfördes i ett tidsdokument. Vidare 

med originaltestet fortsattes det sedan att tidsmäta varje test för sig, för att på 

så sätt försöka identifiera eventuella flaskhalsar som kunde vara utav 

intresse för projektet.  

 

En stor tidsåtgång som märktes direkt var att skicka meddelanden från 

datorn till referensradion. Genom att trycka på “SÄND” i programmet så ska 

datorn tala om för referensradion att den ska skicka iväg ett meddelande till 

darten. En “sänd-lampa” som sitter på provdonet ska tändas när 

referensradion har mottagit seriekommunikationen från datorn och sänder 

sin egen information vidare. Totalt tog det cirka 15 sekunder från att man 

klickade på sänd i programmet, till det att lampan tändes. Detta antogs då 

vara ett av de problem som uppsättningen hade och fokuset lades således på 

detta problem främst. Genom experimenteringsfasen gavs informationen att 

det satt ett så kallat FSK-modem på moderkortet. Detta modem gick 

informationen igenom och fördes vidare bort mot datakortet. Genom 

inspektion av schema för denna komponent utlästes att den kommunicerade 

endast i 300 baud, och i full-duplex, vilket är väldigt långsamt. Med full 

duplex menas att man både kan ta emot och skicka data samtidigt. Vidare 

inspektion visade att det fanns möjlighet att sätta modemet i halv-duplex, 

vilket innebär att den endast kan skicka eller ta emot på en gång, och på så 

sätt öka hastigheten på datakommunikationen till 1200 baud. Detta utfördes 

genom att löda ihop två av benen på modemet för att ändra inställningar. 

Tidstester utfördes och antecknades på detta test för att kunna jämföras 

senare i resultaten.  
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Figur 11. Lödning av FSK-modem för halv-duplex 

 

Vidare lades fokuset på processorn i datakortet då denna också tog emot all 

information från testerna. Då flaskhalsen i datakommunikationen var av stort 

intresse för arbetet valdes det att kolla upp vilken baudrate som processorn 

styrdes med. I databladet kunde det då konstateras att processorn kördes i 

1/12 av klockans frekvens. Då klockan var på 11.0592 MHz så borde den i 

praktiken köras i cirka 99.600 baud, enligt databladet, vilket verkade högst 

otroligt. Här togs ett beslut att inte fokusera mer på datakortet då det 

bedömdes att det är mer lämpligt att fokusera på kommunikationen in, mer 

än hur den processas internt.  

 

Arbetet fortsatte med att testa FSK modemet genom att använda ett 

oscilloskop. Detta för att försöka följa hur insignalen beter sig när den går 

igenom modemet och var den sedan fortsätter ut. Mätningar utfördes på 

olika ingångar i modemet såsom Transmission Carrier (TC), Transmission 

Data (TD), Receiver Carrier (RC) och Receiver Data (RD). Detta test 

genererade inte mycket nyttig information då det endast vid enstaka tillfällen 

genererades en liten digital signal genom RC kanalen.  

 

 
Figur 12. Mätning av insignal på FSK-modem 
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Efter flertalet tester med hårdvaru-inriktning valdes sedan att istället 

fokusera på mjukvaran. Programmet som tillhandahölls i början av arbetet, 

och som har varit en del av det halvautomatiska testet i flera år, var väldigt 

komplicerat. I programmet fanns ett 40: tal olika metoder som jobbade med 

varandra ända ner på bitnivå. Det som de flesta metoder hade gemensamt 

var att nästan alla hade väldigt stora mängder delaymetoder. Fokus lades på 

att försöka förstå varför det fanns så mycket delayer i programmet och om 

de verkligen fyllde någon funktion mer än att vänta.  

 

Då det tidigare i projektet hade laborerats med att ändra i koden kändes det 

tryggt att ändra småsaker utan att hela programmet förstördes. Det var av 

vikt att spara gamla program som inte ändrats för att alltid kunna gå tillbaka 

och göra om, ifall något inte fungerar som planerat. Testerna börjades 

genom att småskaligt minska dessa delaymetoder med cirka 1/10. Då varken 

mätinstrumenten eller programmet tog någon skada av detta togs valet att 

göra likadant med alla sorters delayer som hittades. Detta medförde att 

många av testresultaten blev fel, i synnerlighet alla strömmätningar, 

bitfelstester samt bakladdningsskydd gav fel mätvärden vid alla försök. I 

manualen [3] såg man att vissa mätningar var specificerade till att ha en viss 

delay för att kunna ge ett säkert och stabilt mätresultat. Som exempel måste 

bitfelstesterna ha en delay på 60 sekunder för att kunna säkerställa 

mätvärdet. Detta medförde ett behov att strukturera delayerna på ett sådant 

sätt att mätningarna inte tog skada. När strukturen ändrats på ett bra sätt och 

reducerat så mycket tid som möjligt togs nya tidsmätningar och dessa 

antecknades för att kunna jämföras senare i projektet.  

 

Sändningstesterna som varit väldigt tidskrävande hade, i detta stadie, inte 

ännu sett någon avsevärd tidsminskning. Vilket gjorde att fokus blev att 

testa det området i nästa steg. I programmet fanns det flera funktioner som 

var länkade till dessa tester och det märktes ganska fort att de var 

strukturerade på ett väldigt dåligt sätt. Många av dessa metoder hade en 

inparameter som hämtades från en annan metod och som inte fyllde någon 

egentlig funktion för metoden. Det skapades nya sändmetoder som var 

oberoende av inparametrar genom att istället skriva in vad funktionerna 

behövde sända för värden. Då dessa inte var beroende av en specifik 

mätning utan mer ett funktionstest på att sändningen fungerade som den 

skulle. Samtidigt som sändfunktionerna strukturerades om sågs även att den 

COM-port som styrde sändningen var lagd att ha en timeout på 10 sekunder 

när data inte skickades eller togs emot. Då sändtesterna inte var 

kontinuerliga, utan gjordes vid specifika tidpunkter, öppnades en ny COM-

port som denna kunde kommunicera genom för att lätta på timeouten. 

Timeouten för COM-porten var dock nödvändig för att andra tester skulle 

fungera och därför togs beslutet att skapa en ny. Efter dessa ändringar var 

gjorda togs nya tidsmätningar på testet och dessa antecknades för framtida 

jämförelse. 
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4.2.2 Implementation  

När testerna var genomförda så jämfördes all data och alla de resultat som 

hade samlats in under testfasen. Dessa analyserades, test för test, för att 

kunna dra en slutsats om vilken lösning som är mest lämplig att gå vidare 

med. Ett av testerna visade sig vara långt överlägset och på så sätt tjäna 

syftet, att minska tiden det tar att utföra en halvautomatisk grundtillsyn, med 

god grund. Efter extra funktionstester av detta test togs beslutet att föra detta 

vidare och försöka uppnå sekundärmålet, att försöka helautomatisera testet, i 

samband denna lösning. 

4.3 Automatiseringsfasen  

I automatiseringsfasen lades allt fokus på sekundärmålet. Att uppnå en, så 

bra som möjlig, helautomatisering av testet. Det vill säga att en testare inte 

ska behöva vrida på några reglage på radion under testet. Fasen inleddes 

genom att diskutera eventuella lösningar på detta problemet.  

4.3.1 Teorifasen 

I teorifasen diskuterades de olika lösningar som tagits fram för att uppnå ett 

lyckat resultat. Arbetet började med att försöka tänka ut vilken intelligens 

(dator) som skulle hantera seriekommunikationen. Anledningen att man 

behövde seriekommunikation tillsammans med en intelligent komponent 

som tog hand om denna var att få information om när testen är färdiga, så att 

reglagen kan vridas utan att ge fel mätvärden. Det kom upp en del förslag på 

vad som kan användas. Som exempel togs beagleboard och PIC processor, 

som är andra typer av mikrokontrollers, upp på tal. Men vidare så togs valet 

att fortsätta med Arduino som en utgångspunkt då det fanns kunskap om den 

sen tidigare och den uppfyller syftet på ett bra sätt. Det behövdes också 

något som vred på reglagen och valet att använda en stegmotor togs ganska 

fort. Det gjordes för att den kan producera ett bra vridmoment, är relativt 

enkel att jobba med och är lätt att integrera med en Arduino. För att motorn, 

som är ganska kraftfull med ett vridmoment på 280 N/cm, ska fungera som 

tänkt användes en drivkrets som klarar strömmar upp till 4A, L298N. Det 

räknades ut att en knappvridning på radion krävde 20 steg på motorn. 

Motorerna komplimenterades med extra saker så som kylpasta, drivkretsar, 

kylflänsar och en del kringkomponenter. Kylflänsar appliceras då 

konstruktionen kommer konsumera en del ström och därmed bli ganska 

varma. I början av en grundtillsyn genomförs det 6 tester som använder sig 

utav knappsatserna på komponenterna. Detta genererar en tidsåtgång på 

cirka 3 minuter som inte går att automatisera utan att gå vidare in på en 

mjukvarulösning. 

4.3.2 Integration 

För att integrera styrningen med programmet skickades olika kommandon 

till Arduino som sedan utförde ett antal knappvridningar i vald riktning. 

Arbetet resulterade i två olika lösningar (Figur 13. Och Figur 14.) i vilka det 
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vägdes för och nackdelar med. Funktionen blir i princip exakt densamma 

oberoende av vilken krets som väljs. 

 
Figur 13. Krets 1 

 

Krets 1 (Figur 13.) består av 

 

• En drivkrets L298N 

• Två nätaggregat på 7V respektive 12V 

• Två kondensatorer på 1.5µF 

• En resistans på 1 Ω 

• Två resistanser på 1000 Ω 

• Två dioder 

• Två PNP transistorer 

• Två 12V reläer 

• Tre stegmotorer 

 

Kretsen använder sig av 7 utgångar från Arduino där Digital2 - Digital5 styr 

motorns funktion, alltså vilket håll motorn ska vridas på och hur många steg 

motorn ska vrida. Digital6 används för att stänga av H-bryggorna i 

drivkretsen vilket medför att ingen ström förbrukas när motorerna inte är 

aktiva. Digital7 och Digital8 styr vilken motor som ska användas där 00 ger 

styrning på Motor1, 10 ger styrning på Motor2 och 11 ger styrning på 

Motor3.  

 

 
Figur 14. Krets 2 
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Krets 2 (Figur 14.) består av tre identiska kretsar som alla innehåller 

• En drivkrets L298N 

• En resistans på 1 Ω 

• Två kondensatorer på 1µF 

• Ett nätaggregat på 7V 

• En stegmotor 

 

Kretsen använder 15 utgångar från Arduino där Digital2-Digital5 styr 

Motor1, Digital6-Digital9 styr Motor2 och Digital10-Digital13 styr Motor3. 

De tre analoga utgångarna Analog5-Analog3 används som digitala IO-pins 

och styr vilka H-bryggor som ska vara aktiva och när.  

 

Nackdelarna med Krets 1 var att den behövde två nätaggregat på olika 

spänningsnivåer för att kretsen skulle fungera och att den använder sig av 

mekaniska komponenter i form av reläer som utgör en onödig risk för 

systemet. Samtidigt är själva konstruktionen något simplare jämfört med 

Krets 2. Värt att notera är att kretsarna (Krets 1 och Krets 2) är identiska 

bortsett från utgångarna out1-out4 från drivkretsen, grunden är alltså 

densamma.  

 

Efter att båda kretsarna var färdigbyggda togs beslutet att använda Krets 2 

då den visade sig vara något enklare att styra genom programmet. Kretsen 

löddes ihop på ett labbkort tillsammans med ben vilket resulterade i en 

shield-konstruktion färdig att montera ovanpå Arduinon. 

 

Genom seriell kommunikation kunde ett kommando skickas från Keysight 

Vee till Arduino som sedan kunde utföra önskad operation.  

 

Bygget av den nya automatiserade testriggen använde sig förutom kretsen, 

Arduinon och stegmotorerna av: 

 

• En plåtskiva 

• Sex stycken gummifötter 

• Hölje i aluminium 

• Två vinkeljärn 

• Tre 3D-printade vriddon 

• Tre kabelhöljen 
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Figur 15. Automatiseringsutrustning 

 

Plåten utgör basen på vilken radion som skall testats blir placerad. För att 

stabilisera anordningen placerades sex gummifötter undertill, tre på vardera 

sidan radion. Vinkeljärnen är bockade 90° och används som motorfäste i 

konstruktionen vilket möjliggör enkel justering för perfekt passform mot 

radions vridknappar (se Figur 15.). Med hjälp av specialanpassade 3D-

printade vriddon kunde stegmotorernas drivaxel placeras på exakt rätt längd 

från radions vridknappar för att på så vis förlora så lite vridmoment som 

möjligt (se Figur 16.).  

 

 
Figur 16. Automatiseringsutrustning med Ra180. 
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5. Resultat 
 

Det primära syftet med detta arbete var att, med hjälp av tester och olika 

experiment, försöka effektivisera kommunikationen när man genomför en 

halvautomatisk grundtillsyn. Målet var att sänka tiden det tog att genomföra 

en halvautomatisk grundtillsyn från cirka 35 minuter, till 20 minuter. Vidare 

skulle också en helautomatisering testas med hjälp av någon form av 

hårdvarulösning undersökas. Automatiseringslösningen var menad att 

fungera som en prototyp och med en bra grund kunna ge förslag till fortsatt 

arbete inom området.  

5.1 Tidseffektivisering 
 

Omfattande resultatrapporter av de olika testerna hittas i BILAGA 2. 

 

Vid början av arbetet togs tidmätningar på en halvautomatisk grundtillsyn 

vid användande av det originella programmet i samband med de 

komponenterna som behövs för att genomföra testet.  

 
Tabell 1. Tidmätning vid originaluppsättning 

Läge  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

Original 58 1842 30.42 

 

Resultatet visar en stor åtgång tid då det tar över 30 minuter för att 

genomföra en halvautomatisk grundtillsyn.  

 

Genom att sätta FSK-modemet i provdonet till halv-duplex testades en 

annan lösning för att se ifall kommunikationen snabbades upp. Vid detta test 

användes även originalprogrammet utan några ändringar i varken kod eller 

struktur. 

 
Tabell 2. Tidmätning vid lödning av FSK-modem 

Läge  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

Lödning Halv-
Duplex 

58 1837 30.37 

 

Resultatet av denna tidmätning visar ingen markant skillnad gentemot 

originaluppsättningen då många av testerna ofta varierar i tidsåtgång.  

 

Vidare i projektet riktade testerna sig mot mjukvaran istället för hårdvaran. 

Mycket omfattande ändringar gjordes i koden i ett försök att på så sätt 

snabba upp kommunikationen. I detta skede ändrades ingen struktur i koden 



 
 

27 

utan endast metoderna i sig. Genom att minimera antalet delay-funktioner 

för att få komponenterna i testet att prata snabbare. Tester genomfördes på 

den nya mjukvaran, men utan några former av ändringar till hårdvaran i 

varken provdon, CMA180, Ra180 eller DART380.  

 
Tabell 3. Tidmätning vid omstruktur av delayfunktioner i programvaran.  

Läge 
  

Antal 
godkända 

tester 
Tid 

(sekunder)  

Tid 
(minuter)  

Delayreduktion 58 1508 25.08 

 

Detta test påvisade en stor skillnad i tid jämfört med föregående tester. 

Jämfört med originaltestet hade i detta stadie tiden redan snabbats upp med 

cirka 5 minuter. Många av de vanliga testerna som genomförs under en 

halvautomatisk grundtillsyn hade i detta stadie snabbats upp väldigt mycket. 

Däremot fanns flertalet tester som inte såg någon markant skillnad i tid. 

Genom att jämföra enskilda resultat i de olika testerna kan man enkelt se 

kraftig ökning i effektivitet. 

 
Tabell 4. Skillnad i tidsåtgång för vissa tester mellan originaltestet och test med 

delayreduktion 

 

Tabell 4 påvisar positiva resultat i tidseffektiviseringen av den 

halvautomatiska grundtillsynen. Bara genom att jämföra dessa tester som 

bara är en liten del av de 58 tester som testas under en grundtillsyn så ser 

man en tidsskillnad på 1 minut.  

 

Test Original Delayreduktion 

Uteffekt 30 låg 33 20 

Känslighet 40 13 9 

Uteffekt 40 låg 11 7 

Känslighet 50 12 8 

Uteffekt 50 låg  11 7 

Känslighet 60 12 7 

Uteffekt 60 låg 12 8 

Känslighet 70  17 9 

Uteffekt 70 låg  11 6 

Känslighet 80 12 7 

Uteffekt 80 låg 12 8 



 

 

28 

Fortsättningsvis ändrades mjukvaran om ytterligare för att på så sätt kunna 

öka effektiviteten och minska tidsåtgången ännu mer. Efter omstruktur av en 

stor del kod samt metoder genomfördes nya tester.  

 
Tabell 5. Tidmätning efter omstruktur av programmet. 

Läge  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

Omstruktur 58 1287 21.27 

 

Efter detta test påvisade resultatet en sänkning på cirka 10 minuter från 

originalresultatet. Genom att ändra om kommunikationen mellan 

komponenterna i systemet genererade det en väldigt stor tidsbesparing. 

Föregående test med delayreduktion hade stor inverkan på den interna 

tidsåtgången i programmet, vilket hade visat sig vara stor, samtidigt som 

omstrukturen i sin tur hade stor inverkan på själva kommunikationen mellan 

komponenterna. Genom att jämföra de tester som förlitar sig mest på 

kommunikation mellan komponenter går det utläsa en stor minskning i tid.  

 
Tabell 6. Skillnad i tidsåtgång för kommunikationstunga tester. 

Test Delayreduktion Omstruktur 

Radio till Dart 77 22 

Dart till Radio 42 19 

LF-dist GS2 17 16 

Deviation GS2 21 20 

Radio till Dart (Skydd) 79 28 

Dart till Radio (Skydd) 14 24 

 

Tabell 6 påvisar stora resultat i effektivisering av kommunikationen. Genom 

att bara undersöka dessa tester visar det en tidsminskning på 2.1 minuter. Då 

det i början av projektet tog 15 sekunder innan sänd-lampan tändes på 

provdonet under testet, visade denna lösning en stor minskning av tid. Efter 

denna lösning tog det endast 2 sekunder för lampan att tändas, vilket påvisar 

en markant ökning av hastighet. Då denna typ av kommunikation mellan 

instrumenten används frekvent under en grundtillsyn gav det positia resultat 

till effektiviseringen. 

 

Vidare så byttes den ordningen som testerna exekveras för att förbereda för 

kommande automatiseringstester och försök. Efter ordningen på testen var 

bytta så gjordes ytterligare tester på flera olika radioapparater för att 

säkerställa att allt fungerar som det ska. Detta resultat visas i Tabell 7, 8 och 

9 som är olika mätresultat för de tre olika radioapparater som testades. 
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Tabell 7. Tidmätning för radio #1 efter omändring av testordning 

Radio nr  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

1 58 1322 22.02 

 

Tabell 8. Tidmätning för radio #2 efter omändring av testordning 

 

Tabell 9. Tidmätning för radio #3 efter omändring av testordning 

Radio nr  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

3 58 1337 22.17 

 

Testerna efter ordningsbyte visade något högre resultat än de föregående 

testerna. Detta till direkt anledning av att knappvridningarna kommer tätare 

på varandra, vilket resulterar att provdonet försöker mäta snabbare än den 

egentligen klarar av.  

 

5.2 Automatisering 
 

Efter hårvarulösningen hade implementerats gjordes också tester med hjälp 

av anordningen. Testet i sig skiljer sig inte mot det halvautomatiserade utan 

skillnaden är att man inte fysiskt behöver vrida på reglagen under testerna. 

Endast 3 knapptryckningar krävs manuellt i detta test. 

 
Tabell 10. Tidmätning Automatiseringstest 1 

Test  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

1 58 1195 19.55 

 

Tabell 11. Tidmätning Automatiseringstest 2 

Test  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid  
(minuter) 

2 58 1189 19.49 

 

Radio nr  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid 
(minuter) 

2 58 1355 22.35 
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Tabell 12. Tidmätning Automatiseringstest 3 

Test  

Antal godkända 
tester 

Tid 
(sekunder) 

Tid  
(minuter) 

3 58 1198 19.58 

 

Detta test gav samma resultat som de halvautomatiska testerna som gjordes 

manuellt. I tabellerna visas det betydligt bättre resultat på grund utav att det 

manuella testet som körs i början på programmet försummas då den 

automatiserade lösningen inte har någon påverkan på tiderna.  
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6. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer diskussioner kring projektet ges och slutsatser kring 

resultatet att dras. Då vi genom projektets gång gått igenom flertalet faser 

som varit essentiella för resultatet kommer det inte diskuteras ingående på 

alla delar, utan istället bredare kring de huvudsakliga delarna. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som valdes och användes under projektets gång tycker vi har 

fungerat bra. Genom att ha en väldigt uppdelad struktur på metoden och att 

hela tiden arbeta mot små mål har det gett oss en stabil grund av information 

innan vi har gått vidare till nästa moment. Då vi hela tiden jobbade 

strukturerat och följde metoden gjorde det också att testerna, experimenten 

och de andra delar av metoden vi arbetade med blev lika strukturerade och 

lätta att följa. I efterhand tycker vi det hade varit bra om vi hade delat upp 

metoderna ännu mer för att kunna följa det ännu bättre. Genom att 

exempelvis dela upp ”hårdvaru” i experimentfasen av metoden till 3 olika 

delmoment som innefattar olika komponenter, hade vi kunnat få ännu bättre 

grund innan vi gick vidare in i nästa fas. 

 

Avgränsningarna som definierades innan projektet började gav en smalare 

väg att följa för att nå ett svar på frågeställningarna. Speciellt avgränsningen 

att inte försöka effektivisera komponenterna i sig utan istället fokusera på 

den långsamma kommunikationen. Då många av komponenterna som 

används är väldigt avancerade i sin interna struktur hade det varit svårt för 

oss att få en djupare förståelse för hur de fungerar internt. Dock har dessa 

komponenter en stor förbättringskapacitet vilket hade varit intressant att 

undersöka vidare, detta kunde möjligtvis ha lett till en större reducering i 

tidsåtgång av grundtillsynen. Men eftersom projektet också var avgränsat till 

en period på tio veckor gav det oss inte tillräckligt med tid att gå den vägen.  

 

6.2  Resultatdiskussion 
 

Genom de mätningar och experiment vi har gjort under projektets gång har 

vi fått fram en bra grund för att besvara våra frågeställningar. 

Tidmätningarna som gjordes på radioapparaterna gav oss klara mätvärden 

som enkelt kunde jämföras med varandra och analyseras. Resultaten som 

framhävs i kapitel 5 påvisar stora minskningar i tidsåtgång för den 

halvautomatiska grundtillsynen och ger på så sätt ett klart svar till vår 

frågeställning ”Vilken datorkommunikationslösning är mest lämplig för att 

förbättra hastigheten på en semiautomatisk grundtillsyn för radio 180?”. 

Genom att analysera de tester som gjorts och de mätvärden vi har fått ut går 

det att enkelt se att den mest lämpliga lösningen för att snabba upp 

kommunikationen på den halvautomatiska grundtillsynen är en kombination 



 

 

32 

av delayreduktion och en omstruktur av programvaran. Anledningen till att 

dessa fungerar så bra i kombination med varandra var att delayreduktionen 

var väldigt effektiv för att minska tidsåtgången på de tester som inte 

behövde skicka kommunikation. En minskning av dessa delayer i 

programmet gjorde då att vi sparade in cirka 5 minuter av testet. Genom att 

då kombinera denna lösning med en omstruktur av koden för att på så sätt 

minska tiden det tar för programmet att kommunicera med de komponenter 

som finns, gav det oss en total minskning på ungefär 10 minuter. Eftersom 

målet var att sänka tiden den tog från cirka 35 minuter till 20 minuter kan vi 

se att målet är uppnått.  

 

Vår andra frågeställning, vilket var ”Är en hårdvarulösning lämplig för att 

kunna utföra en helautomatisk grundtillsyn?”, kunde besvaras genom de 

experiment vi gjorde i koppling till automatiseringstesterna. Efter 

konstruktionen med motorer och seriekommunikation till en Arduino var 

upprättad, testad och implementerad kunde vi ta tidmätningar för att kunna 

jämföra. Då testerna av den automatiska lösningen inte visade några större 

tidsförändringar kunde vi då besvara vår frågeställning. Lösningen med 

stegmotorer och Arduino mätte samma tid som ett halvautomatiskt test men 

med fördelen att man inte fysiskt behöver närvara vid testerna.  

 

Fortsättningsvis, så kunde kretsen som används för det helautomatiska 

testerna att utvecklas ytterligare genom att använda en konstruktion med mer 

avancerade komponenter, vilket hade gjort den mer skalbar i framtiden. Men 

med tanke på avgränsningen tidsmässigt var inte detta något som vi kunde 

genomföra. En tanke som fanns var att bygga en större konstruktion som 

möjliggjorde en grundtillsyn av fler än en Ra180 åt gången. Men detta 

prioriterades också bort på grund av tidsavgränsningen.  

 

6.3  Slutsatser 
 

De resultat som påvisats genom detta projekt ger svar på båda inledande 

frågeställningarna med goda resultat. Den halvautomatiska grundtillsynen 

har effektiviserats markant tack vare lösningarna som har presenterats. 

Denna minskning är något som enkelt går att implementera i alla 

programvaror och stationer där man utför en halvautomatisk grundtillsyn i 

hela Sverige. Tack vare att lösningen på problemet i slutändan kan smalnas 

av till en mjukvaruuppdatering går det således att implementera den till alla 

stationer utan att fysiskt vara på plats. Vår första frågeställning ”Vilken 

datorkommunikationslösning är mest lämplig för att förbättra hastigheten 

på en semiautomatisk grundtillsyn för Ra180?” kan med god grund anses 

vara besvarad.  

 

Vår andra frågeställning som var kopplad till en helautomatisk lösning med 

hjälp av hårdvara gav liknande goda resultat. Då man genom resultaten kan 

utläsa att tiden det tar att genomföra en grundtillsyn inte ökat genom att 
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använda den automatiska lösningen kan slutsatsen dras att det är lämpligt att 

använda sig utav den. Den automatiska lösningen möjliggör också testning 

av en Ra180 utan att fysiskt närvara i mer än cirka 3 minuter. Vilket på lång 

sikt sparar in väldigt mycket tid då det ibland finns väldigt många Ra180 

som är i behov av att testas. Då en grundtillsyn med vår lösning tar cirka 21 

minuter att genomföra och testet blir helt automatiserat efter cirka 3 minuter 

så sparar man in 17 minuter per grundtillsyn. Detta i sin tur gör också att 

personen som testar har möjlighet att arbeta med andra uppgifter samtidigt 

som grundtillsynen utförs. Frågeställningen ”Är en hårdvarulösning lämplig 

för att kunna utföra en helautomatisk grundtillsyn?” kan med denna slutsats 

gott anses besvarad. 

 

6.4  Rekommendationer 
 

Vi lägger fram en rekommendation till SAAB att gå vidare med en fortsatt 

utvecklig av projektet vi har lagt grund för. Den stora rekommendationen är 

att gå vidare med effektiviseringen av den halvautomatiska grundtillsynen 

på de ställen i Sverige som dessa genomförs på. Detta då att det på sikt 

kommer att spara väldigt mycket tid och pengar. Genom att jämföra 

tidsresultaten på originaltestet och det förbättrade testet ser man en klar 

minskning i tidsåtgång, se tabell 13. 

 
Tabell 13. Sparad tid på Halvautomatisk grundtillsyn genom en mjukvarupatch 

Lösning Tidsåtgång Sparad tid 

Original 31 minuter – 

Mjukvaruuppdatering 21 minuter 10 minuter 
 

Vi föreslår också att SAAB går vidare med vår helautomatiska lösning då 

denna har påvisat goda resultat i tidsoptimering. Genom att implementera en 

helautomatisk lösning kan man spara in cirka 17 minuter arbetad tid per 

testad radio. Genom att förfina lösningen ännu mer genom att exempelvis 

konstruera ett mindre kretskort och enklare monteringsmöjligheter finns 

också potential i denna lösning att appliceras på en bredare skala. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Instruktioner för grundtillsyn, manuell provning av RA 180. 

Bilaga 2: Resultat från tester av halvautomatiserad grundtillsyn RA 180. 
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BILAGA 1 

Grundtillsyn, manuell provning 

1. Allmänt 
Denna provningsinstruktion är gjord för att användas tillsammans med provdon M3743-

522010 för radiosystem 180/480. Uppkopplingen som görs visas i bilden nedan. 

Varje unikt kopplingsfall som provdonet sedan utför har ett nummer som i detta 

dokument finns i rubriken till respektive mätning. I några fall finns numret också i 

tabellerna som beskriver mätningens utförande. Detta nummer på uppkopplingen finns 

också överst på provdonets display. 

LF-signal till provdonet skall vid alla mätningar komma från en signal-källa med låg 

impedans (mindre än 10 ohm) eftersom rätt värde på matningsimpedansen finns inbyggd 

i provdonet. För LF-voltmetern gäller motsvarande att den skall ha hög 

ingångsimpedans (> 50 kohm) eftersom belastningsmotstånd finns inbyggda i 

provdonet. 

Provdon Ra 180/480 

 
Bild 1.       Manuell provning, mätuppkoppling 

 
Provdonet kan ställas i lägena STYRD TILLSYN eller MENY. I läge STYRD 

TILLSYN kommer mätningarna i samma ordning som i detta dokument. Om menyval 

används kan man välja fritt i menyerna. I båda fallen finns uppkopplingens nummer 



 
 

37 

angiven överst till höger på displayen. Det är samma nummer som i rubriktexterna 

nedan. 

För att radiostationerna skall vara riktigt inställda, gör inmatning av kanaldata genom att 

trycka på tangenten KANALDATA. Inställningen kan göras från vilket läge som helst i 

menyn eller den styrda grundtillsynen. 

2. Manuell provning, gränssnitt 1 

2.1. Känslighet (1) 
Mottagarens signal/brusförhållande mäts vid en specificerad signalnivå. Värdet får inte 

understiga det i tabellen nedan. 
 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF: -116 dBm 
Modulation (deviation): 

150 Hz ( ±2,7 kHz) 1 kHz 

(±5,6 kHz) 30,025 MHz 

och var 
10:e MHz till och med 
87,975 MHz 

Mottagning 
Mod: KLAR 
Volymvred: läge 4 

30,025 MHz och var 
10: e MHz till 

och med 87,975 

MHz 

Min. SINAD-

värde: 10 dB 

 
2.2.  Brusspärr (1) 
Kontroll av att radion inte släpper fram signal när 150 Hz modulation saknas och att 

brusspärren öppnar vid rätt nivå. 

Mätning nr. 1 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF: -53 dBm, 30,025 MHz Modulation 

(deviation): 1 kHz (5,6 kHz) 
Mottagning 
Mod: KLAR, 

30,025 MHz 
Volymvred: läge 4 

LF utsignal: 
Skall inte 

finnas 

 
Mätning nr. 2 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 
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HF: -130dBm* 
Modulation (deviation): 
1 kHz (5,6 kHz) 150 Hz 
(2,7 kHz) 

Mottagning 
Mod: KLAR, 30,025 MHz 
Volymvred: läge 4 

LF utsignal: 
Skall finnas när SINAD-värdet 
>6 dB 

* Nivån ökas tills LF-signal erhålles. 

 
2.3.  LF-utnivå (1) 
Kontroll av LF-väg ut från GS 1. Nivån hos LF-signalen till hörtelefon mäts som 

funktion av volymvredets inställning. Kontrollera för varje läge att volymen ökar med 

vridning medurs. 

 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF till provradio, 30,025 

MHz 
Nivå: -53 dBm 
Modulation (deviation): 150 

Hz ( ±2,7 kHz) 1 kHz (±5,6 

kHz) 

Mottagning 
Mod: KLAR, 

30,025 MHz 

Volymvred: läge 1 

till 8 

LF-ut 
Vid högsta LF-ut: > 2,1V 
Vid lägsta volym: mer än 

40 dB dämpning relativt 

högsta volym 

 
2.4.  LF-distorsion (1) 
LF-signalen till hörtelefon kontrolleras med avseende på distorsion. 

 
INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF till provradio, 30,025 MHz 
Nivå: -53 dBm 
Modulation (deviation): 150 Hz ( ±2,7 kHz) 

1 kHz (±5,6 kHz) 

Mottagning 
Mod: KLAR, 30,025 

MHz 
Volymvred: läge 8 

LF-ut 

distorsion: 
Max 5% 

 
2.5. Strömförbrukning (1) 
Mätning av strömförbrukning från 12,0 V vid mottagning och sändning. 

Mätning nr. 1 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Avstängd radio Strömförbrukning: 
2mA-30mA 

 
Mätning nr. 2 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 
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HF: 30,025 MHz 

Moduleras med: 
150 Hz ( ±2,7 kHz) 
1 kHz (±5,6 kHz) 
Nivå: -53 dBm 

Mottagning 
Mod: KLAR, 

30,025 MHz 

Strömförbrukning: Max 

250 mA 

 
Mätning nr. 3 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Sändning, normaleffekt Mod: 

KLAR, 30,025 MHz 
Strömförbrukning: 

Max 2,3 A 

Mätning nr. 

4 

    

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Sändning, normaleffekt Mod: 

SKYDD, fullband 
Strömförbrukning: 

Max 2,3 A 

 

2.6. Uteffekt (1) 
Uteffekten från radions sändare mäts i båda effektlägena. 

Mätning nr. 1 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Sändning, lågeffekt 
Mod: KLAR. 30,025 MHz och var 

10:e MHz till och med 87,975 MHz 

HF:+10 dBm(10mW) till + 

18dBm(63mW) 

Mätning nr. 

2 

    

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Sändning, normaleffekt 
Mod: KLAR. 30,025 MHz och var 
10:e MHz till och med 87,975 MHz 

HF: +34,5 dBm (2,8 W) till 

+40,5 dBm (11,2 W) 

 

2.7. Frekvensnoggrannhet (1) 
Frekvensen hos den sända HF-signalen mäts. 
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INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Sändning, normaleffekt Mod: 

KLAR, 30,025 
HF: max frekvensawikelse 

±300 Hz 

 

2.8. Tonoscillatorns deviation (1) 
Radion sänder. HF-signalen demoduleras och tonoscillatorns (150 Hz) deviation 

mäts. 

 

 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen 

modulation 
Sändning, normaleffekt Mod: 

KLAR, 30,025 MHz 
Tillåten deviation 
(20% avvikelse från 

±2,7 kHz): 
±2,16 kHz till ±3,24 

kHz 

 
2.9. Tonoscillatorns frekvensnoggrannhet (1) 
Radion sänder HF-signal som demoduleras och 150 Hz-tonens frekvens mäts. 

 

 
INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Modulation: intern 

150 Hz 
Sändning, normaleffekt Mod: 

KLAR, 30,025 MHz 
Frekvens LF ut 150 Hz 

Frekvensawikelse max 

±2 Hz 

 

2.10. Modulationsbegränsning (1) 
Deviationen hos sändarens utsignal mäts för två olika nivåer på modulationssignalen. 

Deviationen får inte öka för mycket. 

Mätning 1 (1) 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

1 kHz, 

280mV* 
Sändning, 

normaleffekt 
Mod: KLAR, 30,025 

MHz 
Volymvred: läge 4 

Deviationens värde ≤ referensvärde (Ref.-

värde: ±6,6 kHz till ±10,0 kHz) 

 
Mätning 2 (1) 
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INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

1 kHz, 2,8 V* Sändning, normaleffekt 

Mod: KLAR, 30,025 MHz 
Volymvred: läge 4 

Deviationens värde ≤ referensvärde  1,6 

* Insignalen till provradion skall vara 2,8 mV (emk) respektive 28 mV (emk). 

Provdonet dämpar signalen 40 dB, därför skall provdonets LF-IN matas med en 40 dB 

högre spänning. 

2.11. Modulationsdistorsion (1) 
Provradions modulationsdistorsion mäts när den sänder med normaleffekt. 

 

 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Modulation till provdon 1 

kHz, 280 mV* 
Sändning, normal 

effekt 
Mod: KLAR, 30,025 

MHz 
Volymvred: läge 4 

Distorsion på demodulerad 

HF: max. 5 % 

* Insignalen till provradion skall vara 2,8 mV (emk). 
Provdonet dämpar signalen 40 dB, därför skall provdonets LF-IN matas med en 40 dB 

högre spänning. 
 

3. Manuell provning, gränssnitt 2, tvåtråd 
För att prova gränssnittets funktion, kopplas Ra 180 provradio till DART 380 med 

tvåtråd. 

3.1. Dartmeddelande 30 t/s (36, 37) 

Kontroll av att data kan skickas på gränssnittet mellan provradion och DART 380. 

Samtidigt bekräftas att kontakt upprättas mellan de båda enheterna (pollningen 

fungerar). 

Meddelande skickas i båda riktningarna. DART 380 används som terminal till 

provradion. Provdonet ställer automatiskt in dämpsatsen till 130 dB. 

Mätning 1 (36) 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Mata in ett 

Dartmeddelande på 

referensradion. 

Mottagning 
Mod: SKYDD, 

Kanal 1 

Dartmeddelandet skall tas emot 

korrekt av DART 380 (ansluten 

till provradion) 
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Mätning 2 (37) 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Mata in ett Dartmeddelande 

på DART 380. 
Sändning, 

normaleffekt 
Mod: SKYDD, 

Kanal 1 

Dartmeddelandet skall tas emot 

korrekt av referensradion 

 

3.2.  LF-distorsion (13) 

Kontroll av att LF-signal kan skickas ut på tvåtråden, GS2. LF-signalens distorsion 

mäts. Mätningen görs på DART MIK 1-utgången (GS8). 

 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF till provradio 
Nivå: -53 dBm 
Modulation (deviation): 150 Hz 

( ±2,7 kHz) 1 kHz (±5,6 kHz) 

Frekvens: 30,025 MHz 

Mottagning 
Mod: KLAR 
Volymvred: ingen 

inverkan 
Frekvens: 30,025 

MHz 

LF-distorsion på GS 2: 
Max5% (GS8ochGS2) 
Ställ DARTs 

volymvred så att ca 2,1 

V erhålls som 
LF-ut 

 

3.3. Deviationsmätning (13) 
Kontroll av att LF-signal kan tas emot på GS 2. Provradions deviation mäts när den 

sänder med normaleffekt. 

 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

LF till provradio via 
DART380 
Nivå: 280 mV (låg utimpedans)* 

Frekvens: 1 kHz 

Sändning, 

normaleffekt 
Mod: KLAR, 

30,025 
MHz 
Volymvred: läge 4 

Tillåten deviation: 
(20% avvikelse från 

±8,3 kHz) 
±6,6 kHz till ±10,0 

kHz 

* Insignalen till DART skall vara 2,8 mV (emk). Provdonet dämpar signalen 40 dB, 

därför skall provdonets LF-IN matas med en 40 dB högre spänning. 

4. Manuell provning, gränssnitt 3 
 
4.1. Dartmeddelande 30 t/s (23, 24) 
Kontroll av att data kan skickas på gränssnittet. Samtidigt bekräftas att kontakt 

upprättas mellan de båda enheterna (pollningen fungerar). Meddelande skickas i båda 
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riktningarna. Provdonet ställer automatiskt in dämpsatsen till 130 dB. 

 

Mata in ett Dartmeddelande i referensradion och sänd detta till DART 380 via 

provradion. 

Kontrollera att meddelandet mottagits korrekt. 

Mätning 1 (23) 

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Meddelande matas in på 

referensradions 

tangentbord. Sänd 

genom att trycka på 

provdonets tangent 

SÄND. 

Sändning, 

normaleffekt 
Mod: SKYDD, 
Kanal 1, fullband 

Mottagning 
Mod: SKYDD, 

Kanal 1, 

fullband 

Kontrollera att 

meddelandet tas 

emot korrekt 

Mata in ett Dartmeddelande i DART 380 och sänd detta via provradion till 

referensradion. Kontrollera att meddelandet mottagits korrekt. 

Mätning 2 (24) 

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Meddelande matas in på 

DARTs tangentbord. 

Sänd genom att trycka 

på DART-tangent SND. 

Mottagning 
Mod: SKYDD,  

Kanal 1, fullband 

Sändning, 

normaleffekt 
Mod: SKYDD, 

Kanal 1, fullband 

Kontrollera att 

meddelandet tas 

emot korrekt 

 
4.2.  LF-distorsion (3) 
Kontroll av att LF-signal kan skickas ut från GS 3. LF-signalens distorsion mäts. 
 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

HF till provradio 
Nivå: -53 dBm 
Modulation 

(deviation): 
150 Hz (±2,7 kHz) 
1kHz   (±5,6 kHz) 
Frekvens: 30,025 

MHz 

Mottagning Mod: KLAR 

Volymvred: 
läge 8 
Frekvens: 30,025 MHz 

LF-distorsion på 

GS 3: 
Max 5% 
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4.3.  Deviationsmätning (3) 
Kontroll av att LF-signal kan tas emot på GS 3. Provradions deviation mäts när den 

sänder med normaleffekt. 
 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

LF till provdon 
Nivå: 280 mV 
(låg 

utimpedans) 
Frekvens: 1 

kHz 

Sändning, normal effekt Mod: 

KLAR Frekvens: 
30,025 MHz 
Volymvred: läge 4 

Tillåten deviation: 
(20% avvikelse från ±8,3 

kHz) 
±6,6 kHz till ±10,0 kHz 

* Insignalen till provradion skall vara 2,8 mV (emk). Provdonet dämpar signalen 40 dB, 

därför skall provdonets LF-IN matas med en 40 dB högre spänning. 

4.4.  Utspänning 12 V (78) 
Kontroll av utspänning från provradion (MIK2:F) vid belastning med 500 mA. 

Belastningsmotstånd finns inbyggt i provdonet. 

INSIGNAL PROVRADIO UTSIGNAL 

Ingen Mottagning 
Mod: KLAR eller SKYDD 

UMIK2≥10V 

 

5. Manuell provning, gränssnitt 4 
På detta gränssnitt görs bitfelhaltsmätning både för 16 kbit/s och 30 tecken/s. 

Mätuppkopplingen är lika i båda fallen. Styrsignalen DATATAKT i gränssnittet 

ställer datahastigheten i respektive läge genom att sättas till +5 V eller -5 V. 

Bitfelhaltsmätare finns inbyggd i provdonet. Bitfelen ackumuleras hela tiden som provet 

pågår. På provdonets display visas bitfelhalten, dvs antalet bitfel dividerat med antalet 

sända bitar. Lägg märke till att piltangenterna byter funktion i dessa mätningar; de 

används till att ändra dämpningen av HF-signalen. För att lämna mätningen används 

tangenten LÄMNA. 

5.1. Bitfelhalt, 16 kb/s (17,18) 
Mätning av bitfelhalten görs både vid mottagning (uppkoppling 17) och sändning 

(uppkoppling 18) med provradion. Ett känt meddelande sänds från referensradion till 

provradion, och bitfelhalten mäts i det mottagna meddelandet. Därefter sänds 

meddelande ifrån provradion och bitfelhalten mäts från referensradion. 

 

Observera: Mätningen måste göras till dess värdet på bitfelhalten stabiliseras; ca 1 

minuts mätning är för det mesta tillräckligt. Ställ om radiomätinstrumentet så att det 

inte sänder ut någon signal; denna stör annars mätförloppet. 
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Mätning nr. 1 (17) 

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Dämpsats ställs till 

127 dB för - 90 

dBm till mött. Känt 

bitmönster, 16 

kbit/s 

Sändning, normaleffekt 

Mod: SKYDD, kanal 1 

fullband 

Mottagning 

Mod: SKYDD 
kanal 1, fullband 

Bitfelhalt: 

<lxl0-4 

Mätning nr. 2 (17) 

      

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Dämpsats ställs till 

153 dB för - 116 

dBm till mott. Känt 

bitmönster, 16 

kbit/s 

Sändning, normaleffekt 

Mod: SKYDD, kanal 1 

fullband 

Mottagning 
Mod: SKYDD, 
kanal 1, 

fullband 

Bitfelhalt: 

<lxl0-1 

 
Mätning nr. 3 (18) 

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Dämpsats ställs till 127 

dB för - 90 dBm till 

mött. Känt bitmönster, 

16 kbit/s 

Mottagning, 
Mod: SKYDD, kanal 1, 

fullband 

Sändning, 

normaleffekt,  

Mod: SKYDD,  

kanal 1, fullband 

Bitfelhalt: 

<lx10-4 

 
5.2. Bitfelhalt, 30 t/s (19, 20) 

Denna mätning görs på samma sätt som under 5.1 i mottagning (uppkoppling 19) och 

sändning (uppkoppling 20), men data sänds med 300 bit/s. 

Observera: Mätningen måste göras till dess värdet på bitfelhalten stabiliseras; ca 1 

minuts mätning är för det mesta tillräckligt. Ställ om radiomätinstrumentet så att det 

inte sänder ut någon signal; denna stör annars mätförloppet. 

 

 

Mätning nr. 1 

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 
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Dämpsats ställs till 

127 dB för - 90 

dBm till mott. 

Känt bitmönster, 

300 bit/s 

Sändning, normal effekt 

Mod: SKYDD, kanal 1 

fullband 

Mottagning 

Mod: SKYDD 
kanal 1, fullband 

Inga bitfel 

Mätning nr. 2 

  

  

  

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO UTSIGNAL 

Dämpsats ställs till 

153 dB för - 116 

dBm till mött. 

Känt bitmönster, 

300 bit/s 

Sändning, normaleffekt 

Mod: SKYDD, kanal 1 

fullband 

Mottagning 

Mod: SKYDD 
kanal 1, fullband 

Inga bitfel 

Mätning nr.3 

      

INSIGNAL REFERENSRADIO PROVRADIO   UTSIGNAL 

Dämpsats ställs till 

127 dB för - 90 

dBm till mott. 

Känt bitmönster, 

300 bit/s 

Mottagning 
Mod: SKYDD, 
kanal 1, fullband 

Sändning, 

normaleffekt Mod: 

SKYDD kanal 1, 

fullband 

  Inga bitfel 

      

6. Manuell provning, gränssnitt 25 (77) 

Provning av bakladdningsskyddets funktion. 

Om batteriets mittpunkt har en spänning som understiger 4,8 V men överstiger 

2,0 V så stängs radion av. Detta för att förhindra att battericeller laddas upp 

med motsatt polaritet. Normalt ger provdonet ut spänningen 6 V till radions 

Bmitt (radions mätingång för batteriets mittpunkt). 

Funktionen provas genom att provdonet ger ut en spänning till Bmitt som är ca 4 V. 

Radion skall då ge ett operatörsmeddelande efter ca 40 s (och texten RA FRÅN 

på displayen) och efter ytterligare ca 40 s skall radion stängas av. 

Observera: Operatörsmeddelandet (tre tonstötar) kan höras i högtalaren på 

radiomätinstrumentet. 
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BILAGA 2 
 

Test Origin
al 

Lödning Halv-
duplex 

Delayreduk
tion  

Omstruk
tur 

Radio till dart 80 81 77 22 

Dart till radio 45 43 42 19 

LF-dist GS2 34 33 17 16 

Deviation GS2 33 41 21 20 

Radio till dart 80 77 79 28 

Dart till radio 16 15 14 24 

LF utnivå 1 22 24 18 17 

LF utnivå 2 7 9 5 4 

LF utnivå 3 4 4 4 4 

LF utnivå 4 5 4 4 3 

Strömförbr. Avstängd radio  28 22 17 17 

Känslighet 30 Mhz 19 17 17 16 

Brusspärr mätning 1 9 9 10 9 

Brusspärr mätning 2 22 21 16 13 

Strömförbr. Mottagning 23 24 18 15 

Uteff 30 låg 33 30 20 19 

känslighet 40 13 13 9 8 

uteff 40 låg  11 11 7 7 

känsl 50 12 11 8 6 

uteff 50 låg  11 11 7 7 

känslighet 60  12 12 7 8 

uteff 60 låg  12 13 8 7 

känslighet 70 17 12 9 6 

uteff 70 låg  11 12 6 6 

känslighet 80 12 13 7 6 

uteff 80 låg  12 11 8 7 

känslighet 87,9 14 12 9 8 

uteff 87,9 låg 9 10 9 8 
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känslighet 42 11 11 8 7 

uteff 42 låg 10 11 7 9 

uteff 42 norm 11 10 7 6 

uteff 87,9 norm 11 10 7 7 

uteff 80 norm 11 10 6 7 

uteff 70 norm 12 13 8 8 

uteff 60 norm 12 12 8 6 

uteff 50 norm 12 12 9 7 

uteff 40 norm 11 11 8 9 

uteff 30 norm 13 12 7 6 

Strömförbrukning sändning 
klar 52 50 25 24 

Tonosc. Deviation och 
frekvensnog. 20 20 11 12 

Modulationsbegränsning 29 28 17 15 

Modulationsdistortion 11 12 9 10 

Deviation GS3 26 26 19 17 

LF utnivå 5  7 8 5 5 

LF utnivå 6 4 5 4 4 

LF utnivå 7 3 4 4 5 

LF utnivå 8 7 5 4 4 

LF-dist GS1 8 7 7 5 

LF-dist GS3 15 14 11 10 

Strömförbrukning sändning 
skydd 53 52 32 29 

Utspänning MIK 2 53 54 29 21 

Bitfel 16 -90 mottagning 73 71 70 73 

Bitfel 16 -116 mottagning 101 100 99 97 

Bitfel 16 -90 sändning 126 125 122 99 

Bitfel 30 -90 mottagning 74 79 81 82 

Bitfel 30 -116 Mottagning 126 125 119 101 

Bitfel 30 -90 Sändning 101 103 100 93 

Kontroll Bakladdningsskydd 216 203 189 144 
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Total Tid i 
sekunder 1825 1798 1505 1252 

Total tid i minuter 30,42 29,97 25,08 20,87 

 

Test Radio 1 Radio 2 Radio 3 

Radio till dart 21 20 21 

Dart till radio 19 19 18 

LF-dist GS2 15 14 15 

Deviation GS2 17 18 18 

Radio till dart 27 27 27 

Dart till radio 22 22 22 

LF utnivå 1 16 19 28 

LF utnivå 2 2 2 2 

LF utnivå 3 2 2 2 

LF utnivå 4 3 2 2 

LF utnivå 5 2 2 3 

LF utnivå 6 3 2 2 

LF utnivå 7 5 2 2 

LF utnivå 8 4 4 4 

LF dist GS1 5 5 5 

LF dist GS3 5 7 6 

Känsl 30 10 9 10 

Brus 1 8 9 9 

Brus 2 24 24 24 

Uteff 30 låg 11 14 13 
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känsl 40 9 9 9 

uteff 40 låg 7 7 7 

känsl 50 8 9 7 

uteff 50 låg 7 7 8 

känsl 60 9 9 9 

uteff 60 låg 7 8 9 

känsl 70 9 9 8 

uteff 70 låg  7 8 7 

känsl 80 8 9 9 

uteff 80 låg 6 7 8 

känsl 87.95 8 9 9 

uteff 87.95 låg 7 7 8 

känsl 42 8 8 7 

uteff 42 låg 8 8 7 

uteff 42 norm 7 7 8 

uteff 87.95 norm 6 7 7 

uteff 80 norm 6 7 7 

uteff 70 norm 7 8 8 

uteff 60 norm 7 7 7 

uteff 50 norm 8 8 8 

uteff 40 norm 7 8 7 

uteff 30 norm 7 9 9 

Strömföbrukning mottagning 23 25 24 

Strömförbrukning sändning klar 42 47 45 

Tonosc. Frekvensnoggranhet och deviation 18 12 14 
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Modulationsbegränsning 24 17 18 

Modulationsdistortion 19 13 14 

Deviation GS3 22 14 16 

Strömförbrukning sändning skydd 51 41 45 

Utspänning MIK 2 45 25 30 

bitfel 16 -90dB mottag 59 86 86 

bitfel 16 -116dB mottag 88 88 87 

bitfel 16 -90dB sändning 86 87 88 

bitfel 30 -90dB mottag 87 88 88 

bitfel 30 -116dB mottag 94 89 89 

bitfel 30 -90dB sändning 83 87 86 

Kontroll bakladdningsskydd 170 171 170 

Strömförbrukning avstängd radio 26 29 24 

Total Tid i sekunder 1321 1317 1330 

Total tid i minuter 22,02 21,95 22,17 
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