
  

 
 Örebro universitet Örebro University 
 Akademin för naturvetenskap och teknik School of Science and Technology 
 701 82 Örebro  SE-701 82 Örebro, Sweden 
 
 

 

 

 

Examensarbete, C-nivå 15 högskolepoäng  

 

  

 AUTOMATISERAD KALIBRERING 
AV VÄDERRADAR 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Pedersson 
 

Ljudingenjörsprogrammet 180 hp 
 

Örebro universitet, vårterminen 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Dag Stranneby 

 

 

AUTOMATED CALIBRATION OF WEATHER RADAR 
 



Cecilia Pedersson 
Örebro Universitet, Ljudingenjörsprogrammet 
Examensarbete 15 hp, VT 2009 

 

i 

 

Sammanfattning 
För att kalibrera väderradarna i Sverige finns en miniräknare med program som styr 

kalibreringen. Deluppgiften ”Program för kalibrering” innebär att överföra dessa 

program till en PC. Då ingen dokumentation finns om hur kommunikationen sker mellan 

radar och miniräknare, är första steget att analysera och jämföra programkoden från 

miniräknaren med informationen från en linjelyssnare. Därefter skrivs programmen i 

det grafiska programmeringsspråket Agilent Vee. Programmen läser av radarns svar på 

signaler med olika dämpning från en signalgenerator, beräknar en radarkonstant, 

skapar en kalibreringstabell, samt programmerar kalibreringstabellen i radarns 

signalprocessor. Datorns mätvärden och beräkningar jämförs med miniräknarens, och 

det kan konstateras att programmen överensstämmer med varandra. 

 

Deluppgiften ”Automatiserad kontroll av dämpsteg” innebär att med en 

spektrumanalysator läsa av effekten på en signal med varierande dämpning från en 

signalgenerator. Detta görs för att kontrollera dämpstegen, då man på Saab Aerotech 

upptäckt problem med signalgeneratorn. Ett program skrivs för att automatiskt styra 

både signalgenerator och spektrumanalysator. Den avlästa effekten vid varje dämpsteg 

sparas och en graf med dessa värden genereras automatiskt av programmet. I grafen 

återfås en linjär kurva, vilket är det förväntade utseendet vid fungerande dämpsteg. För 

en ytterligare kontroll läses effekten av vid varje enskild dämpare. Även dessa värden 

ligger inom accepterade gränser, vilket innebär att problemet ligger på annat håll i 

signalgeneratorn, än i dämpstegen.  

Abstract  
A calculator is used to calibrate all the weather radars in Sweden. One part of this thesis 

is to transfer the programs on this calculator to a PC. There is no documentation on how 

the calculator communicates with the radar, so the first step is to analyze and compare 

the code from the program with the information shown on a protocol analyzer. When 

the communication is known, a program is written in the language Agilent Vee. One 

program reads the response from the radar of a signal with different attenuation. Others 

calculates the radar constant, generates a calibration table and programs the table to the 

signal processor in the radar. By comparing the result from the programs on the PC and 

the corresponding results from the calculator it is verified that the programs run 

correctly.  

 

Saab Aerotech have found that the signal generator in not working correctly. The other 

part of this thesis is to automatically control the signal generator and a spectrum 

analyzer. The spectrum analyzer reads the power of a signal with different attenuation 

from the signal generator and presents the values in a graph. The curve of the graph is 

linear which means that there is no problem with the attenuation.  
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Förord  
Detta examensarbete är den sista kursen på Ljudingenjörsprogrammet, 180 hp, på 

Örebro universitet. Arbetet har utförts under 10 veckors tid på uppdrag av Saab 

Aerotech på plats i Arboga.  

 

Jag vill speciellt tacka min handledare på Saab Aerotech, Mats Lundqvist, och givetvis 

alla andra på Saab Aerotech och Örebro universitet som hjälpt mig på ett eller annat sätt. 

 

 

 

Örebro, den 29 maj 2009 

Cecilia Pedersson 
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1. Bakgrund  

Saab Aerotech förfogar över kalibreringsutrustningar avsedda för att verifiera 

funktionen hos de 12 väderradar som finns i Sverige. Det är viktigt att det går att lita på 

utrustningen, då data från radarn ingår i numeriska analyser som utförs av SMHI och 

andra vädertjänster. I kalibreringsutrustningen ingår en signalgenerator, en 

miniräknare samt ett interfacekort. Detta examensarbete består av två delar som båda 

berör kalibreringsutrustningen. 

1.1. Program för kalibrering 
En gång per år sker kalibrering av samtliga radar ute på plats på de olika stationerna. 

Vid kalibreringen används miniräknaren HP48, som är en avancerad, programmerbar 

miniräknare från Hewlett Packard. Programmen på miniräknaren styr en 

signalgenerator att stega igenom olika dämpningar på signalen och spara värdet på 

svaret av signalen från radarn i en tabell. Denna tabell motsvarar karaktäristiken på 

mottagaren i radarn. Utifrån tabellen, samt en beräknad radarkonstant, skapas en 

kalibreringstabell som sedan programmeras till radarns EEPROM (Electrical Erasable 

Programmable Read Only Memory). Uppdraget innebär att överföra och översätta 

miniräknarens program till en PC, då man inte vill stå utan möjlighet till kalibrering om 

miniräknaren går sönder. 

 

När en signal läses av i mottagaren används enheter, till exempel A/D-omvandlare, som 

består av komponenter med egenskaper som inte är helt identiska med varandra. 

Beroende på vilken radar som används fås alltså olika värden vid mätavläsningen av 

samma mottagna signal. Mottagaren i varje radar kalibreras därför med hjälp av en känd 

insignal, då det är väldigt viktigt att radarns individuella karakteristik inte påverkar det 

presenterade värdet. 

 

Vid kalibrering av en radar kopplas antennen ur och en signalgenerator kopplas istället 

in via ett interfacekort på radarn, se bild 1. Signalgeneratorn skickar signaler av samma 

frekvens, kring 5,6 GHz, men med olika styrka, med dämpningar från 120 dB till 1 dB.  

 

 
Bild 1. Anslutningar vid ”Program för kalibrering”. Miniräknaren kommer att bytas mot en PC. 
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När radarn används i drift tas signaler emot av varierande styrka, beroende på 

egenskaperna på molnet som signalerna reflekteras mot. För att efterlikna detta vid 

kalibreringen används därför olika dämpningar på signalen. Från programmen på 

miniräknaren skickas kommandon till interfacekortet att ställa signalgeneratorn på 

önskad dämpning. Den dämpade signalen från signalgeneratorn leds sedan in i 

mottagaren på radarn, och motsvarar då en reflekterad och mottagen signal till radarn. 

Signalen läses av och värdet sparas i en tabell. 

1.2. Automatiserad kontroll av dämpsteg 
Varje år måste även signalgeneratorn kontrolleras för att säkerställa kvaliteten på den 

utsända signalen då den, som tidigare nämnts, används vid kalibrering av radarsystem. 

En av signalgeneratorerna fungerar inte tillfredställande idag. Eventuellt beror detta på 

problem med dämpstegen. Vid kontroll av dämpstegen enligt tillverkarens föreskrift, 

syns dock inga tecken på att problem finns. Enligt föreskrifterna genomförs endast en 

begränsad kontroll av dämpstegen, och en fullständig kontroll av alla dämpsteg kan 

eventuellt hitta fel som i dagsläget inte syns. 

 

Uppdraget består av att via en PC styra en signalgenerator att stega igenom dämpsteg 

från 120 dB till 0 dB. Det är, till skillnad från den tidigare uppgiften ”Program för 

kalibrering”, intressant att studera signalen även vid 0 dB, det vill säga en signal utan 

dämpning. För att styra signalgeneratorn används samma interfacekort som i tidigare 

uppgift. En PC styr både spektrumanalysatorn och interfacekortet, som i sin tur alltså 

styr signalgeneratorn, se bild 2. Spektrumanalysatorn tar emot en signal med känd 

dämpning från signalgeneratorn. Signalens effekt, det vill säga amplituden på kurvan på 

spektrumanalysatorns display, läses av. Enheten som används för effekt är dBm, där 

referensnivån är -1 mW vid 0 dBm. Kontroll görs av samtliga dämpsteg i 

signalgeneratorn, och mätdata sparas för presentation.  

 

 
Bild 2. Anslutningar vid ”Automatiserad kontroll av dämpsteg”. 
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2. Teori 

2.1. Radar 
En radar består av en sändare och mottagare, en vågledare som leder signalen till och 

från utmataren, samt en reflektor, se bild 3. Runt antennen finns även en sfärformad 

radom som skyddar antennen från smuts och väderslitage. Radomen är anpassad till att 

ha minsta möjliga dämpning vid antennens sändarfrekvens, kring 5,6 GHz.  

 

En signal skickas i form av pulser från utmataren, studsar mot reflektorn och sänds ut i 

luften. När signalen stöter på något hinder, exempelvis i form av ett moln, reflekteras en 

signal tillbaka och tas emot i utmataren. Signalen leds genom vågledaren till mottagaren 

och läses av. Då signalstyrkan på den utsända signalen är känd kan intensiteten, även 

kallad reflektiviteten, beräknas genom att läsa av signalstyrkan på den mottagna 

signalen. Från intensiteten beräknas sedan storleken på molnet och vattenmängden i 

detta (1). En hög signalstyrka på mottagen signal betyder att det finns mycket vatten i 

molnet som signalen reflekteras mot. För att avgöra hastigheten på molnet studeras 

fasskillnaden och genom detta beräknas frekvensskillnaden. Med hjälp av vidare analys 

beräknas sedan turbulensen, det vill säga spridningen och osäkerheten i mätvärdena.  

 

 
Bild 3. En modell av en radar utan radom. 

Reflektor 

Vågledare 

Här finns bland annat enheter 

för mätavläsning, sändare och 

mottagare. 

Utmatare 
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Bild 4. Radarbilder där vindhastigheten [m/s] syns uppe till vänster, reflektiviteten [dBz] uppe till höger och 

turbulensen [m/s] nere till vänster.  

 

I bild 4 syns turbulensen nere till vänster. Mätvärdena är uppdelade i olika intervall där 

den gula färgen motsvarar en låg turbulens (2). 

2.2. Doppler- och nondopplermod 
Radarn arbetar i två moder, doppler och nondoppler. Den senare kallas även 

intensitetsmod eller normalmod. Önskad mod väljs med en brytare på radarn. I 

nondopplermoden detekteras endast hur mycket av utsänd signal som reflekteras, det 

vill säga intensiteten. Dopplermoden används istället idag då man utöver intensiteten 

även kan studera rörelse och hastighet på molnen. Detta görs genom att jämföra 

frekvensen på den skickade signalen och den reflekterade mottagna signalen. Om 

molnet som reflekterar signalen är i rörelse ändras frekvensen något, vilket kallas 

dopplereffekt. Rör sig molnet bort från radarn fås en lägre frekvens på mottagen signal, 

och rör sig molnet mot radarn fås en högre frekvens (3). 

 

Signalen sänds i form av pulser där tiden mellan varje utsänd puls varierar mellan 

moderna. I dopplermod sänds två på varandra följande signaler, med 32 pulser per 

signal. Tidsintervallet mellan pulserna skiljer sig mellan signalerna. Anledningen till att 

två signaler utnyttjas är att högre hastigheter på molnen, upp till ±48 m/s, då kan 

observeras. Det finns två varianter av dopplermoden, D120 som når ett område med en 

radie på 120 km och D240 som når 240 km. I D120 observeras de högsta hastigheterna 
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på molnen, medan D240 når de längsta avstånden. I både D120 och D240 används 

kortare pulser än i nondopplermod, vilket betyder att det finns mindre energi i dessa 

signaler. Signalerna når därmed inte lika långt som i nondopplermoden, som har en 

räckvidd på 480 km. Dopplermodens räckvidd är dock tillräcklig. Det finns nämligen 

ingen anledning att titta längre ut än 240 km från radarstationen, beroende på jordens 

böjning. Vid mätningar används elevationer, det vill säga lutningar i höjdled på 

reflektorn, mellan 0,5° till 40°. Vid små elevationer, under 2°, används D240. Vid större 

elevationer används D120, då mätningar av vindhastigheter prioriteras framför 

räckvidd (2).  

2.3. Radarkonstant 
Radarkonstanten används vid beräkning av kalibreringstabellen och beräknas enligt 

nedanstående formel (4). 

 

𝐶 =  
𝜋3

1024 ∙ ln 2 ∙ 𝑐
∙
𝑃 ∙ 𝐺2 ∙ 𝜃 ∙ ∅ ∙ 𝑓2

𝑝𝑟𝑓     ∙ 𝐿𝑡𝑜𝑡

 

Formel 1. Formel för beräkning av radarkonstanten. 

 

𝑐 =  Ljusets hastighet [m/s] 

𝑃 =  Medeleffekt [W] 

𝐺 =  Antennförstärkning (envägs) [ggr] 

𝜃 =  Horisontell lobvidd [rad] 

∅ =  Vertikal lobvidd [rad] 

𝑓 =  Radarfrekvens [Hz] 

𝑝𝑟𝑓      =  Medelvärde av puls-repetition-frekvens [Hz] 

𝐿𝑡𝑜𝑡  =  Total förlustfaktor [ggr] 

 

Då antennen är cirkulär fås att den horisontella lobvidden är lika stor som den vertikala, 

det vill säga 𝜃 = ∅.  

Prf anger hur tätt i tid pulserna sänds från radarn. I nondopplermod sänds pulserna med 

4ms mellanrum, vilket motsvarar 250 Hz. I dopplermon sänds, som tidigare nämnts, två 

på varandra följande signaler där tidsintervallet mellan pulserna i signalen skiljer sig 

mellan varandra. Vid D120 har de två signalerna en prf på 900 Hz och 1200 Hz, vilket 

ger en medel-prf på 1028 Hz. En halvering av prf ger en dubblering av räckvidden, vilket 

innebär att D240 har en prf på 514 Hz (4). 

Den totala förlustfaktorn innefattar bland annat förlusten i radomen och i vågledaren.  
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3. Metod 

3.1. Grafiskt programmeringsspråk 
För att underlätta vid bland annat handskakningar vid kommunikation med olika 

instrument, används med fördel ett grafiskt programmeringsspråk. Under min 

utbildning på Örebro universitet har LabView från National Instruments används något, 

och därför valdes LabView 8.3 till detta projekt.  Vid försök att kommunicera med 

interfacekortet dök det upp problem och jag blev rekommenderad av Saab Aerotech att 

istället använda Agilent Vee 8.0. Vee är ett grafiskt programmeringsspråk som, till 

skillnad från LabView, är inriktat mot just kommunikation med och kontroll av olika 

instrument. Jag tog beslutet att byta språk, trots att jag redan påbörjat programmering i 

LabView. Detta för att underlätta kommunikationen, samt att hjälp och råd fanns att 

tillgå på nära håll. 

 

I Vee ritas programmen upp som flödesscheman, se bild 6. För att säkerställa att 

ändringar inte görs av misstag, sparas de färdiga programmen som säkra Runtime-

versioner, se bild 5. För att sedan köra dessa Runtime-versioner behövs endast ett gratis 

Runtime-program, som finns att hämta på Agilents hemsida (5). För vidare utveckling 

och ändringar i programmet krävs dock en licensierad version. 

 

 
Bild 5. Programmet för ”Automatiserad kontroll av dämpsteg” som körs som .vxe-fil i Runtime Vee. 
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Bild 6. I Vee ritas programmet upp som ett flödesschema. Här syns en bild av programmet Meas som mäter 

in 120 värden via interfacekortet och skriver dem först till en array och sedan till en fil. 
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4. Genomförande 

4.1. Program för kalibrering 
På miniräknaren finns fem program som ska överföras till PC. Nedan följer en kort 

presentation av funktionerna på dessa program. Programmen skiljer sig något åt 

beroende på vilken mod som väljs. Jag väljer att behålla miniräknarens namn på 

program och tabeller, då dessa är väl inarbetade på företaget. För att få en tydligare bild 

av tabellerna som nämns, se bild 7. 

 

Measurement of Transfer Function, Meas, styr signalgeneratorns dämpning och läser 

av det värde som fås som svar från radarn på signalen vid varje dämpning. En tabell med 

120 mätvärden skapas, motsvarande 120 dämpsteg. I miniräknaren kallas denna tabell 

PPDATA. De avlästa värdena skiljer sig åt beroende på den mod som valts på radarn. 

Calculation of Radar Constant, Compc, beräknar radarkonstanten utifrån inmatade 

värden på medeleffekt, antennförstärkning, lobvidd, frekvens och dämpning i vågledare 

och radom. 

Generation of Promdata, Genprom, utgår från de 120 mätvärdena i tabellen PPDATA 

och med hjälp av den beräknade radarkonstanten och interpolering beräknas en ny 

tabell, PROMDATA, med 256 värden.   

Programming of EEPROM, Prgprom, programmerar radarns EEPROM med de 256 

värdena från PROMDATA-tabellen. 

Manual Control of the Attenuators, Man, frågar efter en specifik dämpning, ställer in 

signalgeneratorn på inmatad dämpning och skriver ut avläst värde från radarn. Denna 

funktion används innan avläsning av alla dämpsteg påbörjas i programmet Meas, för att 

brusreglera radarn efter signalgeneratorns brusnivå.  

 

Uppgiften inleds med att skaffa förståelse om de fem programmen, samt att skaffa 

kunskap om det grafiska programspråk som kommer användas. Koden till programmen 

på miniräknaren är känd och är skriven i HPs eget språk. Genom att läsa i miniräknarens 

manualer studeras detta språk (6, 7).  

 

 
Bild 7. Bild av tabellerna i programmen på miniräknaren.   
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4.1.1. Calculation of Radar Constant, Compc 
Som första program att översättas väljs Compc. Detta program kräver inte 

kommunikation med interfacekortet, utan bara inmatade värden från användaren, vilket 

ger tillfälle att bekanta mig med valt programspråk.  

 

Programmet inleds med att användaren anger till vilken fil som den beräknade 

radarkonstanten ska skrivas. Se bild 8 för flödesschema av programmet. Därefter frågar 

programmet användaren efter värden på medeleffekt, antennförstärkning, lobvidd, 

frekvens samt dämpning i vågledare och radom. Dessa inmatade värden beräknas så att 

rätt enheter erhålls, exempelvis räknas värden i decibel om till gånger. Sedan beräknas 

radarkonstanten enligt formel 1 ovan. Programmet på miniräknaren använder dock inte 

formeln rakt av, utan utgår från en antagen konstant som sedan ändras beroende på 

vilka värden som matas in, se istället formel 2. Denna variant väljs även vid 

översättningen i Vee, för att efterlikna det ursprungliga programmet så mycket som 

möjligt. Avslutningsvis skrivs värdet på radarkonstanten och de inmatade värdena till 

den valda filen. 

 

𝐶 = 𝐶1 ∙ 𝑃 ∙ 𝐺 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐹2 ∙ 𝑊𝐿 ∙ 𝑅𝐿 
Formel 2. Formel för beräkning av radarkonstanten. Formeln utgår från en antagen konstant, 𝐶1. 

 

𝐶1 =  Antagen konstant 

𝑃 =  Medeleffekt [W] 

𝐺 =  Antennförstärkning (envägs) [gånger] 

𝐿 =  Lobvidd [rad] 

𝐹 =  Radarfrekvens [Hz] 

𝑊𝐿 =  Förlust i vågledare [dB] 

𝑅𝐿 =  Förlust i radom [dB] 

 

Den antagna konstanten skiljer sig i värde beroende på vilken mod som väljs, 

7,87 ∙ 10−13  i nondopplermod och 2,54 ∙ 10−13  i dopplermod . Den beräknade 

radarkonstanten ligger i storleksordningen 1014 . 

 

En kontroll av programmet görs genom att mata in samma värden i miniräknaren som i 

datorn. Den beräknade radarkonstant som återfås från både miniräknare och dator är 

identisk, vilket betyder att det nyskrivna programmet fungerar korrekt. 
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Bild 8. Flödesschema av programmet Compc. 

4.1.2. Manual Control of the Attenuators, Man 
Detta program kräver kommunikation med interfacekortet, och då krävs i sin tur 

kunskap om vilken information som skickas mellan serieporten (RS-232) på 

interfacekortet och anslutningen (HP-IL) på miniräknaren. I seriekontakten används två 

stift utöver jord. Data sänds på TX, transmit, och tas emot på RX, receive. För att sänd 

och mottagen information inte ska krocka krävs en korsad seriekabel. Detta fås genom 

att löda ihop TX-stiftet på kontakten i ena änden av kabeln med RX-stiftet i den andra. 

 

Interfacekortet är specialtillverkat för just detta ändamål, så ingen dokumentation finns 

att tillgå för att få klarhet i hur kommunikation till och från kortet sker. Istället används 

en linjelyssnare (HP 4951A Protocol Analyzer), som kopplas in på stiften på 

interfacekortets serieport, för att undersöka kommunikationen. Olika värden skickas via 

miniräknaren och kommunikationen syns på linjelyssnarens display i form av 

hexadecimal kod. Vid jämförelse av programkoden och informationen från 

linjelyssnaren fås klarhet i hur kommunikationen sker. Kommunikationen till  
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Bild 9. Kommunikationen mellan interfacekort och PC, i programmet Vee. 

 

interfacekortet visas med röda markeringar i bild 9. Två i programkoden förbestämda 

konstanter skickas, följda av det inmatade värdet, AttMan, två gånger. Avslutningsvis 

skickas en checksumma, beräknad av de tidigare värdena. På motsvarande sätt mottas 

information från radarn, se blå markeringar i bild 9. Två förbestämda konstanter tas 

emot, följda av det avlästa värdet vid den skickade dämpningen två gånger, samt en 

checksumma. För närmare redogörelse av uträkningar, se Appendix A.  

 

Programmet skrivs så att kommunikation sker med växelvis skickad och mottagen 

information i tre omgångar för varje värde. Först skickas och mottas två omgångar, 

sedan väntar programmet så att kalibreringssystemet och radarn hinner stabiliseras vid 

önskad dämpning, innan sista omgången skickas och värdet läses av. En väntetid på 0,5 s 

läggs in mellan varje rad med kommandon, eftersom interfacekortet och 

signalgeneratorn inte är lika snabba som datorn och klarar därför inte av att hålla 

datorns tempo. Utskrift görs av svaret som läses ur den information som skickas från 

radarn. I bild 9, grön markering, motsvarar det position 2 och 3 i arrayen z. 

 

När programmet skrivits kopplas linjelyssnaren in igen, för att studera 

kommunikationen mellan interfacekortet och datorn. Kommunikationen är identisk med 

den som tidigare uppmätts mellan interfacekort och miniräknare, vilket innebär att 

kommunikationen sker enligt önskemål. 
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Bild 10. Flödesschema av programmet Man. 

4.1.3. Measurement of Transfer Function, Meas  
Då kommunikation mellan interfacekortet och datorn redan upprättats, kan 

programkoden från programmet Man utnyttjas i detta program. Med hjälp av en loop 

mäts alla dämpsteg upp, från 120 dB till 1 dB, och sparas i en array. Dessa mätvärden 

skrivs sedan till en fil för att kunna läsas in och utnyttjas i andra program. Användaren 

bestämmer själv filnamnet i början av programmet, för lättare identifiering av 

mätvärdena. Filen används även av företaget som presenterar dessa värden för kund. 
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Bild 11. Flödesschema av programmet Meas. 

4.1.4. Generation of Promdata, Genprom 
Detta program skapar en tabell på 256 värden, PROMDATA, beräknad av 

radarkonstanten från Compc samt tabellen PPDATA med 120 värden, som mättes upp i 

programmet Meas. Vid beräkning rakt av fås 120 nya värden i tabellen PROMDATA. Då 

PROMDATA-tabellen ska innehålla 256 värden krävs att Genprom skapar värden som 

fyller ut mellan de 120 värdena, det vill säga interpolering.  

 

Användaren anger vilken fil PPDATA-tabellen som ska läsas finns på, och värdena från 

denna fil sparas i en array. Användaren får även ange den fil som den sedan tidigare 

beräknade radarkonstanten finns sparad på. Allt eftersom nya mätvärden skapas fylls en 

ny array på, som avslutningsvis skrivs till en av användaren namngiven fil.  

 

För att kontrollera så att programmet fungerar korrekt, matas samma PPDATA-tabell in 

i både miniräknare och dator. Vid jämförelse av de båda genererade PROMDATA-

tabellerna syns att värdena i dem är identiska. Uträkningarna har alltså skett på samma 

sätt i det nya programmet på datorn som i miniräknaren. 
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Ibland kan spikar uppstå i 

mätvärdena i PPDATA-tabellen. 

En spik innebär ett stort steg till 

ett högt värde för att sedan 

återgå till ett lägre värde igen. 

För att förhindra att dessa spikar 

överförs till PROMDATA-tabellen 

görs en kontroll om mätvärdena 

någon gång minskar. Inträffar 

detta ligger det tidigare 

mätvärdet kvar, i väntan på ett 

högre värde. 

ArrayPPData tilldelas innehållet i den valda 

PPDATA-filen, som genererats av programmet 

Meas. OldPP får värdet som finns på position  

[–OldSignal-1] i ArrayPPData, i detta fall position 

-(-120)-1 = 119. En array startar alltid på position 

0, vilket gör att OldPP tilldelas det 120e och sista 

värdet i arrayen. 

TableData är det 

värde som 

kommer skrivas till 

ArrayPromData.  

TableData skrivs 

på position 

Counter i arrayen 

ArrayPromData. 
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Bild 12. Flödesschema av programmet Genprom. 

4.1.5. Programming of EEPROM, Progprom 
Detta program skickar de 256 värden i tabellen PROMDATA, som beräknades i Genprom, 

till radarn och sparar dessa på radarns EEPROM. Genom att ställa brytaren på radarn 

väljs vilket mod värdena programmeras till. I början av programmet anger användaren 

på vilken fil PROMDATA-tabellen finns skriven, och värdena från denna fil sparas i en 

array. Kommunikationen med radarn sker på liknande sätt som vid avläsning vid olika 

dämpningar i programmen Meas och Man. Informationen som skickas är två i förhand 

bestämda konstanter, adressen dit värdet ska programmeras, värdet som ska 

programmeras samt en checksumma. Informationen skickas endast en gång per värde 

och adress. 

 

För att kontrollera att radarn blir korrekt programmerad undersöks EEPROMen i en 

PROM-programmerare (HiLo ALL-07A) där all lagrad data på EEPROMen syns. Där 

återfinns just det data som tidigare programmerats till radarn med Progprom, vilket 

innebär att programmet fungerar korrekt. 

 

Sista positionen i ArrayPromData tilldelas 

alltid värdet 255.  
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Bild 13. Flödesschema av programmet Progprom. 

4.2. Automatiserad kontroll av dämpsteg 
En signal med dämpningar från 0 dB till 120 dB skickas från en signalgenerator till en 

spektrumanalysator. Denna uppgift innebär att skriva ett program som läser in ett värde 

på signalens amplitud från spektrumanalysatorn, vilket motsvarar signalens effekt, vid 

varierande dämpning på signalen. Dessa värden sparas i en array och läses sedan till en 

av användaren namngiven Microsoft Office Excel-fil där en graf automatiskt ritas upp.  

 

Med programmet Vee följer en kabel (Agilent Technologies 82357A USB/GPIB Interface) 

som kopplas mellan spektrumanalysatorns GPIB-uttag och datorns USB-uttag. Via 

kabeln styrs sedan spektrumanalysatorn (Hewlett Packard 8563E Spectrum Analyzer) 

med hjälp av korta kommandon som står listade i dess manual (8). De inställningar och 

funktioner som går att nå på spektrumanalysatorns frontpanel går även att nå via dessa 

kommandon. 

 

Första steget i programmet är att hitta den frekvens, kring 5,61 GHz, som 

signalgeneratorn är inställd på. Till signalgeneratorn skickas kommandon att ställa in en 

centerfrekvens på 5,61 GHz och en bredd på 300 MHz. Detta innebär att x-axeln på 

signalgeneratorns display visar 300 MHz, centrerat kring frekvensen 5,61 GHz. Värdet 5 

skickas till interfacekortet, enligt tidigare beskrivna förfaranden, vilket innebär att 

signalgeneratorn ställs in att sända en signal med dämpningen 5 dB. Till grafen som då 

fås på displayen, motsvarande den i bild 14, skickas kommandon att hitta maxläget samt  
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Bild 14. Till vänster syns en brusig signal vid dämpningen 10 dB. Till höger syns samma signal, men endast 

det maximala läget i varje punkt visas. Bilderna är tagna från spektrumanalystorns display. En förklaring till 

varför dämpningen inte är -10,00 dBm utan -12,00 dBm finns i Appendix B. 

 

att läsa av frekvensen i denna punkt. Den avlästa frekvensen sparas i variabeln CenterF 

och kring den kommer programmet att centrera sig i fortsatta mätningar. Det gör att 

kurvan fortsättningsvis kommer ligga centrerad på displayens x-axel. 

 

Nästa del i programmet är att stega igenom alla dämpsteg samt att visa signalen vid 

varje dämpning på spektrumanalysatorns display. Spektrumanalysatorn är dock 

begränsad och klarar inte av att mäta mycket små signalstyrkor. Vid dämpningar större 

än 80 dB försvinner signalen i brus, så mätningarna stoppas, efter samråd med företaget, 

vid 80 dB. Inställningarna i bild 15 görs för att få en bra visning av signalen på 

spektrumanalysatorns display. Programmet skickar kommandon till 

spektrumanalysatorn att först radera, CLEAR, alla tidigare inställningar. Signalen som 

visas på displayen är brusig och därför anropas MXMH, Maximum Hold. Visnings-

inställningarna ändras då så att endast det maximala läget vid varje frekvens visas, 

vilket ger en stabilare och mer lättavläst signal på displayen, jämför i bild 14.  

 

 
Bild 15. Kommandon som skickas från Vee till spektrumanalysatorn för att göra inställningar för visning av 

signalen. 
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Bild 16. Kommandon som skickas mellan Vee och spektrumanalysatorn för att läsa av signalen. 

 

Med anropet RL, Reference Level, sätts referensnivån till 0 dBm, vilket innebär att den 

effekt som motsvarar den maximala nivån på displayens y-axel är 0 dBm. 

Centerfrekvensen, CF, sätts till det värde som tidigare mätts upp och finns lagrat i 

variabeln CenterF. Bredden, SP, har minskats från 300 MHz till 30 MHz, vilket ger en 

bredare och tydligare signal som är lättare att avläsa en korrekt amplitud från.  

 

Därefter skickas önskad dämpning till interfacekortet, som i sin tur ställer 

signalgeneratorn på denna dämpning. Hur kommunikationen med interfacekortet sker 

finns beskrivet i texten för programmet Man, kapitel 4.1.2. Då dämpningen skickats och 

signalgeneratorn ställts in återupptas kommunikationen med spektrumanalysatorn. En 

väntetid på 1,5 s är inlagd för att säkerställa att den dämpade signalen hinner 

stabiliseras, se bild 16. Med anropet MKPK, Marker Peak Search, hittas den punkt på 

displayen som har den största amplituden. Kommandot MKA?, Marker Amplitude, frågar 

spektrumanalysatorn om värdet på amplituden, det vill säga effekten, i just denna punkt, 

och skickar svaret tillbaka till datorn. Detta värde läses av i variabeln x, och sparas i en 

array med två dimensioner, dämpning och amplitud.  

 

När värden vid alla dämpningar är inlästa skrivs dessa till ett Excel-dokument, där en 

graf automatiskt ritas upp. I Vee finns funktioner för skrivning till Excel-dokument och 

skapande av graf, där parametrar kan ändras och inställningar göras för att få önskat 

utseende på grafen och dokumentet. I grafen syns sedan om några dämpsteg inte ligger 

helt linjärt och alltså inte dämpar exakt -1 dBm per dämpsteg.  

4.2.1. Enskild kontroll av varje dämpare 
I signalgeneratorn finns åtta stycken dämpare, med dämpningarna 1, 2, 4, 4, 10,  

20, 40 och 40 dB. Tillsammans kan de i kombinationer åstadkomma alla dämpningar 

mellan 0 dB till 120 dB. Det finns en inbyggd funktion i signalgeneratorn så att en 

enskild kontroll av varje dämpare kan göras. Tillverkaren har reserverat talvärdena från 

190 till 197 på signalgeneratorn för att göra dessa kontroller.  

 

Ett tillägg görs i ovanstående program för att kontrollera varje enskild dämpare. 

Programmet skickar kommandon att ställa in värdena 190 till 197 i tur och ordning. 

Avläsning av amplituden i grafen på spektrumanalysatorns display görs på samma sätt 
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som tidigare, och dessa värden sparas i en ny array. Som referens sparas även 

amplituden vid 0 dB, det vill säga utan dämpning, i denna array. Värdena i arrayen skrivs 

sedan till samma Excel-fil som tidigare, men dessa presenteras inte i form av en graf. 

 

 

Kommunikation med interfacekortet sker på samma 

sätt som i föregående uppgift, ”Program för 

kalibrering”. Två konstanter skickas tillsammans med 

önskad dämpning två gånger, samt en checksumma. 

Detta sker i tre omgångar. 

Här skickas värdena 190 till 197 till interfacekortet, för 

att kontrollera effekten vid varje enskild dämpare i 

signalgeneratorn. 
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Bild 17. Flödesschema av programmet för ”Automatiserad kontroll av dämpsteg”. 
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5. Resultat och slutsatser 

5.1. Program för kalibrering 
Efter varje avslutat delprogram i Vee gjordes kontroller på en laborationsutrustning på 

Saab Aerotech. Vid jämförelser med miniräknarens beräkningar och avlästa värden, 

konstaterades att miniräknare och PC fick samma resultat, och därmed att programmen 

var korrekta. För att kontrollera programmet ute i fält gjordes en resa till väderradar 

EWR (Ericsson Weather Radar) i Vara, och även här konstaterades att programmen 

fungerar som de ska. 

5.2. Automatiserad kontroll av dämpsteg 
I bild 18 syns grafen som mättes upp med det program som skrevs för att undersöka 

dämpstegen i signalgeneratorn. Med ideala värden är grafen helt linjär, med lutningen  

-1d Bm per dämpsteg. Den uppmätta grafen visar en i princip linjär kurva, med viss 

olinjärhet vid den största dämpningen. Detta beror troligtvis på att bruset påverkar den 

svaga signalen. Här syns alltså inga tecken på problem med dämpstegen. 

 

 
Bild 18. I grafen syns dämpningen på signalen från signalgeneratorn, samt avläst amplitud på signalen från 

spektrumanalysatorn.  
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En ytterligare kontroll gjordes där varje enskild dämpare mättes upp och sparades i en 

tabell, se tabell 1. I tillverkarens systemspecifikation finns krav på hur stora avvikelser 

från det exakta värdet varje enskild dämpare får ha. Krav finns även på hur mycket 

summan av avvikelserna från varje dämpare tillsammans får avvika. I tabell 1 syns att 

flera dämpare inte dämpar exakt det värde de ska göra. Dock ligger värdena, både 

enskilt och tillsammans, inom tillverkarens accepterade gränser. 

 

Det kan därmed konstateras att dämparna fungerar korrekt, både enskilt och 

tillsammans i olika kombinationer. Felet som företaget uppmärksammat på 

signalgeneratorn beror alltså inte på dämpstegen, utan på andra delar av eller 

komponenter i den. 

 

dämpare [dB] 0 1 2 4 4 10 20 40 40 

amplitud [dBm] -1,83 -2,67 -3,67 -5,67 -5,83 -11,83 -21,83 -41,67 -42,00 
Tabell 1. Amplitud avläst från spektrumanalysatorn vid varje enskild dämpare. 
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Appendix A. Kommunikation mellan 
interfacekort och miniräknare 
För att förstå vad som händer i kommunikationen mellan interfacekortet och 

miniräknaren kopplas en linjelyssnare in på stiften på interfacekortets serieport. Olika 

värden matas in i miniräknarens program Man, för att undersöka vad som sänds mellan 

miniräknaren och interfacekortet.  

  

I tabell A1 syns den hexadecimala kod som skickas mellan interfacekortet och 

miniräknaren vid inmatning av dämpningen 120 dB. DTC visar vad som sänds från 

miniräknaren och DTE visar vad interfacekortet svarar. Kommunikationen sker först i 

två omgångar. En väntetid läggs sedan in så att radarn och kalibreringssystemet säkert 

ska hinna stabiliseras vid signalen med önskad dämpning, innan en tredje och sista 

omgång skickas och svaret läses av.  

 

DTE            61 31 30 30 F2 

DTC 61 43 78 78 94           

 

            

DTE            61 31 5F 5F 50 

DTC 61 44 78 78 95           

 
radarn stabiliseras 

DTE            61 31 5F 5F 50 

DTC 61 44 78 78 95           
Tabell A1. Linjelyssnarens utskrift vid kommunikationen mellan interfacekortet och miniräknaren, då värdet 

120 skickas från miniräknarens program Man.  

 

 

Bild A1. Kod hämtad från miniräknarens program CSEND, som anropas vid sändning av information från 

miniräknaren. Programmet är skrivet i HPs eget programspråk. 

  

 

 

%%HP: T(3)A(D)F(.); 

\<< CLEAR "a" 'SOM' 

STO SOM NUM COMMAND 

NUM + OUT1 NUM + 

OUT2 NUM + 256 MOD 

CHR 'CHECKSUM' STO 

SOM COMMAND + OUT1 

+ OUT2 + CHECKSUM + 

XMIT CLEAR 

\>> 
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Då ovanstående bild och tabell studeras och jämförs, kan följande slutsatser om vad som 

sänds på DTC dras. 

 

𝟔𝟏𝒉𝒆𝒙 = 𝟗𝟕𝒅𝒆𝒄   motsvarar symbolen ’a’ i ASCII-tabellen. Variabeln SOM tilldelas alltid 

detta värde i början av programmet CSEND som anropas varje gång 

information ska sändas, se bild A1. 

𝟒𝟑𝒉𝒆𝒙 = 𝟔𝟕𝒅𝒆𝒄  motsvarar symbolen ’C’. Variabeln COMMAND tilldelas detta värde i 

programmet Man vid första sändningen, och ökar till ’D’ (44ℎ𝑒𝑥 =

68𝑑𝑒𝑐 ) vid andra och tredje sändningen, vilket syns i bild A1. 

𝟕𝟖𝒉𝒆𝒙 = 𝟏𝟐𝟎𝒅𝒆𝒄  motsvarar det värde som matas in. Detta värde sparas vid 

inmatningen i programmet Man i både variabel OUT1 och OUT2. 

𝟗𝟒𝒉𝒆𝒙 = 𝟏𝟒𝟖𝒅𝒆𝒄 är en checksumma som beräknas utifrån de fyra tidigare värdena, 

enligt formel A1. 

 

𝐶𝐻𝐸𝐶𝐾𝑆𝑈𝑀 =   𝑆𝑂𝑀dec + 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐴𝑁𝐷dec + 𝑂𝑈𝑇1dec + 𝑂𝑈𝑇2dec   % 256 = 

=  97 + 67 + 120 + 120  % 256 =  148dec  = 𝟗𝟒𝐡𝐞𝐱 
Formel A1. Beräkning av checksumman som skickas till interfacekortet. 

 

På motsvarande sätt beräknas även det som tas emot till miniräknaren på DTE. Svaret 

avläses då radarn och kalibreringssystemet stabiliserats. I dopplermod väntar 

programmet 9 s innan avläsning, i nondopplermod 17 s. I tabellen ovan läses 5Fhex  som 

motsvarar 95dec , vilket är det värde som fås som svar från radarn, och som skrivs ut på 

miniräknarens display. 
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Appendix B. Manuell justering av 
signalgenerator 
Då radarn används i drift dämpas signalen vid övergången från vågledare till 

koaxialkabel, på väg till mottagaren. Denna dämpning måste tas hänsyn till vid 

kalibrering av radarn, då signalen kopplas in direkt i mottagaren. En manuell justering 

av referensnivån på dämpningen i signalgeneratorn har därför gjorts, till -1,83 dBm på 

en signal utan dämpning, för uppgiften ”Program för kalibrering”. Eftersom 

signalgeneratorn inte har ändrats till uppgiften ”Automatiserad kontroll av dämpsteg”, 

syns detta i mätvärdena i även denna uppgift. Därmed ligger alla mätvärden -1,83 dBm 

lägre än om signalgeneratorn haft en referensnivå på 0 dBm vid 0 dB. Detta syns tydligt i 

tabell B1, där amplituden vid varje enskild dämpare redovisas. Det syns också i grafen i 

bild B1, där amplituden läses till -12,00 dBm, det vill säga ungefär -11,83 dBm, vid 

dämpningen 10 dB. 

 

dämpare [dB] 0 1 2 4 4 10 20 40 40 

amplitud [dBm] -1,83 -2,67 -3,67 -5,67 -5,83 -11,83 -21,83 -41,67 -42,00 
Tabell B1. Amplitud avläst från spektrumanalysatorn vid varje enskild dämpare. 

 

 
Bild B1. I bilden syns en signal vid dämpningen 10 dB, med amplituden -12,00 dBm. 

 


