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Sammanfattning

På Ericsson AB i Borås tillverkas MINI-LINK™ som är ett system för trådlös 
kommunikation. För att kunna utföra detta med bästa möjliga kvalité finns en 
signalbehandlingskrets kallad ATLAS som eventuellt skulle kunna användas även vid 
produktion och reparation av radioenheter. Vårt uppdrag var att undersöka möjligheten för 
detta.  För att kunna läsa ut olika register i ATLAS behövdes ett program som har den 
möjligheten. Ett sådant fanns tillgängligt då detta görs vid produktion av den enhet som 
ATLAS är monterad i. 

Vid de tester som gjordes i samband med utläsning av register som upplevdes vara relevanta, 
framkom att ATLAS inte ger någon information om hur signalen ser ut när den kommer in i 
MMU, utan först efter att alla justeringar har gjorts. På grund av detta skulle det vara svårt att 
använda ATLAS i någon större utsträckning som den ser ut idag, då den inte är gjord för att 
användas som ett instrument för att värdera signaler från andra produkter. Frågan uppkom om 
vad som skulle kunna ändras i en ny generation. Ett alternativ skulle kunna vara att läsa de 
styrsignaler (oftast PWM: er) som ATLAS genererar för intern justering.

Abstract

On Ericsson Ltd in Borås a wireless communication system called MINI-LINK™ is 
produced. In order to sell their product with the best possible quality guaranty, there is a 
signal processing circuit called ATLAS implemented in the system. This circuit would 
eventually be useful in the production and for the repairs of the radio units. Our commission 
was to examine the possibility for this use. In order to read out various register in Atlas’s, a 
program which has these possibilities is needed and such program was already in use 
producing the units on which the ATLAS circuit is assembled.

In the test which was done during readout of the registers that seemed relevant, it emerged 
that ATLAS does not give any information about the signals characteristic when it enters the 
modem unit, but first after all adjustments have been done. Because of this fact it seemed 
impossible to use ATLAS in some bigger extent as it works today, when it is fundamentally 
not done in order to be used as an instrument, in order to evaluate the property of signals 
coming from other units. The following question was about what could be done in a new 
generation and a thought was to scan existing internal control signals in order to receive more 
information about how much ATLAS is working to correct errors in the received signals.
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Förord

Arbetet har utförts på Ericsson AB: s anläggning i Borås under våren 2007 och omfattar 
10p/15hp. Vi skulle vilja passa på att tacka Pontus Liljerup, vår examinator och Christer 
Björklund, handledare på Ericsson AB i Borås, och alla andra som har försökt hjälpa oss 
uppnå vårt mål.
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1.Inledning

På Ericsson AB i Borås tillverkas ett radiosystem som kallas för MINI-LINK™. 
Ett MINI-LINK™system består i stort sett av: Antenmodul, Radioenhet, Accessmodul 
(modemenhet, switch-mux och serviceaccess). Alla de ingående enheterna som produceras, 
testas noggrant för att säkerställa funktion och kvalité. Samtidigt finns en ständig strävan efter 
ökad effektivitet och därmed ekonomisk vinst vilket sker fortlöpande. En viktig del för att 
uppnå detta har visat sig vara att minska tidsåtgången för felsökning vid interna och externa 
reparationer.

Arbetet har gått ut på att undersöka möjligheten att underlätta reparationer och felsökning av 
radioenheten i MINI-LINK™systemet, vilket om möjligt skulle åstadkommas med hjälp av 
ATLAS i modemenheten. I modemet sitter en ASIC1, i vilken Ericsson har implementerat en 
komplett signalbehandlingsenhet. Kretsen har man valt att kalla för ATLAS. Målet har varit 
att kontrollera möjligheten att utöka dess användningsområde. ATLAS mäter upp inkommen 
signal och korrigerar sedan för att uppnå önskat resultat. På grund av detta har frågan kommit 
upp om detta kanske skulle kunna användas för att ersätta vissa instrument på de platser som 
är avsedda för reparation. Detta skulle eventuellt ge reparatören ett enklare och snabbare 
verktyg för att hitta orsaken till ett fel. 

Ett annat användningsområde skulle kunna vara att under produktion få tillgång till ytterligare 
tester och mätningar. Resultatet skulle kunna visa hur väl produkterna fungerar och på så sätt 
hitta lösningar som i förebyggande syfte kan användas för att undvika eventuella problem i 
senare produkter eller uppgraderingar.

För att avgränsa arbetet och anpassa det till avsatt tid lades fokus på QAM modulation. Detta 
för att denna modulationstyp tros bli den vanligaste i framtiden. Därför kommer vikten i detta 
arbete att läggas på QAM-modulation.

På grund av sekretessregler på företaget är denna rapport en censurerad version. 

1 Application Specific Integrated Circuit – Integrerad krets vars hårdvara har hårdkodats till ett specifikt ändamål
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2.MINI-LINK systemet [9]

MINI-LINK™ är ett system för trådlös överföring av information som till exempel 
telefonsamtal och datatrafik. Systemet består dels av en radio med parabolantenn som sänder 
och tar emot trafik och dels av ett antal enheter för trafikplanering och 
modulation/demodulation som återfinns inomhus. 

Figur 2.1 MINI-LINK™-system. [9]

I figur 2.1 visas ett enkelt MINI-LINK™-system med inomhusdelarna synliga. Vanligen 
monterar man radion uppe i en mast. Dessa radior tillverkas för olika frekvensband och 
sträcker sig för närvarande från sex Gigahertz upp till 38 Gigahertz. Dock täcks ej alla 
frekvenser däremellan. Räckvidden är från ca ett par mil för en sex Gigahertz radio, ner till 
några kilometer för en radio i 38 Gigahertzbandet. 

Inomhusdelarna befinner sig i en byggnad som är tempererad. Här finns förutom racket 
(AMM) som enheterna sitter i, minst en MMU, NPU, PFU och en SPU. Dessa behandlas i 
kapitel 2.2

2.1Utomhusdelar

Utomhus sitter radion och antennen (parabolantenn) oftast i en mast eftersom det måste vara 
fri sikt till nästa nod2. Dessa är ihopkopplade med inomhusdelarna genom en koaxialkabel. I 

2 En nod kallas en plats där en koppling finns i kommunikationsnätet.
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denna går all trafik, både till och från radion och även den kraft som krävs för att driva radion. 
Antennerna finns i storlekar med en diameter från 0,6 meter till tre meter. Valet av antenn och 
frekvensband beror på vilka frekvenser som är tillåtna i området och även avståndet mellan 
noderna.

2.2Inomhusdelar

AMM (Access Module Magazine) inrymmer de övriga enheterna som tidigare nämnts. I 
denna finns även ett bakplan som styr trafiken inom racket. Trafikplaneringen är 
mjukvarustyrd och kan enkelt ändras efter behov. 

PFU (Power Filter Unit) är den enhet som ger kraft till de övriga enheterna i racket och till 
länken som sitter på eller intill byggnaden. 

FAU (Fan Unit) är en fläktenhet som ser till att de övriga enheterna i racket inte blir för 
varma.

NPU (Node Processor Unit) är den enhet som används för kommunikation och konfigurering 
av övriga enheter i uppkopplingen. Gränssnittet är USB, Ethernet eller RS232. För 
konfiguration av noden går det bra att använda en vanlig webb-läsare. Man får där 
information om systemets status. Det går även att utföra vissa test med bitfelsräknare och 
sätta på/stänga av diverse loopar3. För konfigurering och kontroll över system med fler än två 
noder finns MNM4.

MMU (Modem Multiplexing Unit) är den enhet som har till uppgift att sköta om trafiken till 
och från systemet. Här finns kretsar för modulering av en signal tillika demodulering.

Dessa enheter är obligatoriska för att en nod skall kunna fungera. Vidare finns LTU (Line 
Termination Unit) som används för att styra trafiken till eller från noden med fast förbindelse. 
I de fall som en säker förbindelse önskas, ett så kallat 1+1 hopp, finns även en SMU att tillgå. 
Denna kopplar trafiken mellan två olika radios, dock behövs det två MMU: er.

2.3MMU

Enheten kan delas in i en tx-sida (sändarsida) och en rx-sida (mottagarsida). För att all trafik 
till och från radion skall kunna använda samma koaxialkabel så måste trafiken moduleras med 
olika bärvågor. Trafiken till radion har en frekvens på 350 MHz och från radion 140 MHz. 
Intern kommunikation sker även med nästa nod genom en kanal som heter HCC5. Denna 
trafik skickas tillsammans med den vanliga trafiken då det finns plats avsedd för HCC i de 
ramar som trafiken består av. Vidare kommunicerar MMU: n med den egna radion över en 
egen kanal (NCC6) och dess trafik moduleras med frekvensen 6,5 respektive 4,5 MHz till/från 
radion. 

3 Man kan styra signalen så den vänder i MMU:n eller i radion och inte skickas vidare till angränsande nod. 
Detta kan vara användbart i felsökningssyfte.

4 MINI-LINK Network Manager

5 Hopp Communication Channel

6 Nod Communication Chanel
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Mellan sändarsida och mottagarsida återfinns en krets som heter ATLAS. Detta är en ASIC 
som tillhandahåller signalbehandlingen för MMU:n. Potentialen för denna krets anses vara 
större än vad som idag utnyttjas. figur 2.2 och 2.3 visar blockschema över ATLAS placering 
sett från tx- och rx-sidan i MMU:n.
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Q
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Q

Modulator
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200MHz

Amplifier 
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Figur 2.2 Atlas sett från tx-sidan. [7]
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Figur 2.3 Atlas sett från rx-sidan.

Eftersom ATLAS tillhandahåller all signalbehandling i MMU: n, har den till sin hjälp ett stort 
antal register där resultat av beräkningar och kontroller sparas. Dessa register kan i de flesta 
fall vara åtkomliga genom kommunikation med ATLAS via den inbyggda mikroprocessorn 
som finns i MMU:n. Till detta kan man använda ett färdigt LabWievprogram7, Gibraltar, eller 
ta fram ett eget. Det finns färdiga subVI: s8 som kan användas för att komma åt vissa register 
och färdiga subVI: s för att komma åt områden i ATLAS. 

7 Grafiskt programspråk.

8 Sub:vi är en färdig funktion som kan återanvändas. 
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3.ATLAS

ATLAS är en digital applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) som är konstruerad för att 
sköta all trafik till och från vissa av Ericssons modem. ATLAS kan delas upp i tre stycken 
delsystem, ett modulerings/demodulerings system som även kallas DSP-kärnan (Digital 
Signal Processing) och en synkron trafikkärna SDH (Synchronous Digital Hierarchy), samt en 
inte helt synkron trafikkärna PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). ATLAS har fyra olika 
arbetssätt beroende på trafiken som skall behandlas. 

I bakåtkompatibelt MINILINK- E läge har ATLAS möjlighet att upprätta luftburen 
kommunikation med valfritt MINILINK- E modem. Med anledning av TFM (Tamed 
Frecuency Modulation) adderas även digital filtrering och utjämning av signalen på både 
sändar- och mottagarsida.

I M-QAM PDH läge sammanfogas upp till fyra trafikkanaler till en sammansatt trafikström. 
FEC och modulation utförs i detta läge inte på den sammansatta signalen utan sköts separat i 
DSP- kärnan. Informationen i från FEC och modulation används för att bestämma 
samansättningen av trafikströmmen. Behandlingen av den sammansatta trafikströmmen sker 
sedan på samma sätt som i bakåtkompatibelt MINILINK- E läge. 

I M-QAM SDH läge behandlas huvudtrafiken enligt normal radiokommunikationsstandard. 
Med tillägg av komplimenterande information till signalen som möjliggörs genom en valfri 
multiplexad extrakanal på två MB/s.      

M-QAM agnostisk (Frågande om existens) läge.
Här slussas trafiken helt förbi både SDH och PDH kärnorna för att bearbetas direkt i DSP 
kärnan.

3.1DSP sändartrafik

Då trafiken når DSP-kärnan stockas/bromsas den upp för att anpassas till DSP-kärnans 
klockdomän. 

I MINILINK- E bakåtkompatibelt läge eller C-QPSK läge matas bitströmmen direkt in i en C-
QPSK-modulator och DSP-kärnans FEC slopas. Den signal som bildas efter modulationen 
består av en konstant amplitud och variabel fas. Denna signal passerar det sista steget i det så 
kallade för-distortionsblocket där den delas upp i en I och en Q komponent.

I M-QAM läge genomgår inkommande trafik FEC-omkodning och kartläggning. De 
kartlagda symbolerna monteras sedan i förutbestämda radioramkonstellationer innan 
signalbearbetningen påbörjas. Det innebär filtrering och interpolering9 av I och Q 
komponenter vilka omvandlas från symbol- till samplingstakt för att slutligen genomgå och 
kvadratur-, fas- och förstärknings- kompensation.

9 Metod för att uppnå bästa möjliga anpassning (http://sv.wikipedia.org/wiki/Interpolation 2007-05-25) 
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3.1.1FEC-kodning

I C-QPSK sker FEC-kodning och ramsammansättning helt och hållet i PDH-kärnan.

I QAM läge kan FEC kodschemat antingen vara en Read-Solomon kod med valfritt antal 
kodord 8, 11 eller 16 som kortas ner till 128 byte. Om istället sammanlänkad FEC kod 
används, utnyttjas Read-Solomon kod innehållande upptill 8 kodord som en yttre kod, 
tillsammans med en inre kod med (8/9, 16/17 eller 32/33) kodord.  

3.1.2Ramsammansättning
För att kunna återskapa en ramuppsättning och därmed en signal på mottagarsidan krävs 
bland annat att den motsvarar ett antal förutbestämda regler. En programmerbar CAZAC10 

sekvens tillsammans med ett ”huvud” och en ”svans” sätts in i symbolströmmen11 vid 
bestämda tidpunkter. Denna information används på mottagarsidan för att återskapa den 
bestämda uppsättningen som vidare utnyttjas för FEC och fastvetydligheter, i situationer där 
differentiell kodning inte används. Efter detta ”huvudpaket” placeras valfri information 
gällande given kommunikationskanal och nyttoinformation. Längden på ramarna definieras 
av antalet symboler mellan de fortlöpande ”huvudpaketen” och blir därmed funktioner av 
FEC och vald modulationstyp. 

3.2DSP mottagartrafik 

I QAM- läge skall basbandssignalen passera genom en A/D- omvandlare vilket i vissa fall 
kräver filtrering och decimering av signalen ner till två sampel per symbol. Symboltimingen 
återupprättas i ett separat block, som sedan kontrollerar en extern klockoscillator med hjälp av 
en PWM12signal. Den filtrerade signalen decimeras slutligen ner till symboltakt och förs 
vidare till ett kompensationsblock. Signalen genomgår där kompensation för kvadraturfas13 

och kvadraturförstärkning samt spänningsneutralisering, vilket sköts digitalt med hjälp av 
olika felsökningsalgoritmer och spårning. Signalen transporteras sedan igenom en 
anpassningsbar equalizer.

Signalens förstärkning kontrolleras och justeras i två stycken loopar. En helt digital som 
jämför effektnivån på ingången till filtren med motsvarande nivå efter equalizern och en loop 
som är både analog och digital. Den digitala delen erhåller en detektion/korrektionssignal från 
den analoga delen som jämförs med den nivå som bestäms av den ursprungliga 
sammansättningen. Den digitala delen sänder en styrsignal (PWM) tillbaks till den analoga 
delen där korrektionen sker. 

Bärvågen återskapas i en digital loop som kontrolleras av en andra ordningens PLL (faslåst 
loop), som i sin tur beror av information angående fasfel i jämförelse med 

10 Constant Amplitude Zero Autocorrelation- Kodsekvens som används för att återskapa information efter 
överföring.

11 Signalerna byggs digitalt upp av symboler istället för bitar pga. De olika trafiktakterna t.ex. 16 QAM -> 16 
symboler bildas av 2N bitar där N = 4 bitar

12 Pulse Width Modulation - Pulsviddmodulering

13 Fasen mellan de båda signalkomponenterna I & Q
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grunduppsättningens bestämmelser. I detta steg kompenseras även överblivna variationer av 
kvadraturfas, kvadraturförstärkning och spänningsutjämning hos signalen. 

Även frekvenskorrektion sker i två loppar. En helt digital loop som kompenserar för mindre 
fel och en kombinerad analog/digital loop som tar hand om större fel. Vid korrektion av 
småfel införs en uppskattad korrektion direkt i den andraordningens bärvågsåterskapande 
PLL: en. Större fel skickas till radion för korrektion och det är bara detektion som sker i 
ATLAS.

I C-QPSK läge förs signalen till ett kompensationsblock för modulationindex. Equalizern 
omkonfigureras till en översamplingstyp, vars koefficienter uppdateras med en speciell 
algoritm. Då bärvågen återskapas i en loop reduceras signalen till 4QAM genom utjämning, 
detta för att underlätta kartläggningen. Det är sedan denna signal som används av fasdetektorn 
som i sig fungerar precis som för vanlig QAM. Modulationsindexdetektioner och AFC görs i 
detta läge med komplicerade algoritmer, medan korrektion av oönskade signalavvikelser och 
AGC fungerar på samma sätt för både C-QPSK och QAM. 

3.2.1FEC-omkodning och ramavläsning
I C-QPSK läge härleds bitarna från bestämda konstellationspunkter. Den egentliga 
ramjusteringen och FEC-omkodningen sker i PDH kärnan. I M-QAM läge måste 
ramuppsättningar återskapas innan FEC-omkodningen kan ta vid. FEC-omkodningskedjan 
påbörjas därför med kartläggning av bestämda uppsättningspunkter (se framing). 
Bitsäkerhetsinformation beroende på avgörande fel och ett mått på bitkvalité bifogas till det 
kodade meddelandet som tidigare genomgått interleaving. Interleaving innebär att kodorden i 
dataöverföringen sprids ut, vilket medför att fel som uppstår fördelas på fler kodord och kan 
därmed rättas till. Nedan ges ett principiellt exempel på interleaving:
 
Error-free transmission: aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg
Interleaved: abcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
Transmission with a burst error: abcdefgabcd____bcdefgabcdefg
Deinterleaved with a burst error:  aa_abbbbccccdddde_eef_ffg_gg 

Efter interleaving avkodas det mottagna read-solomonkodordet och den resulterande 
bitströmmen förs slutligen vidare till relevant trafikkärna.
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3.3SDH

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) är en standard för dataöverföring med en hastighet på 
155 Mbit/s till 10Gbit/s. Denna typ av överförning benämns STM-N14, där N står för en nivå 
mellan (1 och 64)15.

Tabell 3.1 Förteckning över gällande benämningar och hastighet. De märkta med * används normalt inte. [8]

MINI-LINK™-systemet stödjer bara den första nivån STM-1. Denna teknik föddes i slutet av 
1980-talet och är på frammarsch sedan dess på grund av sin höga kapacitet samt 
kostnadseffektivitet. Som namnet anger är det en synkron överföring till skillnad från PDH 
som är nästintill synkron.  Formatet på ramen är en matris med 9 rader och 270 kolumner, där 
varje punkt är en byte. Var 125:e µs skickas en sådan ram oavsett om det finns trafik eller ej. 
Varje byte motsvarar en kanal på 64 kbit/s, som är detsamma som en telefonförbindelse. De 
första nio byten i varje rad innehåller det så kallade ramhuvudet och är information om ramen 
och dess innehåll. SDH minskar behovet av buffrar längs vägen för informationen på grund 
av att trafiken är synkron till skillnad mot PDH som istället kräver uppsamling av trafik på 
grund av tidsvariationer. Det är även lättare att plocka ut kanaler ur en SDH-ram än det är i en 
PDH-ram. En SDH-ram behöver inte plockas isär och tolkas utan det går att plocka kanalen 
direkt ur ramen då den sökta kanalen kommer med exakta mellanrum.

SDH-överföring används där stora mängder data skall förflyttas, exempelvis en nod som har 
många andra noder anslutna till sig och därför behöver kunna hantera stora trafikmängder. 
figur 3.1 visar ett exempel på detta.

14 STM står för Sykron Transport Module och 1:an står för att det är första nivån (lägsta hastighet).

15 SONET som är den nordamerikanska motsvarigheten börjar vid 52 Mbit/s (STS-1) och denna nivå benämns 
ibland som STM-0.
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Figur 3.1 System av i hopknutna länkar.

Trafik i PDH-format är lätt att föra över till SDH genom att hela ramen från PDH-trafiken 
stoppas i en så kallad ”kontainer” som SDH-trafiken består av och tillför information i 
ramhuvudet som talar om vart trafiken skall skickas. Det finns alltid plats för mer information 
i en kontainer än vad en PDH-ram fyller upp. På detta sätt kommer man till rätta med den 
eventuella tidsförskjutningen i ett PDH-nät.  Ett flertal ”kontainrar” packas sedan ihop till en 
SDH-ram. Trafiken från en SDH-länk kan lätt överföras till fiberoptisk överföring eftersom 
STM-1 motsvarar OC-3 som är motsvarande hastighet för fiberoptisk kabel. Vissa delar i 
ramhuvudet måste dock bytas.

3.4Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) är en telekommunikationsstandard för överföring av 
data över fiberoptik eller mikrovågsradio. Grunddataströmmen har en hastighet på 2,048 
Mbit/s. Denna hastighet kontrolleras vid överföringen och får variera i hastighet med (+/-
50ppm). Krävs högre hastighet än 2 Mbit/s kan denna kanal multiplexas med fyra andra 2 
Mbit-kanaler. I den samlade dataströmmen (de fyra multiplexade signalerna) placeras också 
så kallade ”stuffing” bitar, vilka är till för att kunna särskilja 2 Mbit/s strömmarna åt på 
mottagarsidan. Den resulterande dataströmmen får då en hastighet av ca 8 Mbit/s. PDH ersätts 
i dag mer och mer av SDH-standarden. [2]

13



3.4.1Utförande i ATLAS 
I ATLAS behandlas PDH i ett block som kallas RMX (Radio Multiplexer) som i samarbete 
med mikrokontroller sköter multiplexing/demultiplexing av ett flertal datakällor till en seriell 
dataström.

Då trafiken skall sändas omkodas data till NRZ16- kod. En buffert används för att kompensera 
skillnader i klockfrekvensen mellan den interna trafiken och utgående trafiken. Trafiken kan 
även ersättas med en AIS17 sekvens om trafik/klocksignal uteblir. Alternativt kan även en 
extern krets användas för att uppnå en annan hastighet på den sammanslagna utgående 
trafiken.

När timingen är den rätta komponeras utgångsramar utifrån inkommande kanaler och 
bestämda rambestämmelser. I ramhuvudet placeras ramgrupperingssekvenser och paritetsbitar 
för de två ingående trafikkanalerna och eventuella externa kanaler. Slutligen behandlas data 
med bland annat FEC-omkodning för att säkerställa en bättre signalkalité på mottagarsidan.

På liknande sätt sköts sedan databehandlingen på mottagarsidan men då i omvänd ordning 
och med skillnaden att anpassningen till rätt klockfrekvens sköts med hjälp av en 
pulsviddmodulerings signal som synkroniserar trafiken med närliggande block.

16 No Return To Zero – Används vid digital/analog omvandling

17 Alarm Indication Signal – Signalsekvens som ersätter utebliven data och indikerar därmed trafikavbrott
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3.5Modulation

Modulationscheman av olika typ är ett sätt att uttrycka data genom att ändra egenskaper hos 
en bärvåg. I fallet då QAM modulation används modiferas amplitud hos två bärvågor med en 
fasdifferens på 90 grader (ortogonala), vilket ger en sammansatt signal som ändras i både 
amplitud och fas. QPSK-modulation är ett alternativ till PSK som modiferar bärvågens fas. 
QPSK utnyttjar kvadraturen för att öka hastigheten alternativt minska bandbredden.      

3.5.1Quadrature Amplitude Modulation (QAM) [4]
Har ofta ett konstallationsdiagram vars punkter är arrangerade utefter ett vertikalt/horrisontellt 
rutnät. Men det finns även andra modeller såsom cirkulär- eller diamant- konstellationer, figur 
3.2.

Figur 3.2 Illustration av konstellationsdiagram för rektangulär 16-QAM resp. Cikulär 16-QAM. 

I det digitala fallet då datan är uppbyggd av bitar tillsammans med det faktum att QAM är i 
kvadrat gör att de vanligaste typerna är 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM och 256-QAM. Mer 
generellt lyder benämningen M-QAM där M motsvarar antalet symboler. Om man jämför 16-
QAM med 128-QAM innebär detta att en större mängd bitar kan föras över per symbol. Då 
effekten hålls konstant innebär det att fler symboler skall få plats på samma yta i 
konstallationsdiagrammet. Symbolerna hamnar närmare varandra och systemet blir därmed 
känsligare för störningar som exempelvis brus. Vilket i sin tur ger upphov till mer bitfel. 
Impementationen av QAM-modulation kan se ut på flera sätt och nedan beskrivs ett sådant.

Sändablockets inkommande bitström (S) figur 3.3 delas i två lika delar som genererar två helt 
skilda sändsignaler. Signalerna omkodas var och en för sig som om de genomgick en ASK18 

modulation. Därefter multipliceras den signal som är avsedd att ligga i fas med en 
cosinusfunktion medan den ortogonala kvadratursignalen multipliceras med en sinusfunktion. 
De båda signalerna adderas sedan till den slutliga signalen som skall överföras.

18 Amplitud Shifting Key – Amplitud modulation
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Figur 3.3 Principskiss för alternativ implementation av sändarsida för QAM-modulation.

Utsignalen s(t) kan matematiskt beskrivas enligt sambandet 3.1.
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Formel 3.1 Matematisk beskrivning av utgående signal
http://en.wikipedia.org/wiki/QAM (hämtad 2007-05-12)

På mottagarsidan figur 3.4 multipliceras insignalen återigen med en cos respektive sin 
funktion varefter signalerna lågpassfiltreras. Man får på så sätt ut komponenten som ligger i 
fas och kvadraturkomponenten var för sig. De båda signalerna genomgår sedan ASK 
demodulation för att slutligen förenas till en resulterande dataström. 

Figur 3.4 Principskiss för alternativ implementation av mottagarsida för QAM-modulation.

3.5.2Quadrature Phase Shifting Key (QPSK) [5]
Kallas ibland även för 4-PSK, då metoden utnyttjar fyra punkter i ett konstellationsdiagram 
med fyra olika faser. Varje punkt (symbol) motsvaras av två bitar som är graykodade19. 
Graykodning används för att minska uppkomsten av bitfel. I jämförelse med BPSK (Bit Phase 
Shifting Key) figur 3.5 som enbart utnyttjar två bitar och två faser blir QPSK antingen dubbelt 
så snabbt eller klarar sig på halva bandbredden. För att underlätta synen på 
kvadraturmodulation kan man istället se det som två separata BPSK-modulerade signaler. Där 
tillexempel de jämna bitvärdena motsvarar bärvågen som ligger i fas och de udda bitvärdena 
motsvarar dess ortogonala kvadratur. Även demodulationen av signalerna sker sedan separat. 

19 Bitmönster där endast en bit i närliggande symbol ändras 

16

http://en.wikipedia.org/wiki/QAM
http://en.wikipedia.org/wiki/QAM
http://en.wikipedia.org/wiki/QAM


 

Figur 3.5 Illustration av konstellationsdiagram för QPSK resp. BPSK.

Genom att teckna symbolerna i konstellationsdiagrammet i Sinus och Cosinus termer, vilket 
ofta är de signalvågor som används vid överföring, fås:  
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Detta ger de använda faserna π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4

Formel 3.2 Matematisk beskrivning av symbolernas placering i konstellationsdiagrammet.
http://en.wikipedia.org/wiki/QPSK (hämtad 2007-05-12)
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Formel 3.3 Beskriver basfunktionerna av Formel 3.4 i en tvådimensionell signalrymd.
 http://en.wikipedia.org/wiki/QPSK (hämtad 2007-05-12)

Vid uppdelningen halveras huvudsignalens effektnivå och delas lika mellan de båda 
kvadratursignalerna. Även för att implementera QPSK finns många olika metoder. Här följer 
ett exempel på en sådan.

Sändarblockets figur 3.6 inkommande dataström delas upp i två komponenter som DA-
omvandlas och moduleras var för sig på två ortogonala bärvågsfunktioner. De två 
resulterande signalerna läggs ovanpå varandra och bildar den slutliga QPSK signalen.
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Figur 3.6 Principskiss för alternativ implementation av sändarsida för QPSK-modulation.

I mottagardelen figur 3.7 särskiljs )(1 tφ och )(2 tφ som sedan passerar en detektionsenhet som 
avgör om det är en nolla eller etta som detekterats. Vilket avgörs utifrån ett bestämt 
referensvärden. 

Figur 3.7 Principskiss för alternativ implementation av mottagarsida för QPSK-modulation. 

Det bör nämnas att QPSK modulationen som används i ATLAS är av typen C-QPSK, vilket 
innebär att enveloppen20 hålls konstant.

3.6Forward Error Correction (FEC) [6]

Forward Error Correction används ofta vid dataöverföring för att korrigera felaktigheter. Som 
namnet antyder bifogar man redundant data som kan användas på mottagarsidan för att 
korrigera fel som uppstått under överföringen. Felen som kan korrigeras får inte vara alltför 
stort utan måste hålla sig inom vissa gränser. Metoden bidrar till att korrupt data inte måste 
sändas om, vilket även skulle ha krävt en felindikerande retursignal. En nackdel är att större 
bandbredd krävs vid överföringen. FEC sker oftast i direkt kontakt med AD omvandling eller 
som en integrerad del av omvandlingsprocessen.    

3.6.1Funktionsbeskrivning av FEC 
FEC uppnås genom att bifoga ett överflöd till sänd data enligt vissa bestämda algoritmer. 
Varje överflödig bit är en konstant komplex funktion av flera bitar ur den egentliga datan. Ett 
extremt enkelt exempel på FEC skulle kunna vara en AD- omvandlare som samplar tre bitar 
data av signalstyrkan och låter det motsvara en bit. Genom att demokratiskt analysera de tre 
bitarna som motsvarar signalstyrkan fås sedan rätt bit med en större sannolikhet än om även 
signalstyrkan motsvarats av en ensam bit Tabell 3.2.

20 Kurvans utseende, i detta fallet konstant amplitud
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Samplat 
värde

Motsvarande
bitvärde

000 0
001 0
010 0
100 0
111 1
110 1
101 1
011 1

Tabell 3.2 Exempel på FEC kodning.

Detta exempel kan endast fungera som en mycket enkel illustration, då det egentligen handlar 
om flera hundra mottagna bitar som FEC koden undersöker, för att få fram hur omkodningen 
av endast ett fåtal bitar skall se ut. Man kan säga att FEC fungerar som genomsnittligt brus, 
eftersom varje bit påverkar många överförda symboler. Korruption av en symbol på grund av 
brus tillåter ofta originalinformationen att bli återskapad från andra intakta symbolerna som 
även de baseras på samma originalmeddelande. Det gör att ett system med FEC fungerar bra 
fram till ett visst gränsvärde av signal till brus förhållande. Överstigs detta fungerar det istället 
inte alls. Detta faktum blir mer avgörande ju mer komplicerade algoritmer/koder som 
används. Det finns två huvudtyper av FEC nämligen block- & faltnings–kodning. 

• Blockkodning arbetar med fixerad förutbestämd storlek på ”paketet” av bitar eller 
symboler.

• Faltningskodning arbetar med bit- eller symbol- strömmar med godtycklig längd.

Det finns många typer av blockkod och en av de vanligaste är just den som förekommer i 
ATLAS nämligen read-solomonkod.
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4.Genomförande 

Tanken var att kontrollera möjligheten att öka användandet av ATLAS ASIC. Denna 
signalbehandlingskrets innehåller en stor mängd information om trafiken i systemet. En stor 
mängd information innebär också en stor mängd litteratur som behöver bearbetas för att få 
grepp om hur ATLAS fungerar och hur den skall kunna styras för att utföra önskade 
uppgifter. Det fanns en stor mängd dokument att tillgå vilket resulterade i att sökningen efter 
relevant information upptog en stor del av arbetstiden.

4.1Direktkoppling till modem

ATLAS är en komplex krets så när information av grundfunktioner inhämtats påbörjades 
arbetet med att försöka kommunicera med ATLAS. Till att börja med genom direktkontakt 
mellan dator (styrenhet) och modem figur 4.1. Det visade sig också att just ATLAS endast 
satt monterad på en viss typ av modem med benämning MMU2C. Till modemet krävdes det 
effekt från ett spänningsaggregat med inställningen 40V/0,30A. Kommunikation mellan 
modem och dator var av typen RS232.

Figur 4.1 Bild av modem med direktanslutning till dator via RS232 interface.

För att kommunicera krävdes även installation av drivrutiner på datorn och ett program som 
heter VISA, vilket skall styra portkonfigurationen vid kommunikation till yttre enhet. 

Programmet som användes för att manipulera modemet var Labview 6.1 med fördelen att man 
på Ericsson har skapat färdiga byggstenar, såkallade TMT: er som används för att lättare 
komma åt och styra register i ATLAS genom modemet. En bitström loopades internt på kortet 
och diverse register mättes med hjälp av ett program bilaga 1. 
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Programmet konstruerades så att man i förväg bestämmer hur många mätningar som skall 
utföras och vilken typ av loop som används. Resultaten hämtas med hjälp av VI: et ”Masked 
Direct Memory Access” och sparas sedan i en fil. Namnet väljs valfritt och filen får ändelsen 
”.xls”.

Programfunktionen som används för att styra MMU: n gjordes till ett eget subVI, detta för att 
inte behöva göra om samma sak till olika program. Genom att skapa ett subVI blir 
programmet också lättare att överblicka.   

4.2Styrning med rack, modem & radio

Därefter utökades systemet ytterligare, då det egentliga målet var att undersöka möjligheten 
att använda ATLAS egenskaper för att kontrollera trafiken till och från radioenheten. 
Modemet som fortfarande var av typen MMU2C placerades i ett rack med sex stycken 
kortplatser figur 4.2. Det tillkom ett antal nya enheter i racket. En NPU som används för att 
styra kommunikationen mellan styrenhet (i vårt fall datorn) och modem/radio. Det fanns 
också en fläktenhet (FAU) för kylning och en enhet för spänningsreglering till korten i racken 
(PFU). Även kommunikationen byttes ut till ett USB-interface, vilket krävde installation av 
nya drivrutiner på datorn samt en del inställningar. 

Figur 4.2 Bild av enhetsrack med USB- anslutning till dator.

Radioenheten som valdes var en RAU2 N 38 som bestyckats med en KV (koaxial till 
vågledare) och en dämpare på utgången, vilket gjordes för att strypa de radiovågor som sänds 
ut från radion, detta för att undvika att störa annan utrustning. Då radion kopplades till 
krävdes en ny spänningsgenerator för att klara av den nya lasten. Då det problemet lösts 
visade det sig vara en hel del problem med att styra radion med hjälp av de färdiga VI: s i 
Labview som fanns att tillgå. Efter idel felsökningar utan önskat resultat valdes alternativet att 
styra loopen som nu skulle utökas till radioenheten med hjälp av en färdig Webb-läsare 
figur 4.3, medans resten av de kommandon som användes skickades till modemet med hjälp 
av Labview.  
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Figur 4.3 Exempelbild på webb-läsarens interface.

Vid arbetets start funderades det på vad som skulle kunna användas för att se om det fanns fel 
på den trafik som kom tillbaks efter att ha tagit vägen genom radion och hur det skulle gå till 
att analysera vad/varför dessa uppstått. Till en början låg inriktningen på något som kallas för 
kvadraturfel21. Det visade sig dock att denna felkälla endast uppstod internt då signalerna 
modulerades. Istället övergick fokus till att försöka få ut information ur den equalizer som 
finns inbyggd i ATLAS och på så sätt försöka utläsa fel och brister i trafiken.

Ett annat uppslag som möjligen skulle gå att lösa med hjälp av ATLAS var att kunna mäta 
radiosignalens effektvariation under temperaturtest, vilket innebär att en radio testas aktivt vid 
olika extrema temperaturer och med olika trafikhastigheter. Att åstadkomma mätningen skulle 
kräva att det gick att låsa den automatiska förstärkningskontrollen (AGC: en) till ett konstant 
värde, för att därefter kunna läsa ut förstärkningsvariationen på den inkommande signalen.   

4.3Automatic Gain Control (AGC)

AGC innebär automatisk detektering och reglering av signalnivån på inkommande trafik. I 
ATLAS finns en AGC loop som är baserad på en helt digital detektor som finns internt och en 
extern analog regulator. AGC- kontrollen baseras på två olika algoritmer, en effektbaserad 
under förvärvandefasen (installationsfasen) och en konstellationsbaserad under spårning. Den 
resulterande signalen skapar en PWM-signal, vilken styr regulatorn.

ATLAS AGC block innehåller också ELC som är till för att hålla en konstant AD-
omvandlingsnivå genom att kompensera för variationer på grund av närliggande kanalers 
effekt och selektiv mattning. ELC kontrollen, som är helt digital, arbetar genom att jämföra 
ineffekten på filteringången med motsvarande effekt vid konstellationsdetektorn. Felsignalen 
filtreras och tilldelas Equalizerblocket, där förstärkning/dämpning av utsignalen sker. ELC 
loopen kan inaktiveras och en konstant förstärkning väljas.

21 Kvadraturfel – fel som uppstår vid kvadraturmodulering
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Den yttre AGC: en är helt analog. Den är uppbyggd av en variabel strömstyrd dämpare som 
reglerar signalnivån så att den alltid skall motsvara 0dBm (1mW) innan den når SAW-filtret22. 
För att kunna reglera dämparen mäts signaleffekten med en effektmeter, vars utsignal 
återkopplas och anpassas till att styra en transistor som bestämmer strömmen vilken reglerar 
dämparen.   

Det faktum att båda AGC-enheterna är nästintill helt analoga gör att det inte är möjligt att 
styra och läsa av dessa med hjälp av ATLAS.

4.4Använbara register 

Det visade sig att ATLAS manipulerbara register till största delen innehöll styrning och 
konfiguration av dess ingående enheter. Bara ett fåtal register var anpassade för avläsning och 
kontroll, som skulle kunna användas till analys. Dessa register benämns följande: ACC_I, 
CAFC_FREQERROR, SIG_TO_MSE, AM_ERROR, PM_ERROR, 
C_MIDX_DEV_STAT_INT, C_MIDX_MIDEX_DIFF , C_MIDX_MIDEX_RX, 
FAR_DCERRI, FAR_DCERRQ, FAR_QUADGAIN, FAR_PHIUNB och ELC_GAIN.

4.4.1AFC (ACC_I / CAFC_FREQ) 
AFC (Automatic Frequency Control) är ett system som kontrollerar och justerar frekvensen 
på insignalen till modemet. Den är uppdelad på två olika system. En digital loop som justerar 
frekvensen så länge felet är litet. Vid stora fel skickas en signal till mottagarsidan i radion 
som försöker korrigerar felet. Det vore bra om det går att läsa ut hur AFC:n arbetar och hur 
mycket det ligger och justerar signalen under.

 I dag finns två läsbara register som sparar AFC felet. Det ena heter ACC_I och kan endast 
användas vid QAM-modulation. Det är lätt att läsa ut med Gibraltar som har en inbyggd 
funktion för att läsa registrets innehåll. Det går också att använda ett SubVI, ”ATLAS direct 
memory access”, som konfigureras för att läsa på adress 2C6A och använda detta i det färdiga 
program som tidigare gjorts. Först valdes att använda det redan färdiga Gibraltar för 
enkelhetens skull. För att kunna verifiera att registret är användbart så måste 
sändarfrekvensen på något sätt ändras. Detta gjordes med en singellink som är ett instrument 
för att sända en signal tillbaka till radion utan att använda sig av någon form av intern loop. 
En singellink kopplas till radion med hjälp av en KV och en kabel gjord för radiofrekvens. 
Signalen från radion kommer in i singellinken där den blandas med skillnaden i frekvens 
mellan radions tx-sida och rx-sida (duplex) och på så sätt kan insignalen blandas upp eller ner 
till den frekvens som mottagarsidan i radion kan ta in.

22 Surface Acoustic Wave - Ett mycket skarpt bandpassfilter med en dämpning på ungefär 50dB i spärrbandet
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Figur 4.4 Singellink.

Frekvensen i singellinken kan ändras för att passa radior med olika frekvens genom att ställa 
in tumhjulen längst ner till höger. Varje steg motsvarar en ändring med 500 kHz, och formeln 
för att bestämma tumhjulens inställning utefter index lyder: 300+n*0,5, där n är den sökta 
inställningen. Denna funktion användes för att se hur registret ändrades för en signal som inte 
ligger exakt i frekvens. 

När signalen modulerades med C-QPSK visade det sig att detta register inte var i funktion. 
Detta beror på en konstruktionsmiss i ATLAS men det finns ett annat register som benämns 
CAFC-FRECERR som tar hand om detta. Vid QAM-modulation var ACC_I funktionellt och 
visade resultat av frekvensfelet. Då Gibraltar, som läser registret ca en gång per sekund, 
användes uppmärksammades att det aldrig var något stabilt värde som lästes, utan det 
hoppade upp och ner tillsynes utan logik. För att försöka hitta något användbart gjordes ett 
LabView-program där en viss mängd utläsningar gjordes och sedan filtrerades högsta och 
lägsta värde ut och plottades i ett diagram. Det visade sig då att ACC_I emellanåt innehåller 
ett mycket stort värde som gjorde att det blev svårt att avläsa diagrammet på ett bra sätt. 
Orsaken till detta värde kan vara att AFC: n tappar låsning och felet blir stort. Detta uppkom 
även vid frekvensbyte på singellinken. Ett försök gjordes med att ta bort största och minsta 
värde. Det löste problemet så länge frekvensen hölls konstant men vid frekvensbyte uppkom 
fortfarande problemet då AFC: n måste låsa in på en ny frekvens. För att komma tillrätta med 
detta så gjordes programmet om och det infördes en möjlighet att avbryta utläsningen och 
uppta densamma utan att initiera inställningar i MMU: n, som skulle kunna medföra risk för 
störningar i utläsningen. Detta gjordes med hjälp av en extra loop som höll programmet igång 
trots att inget arbete utfördes. Utläsningen kunde sedan upptas igen efter en godtycklig tid då 
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radion hunnit ställa in sig på den nya infrekvensen. Det visade sig att det fortfarande inte gick 
att se något användbart. Tillägg gjordes i programmet för att kunna plotta medelvärde och 
standardavvikelse på samma sätt som för max och min värde.

Figur 4.5 Graf över maxvärde, minvärde, medelvärde och standardavvikelse för ACC_I.

Allt som gick att utläsa var att medelvärdet emellanåt ändrar sig vid frekvensändring. I figur 
4.5 syns detta ganska tydligt strax efter 180 sekunder, men värdesändringen var i detta fall 
tvärt emot vad som förväntades på grund av att medelvärdet ökade från ca -40 till -30 vid en 
ändring i frekvens från 139 MHz till 138,5 MHz. Detta borde ha medfört att medelvärdet gick 
åt andra hållet, alltså blev mer negativt då frekvensen in till MMU: n skall ligga på 140 MHz. 
Det är troligen så att ACC_I visar hur fel frekvensen är men inte innan den justeras utan 
efteråt. På grund av detta kan ACC_I i dagsläget inte användas för att se om problem 
föreligger med mottagen frekvens utan möjlighet att se hur mycket AFC: n felrättar den 
inkomna signalen. Önskvärt vore om det i framtida versioner av ATLAS fanns möjlighet att 
utläsa felet innan korrigering eller åtminstone kunna se hur mycket den felrättar signalen. 
Först då är det möjligt att använda ATLAS för felsökning av frekvensavvikelse på inkommen 
signal. Möjlighet att stänga av AFC:n fanns förvisso men då var inte ACC_I i funktion så 
ingen information om felet gick att få.
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4.4.2SIG_TO_MSE
Signal till brusförhållande är något som alltid är intressant när det handlar om överföring av 
signaler. Det finns alltid ett bakgrundsbrus som kan infektera och degradera en signal, oavsett 
om den skall överföras till en mottagare eller bara skall behandlas internt i en konstruktion. 
Brus finns i många olika former, till exempel termiskt brus, fasbrus och elektriskt brus. 
Oavsett hur bra en konstruktion är, finns alltid en påverkan från brus. Vad som gäller är att se 
till att påverkan blir så liten som möjligt. För en signal som skall sändas genom luften innebär 
det att den sändande effekten är så pass kraftig att signalen kommer fram till mottagaren med 
sådan effekt att den går att detektera, alltså den måste vara starkare än bruset. I ATLAS finns 
ett sådant register där detta värde sparas, kallad SIG TO MSE.

Här har man valt att beräkna felet genom att mäta effekten i ett sampel, konvertera det till dB 
och sedan dra ifrån ett i förväg utvalt fast värde. Detta värde är framräknat och varierar med 
modulationstypen. Registret visar det totala felet där alla olika typer av störningar finns med, 
allt från bakgrundsbrus till fasfel och konstellationsfel. Allt som påverkar signalen på något 
sätt. Med andra ord är här ett register som ger en indikation om kvaliteten på signalen, det 
säger inte så mycket om var ett eventuellt fel är. 

För att verifiera SIG_TO MSE så användes en singellink, eftersom signalen ifrån denna kan 
dämpas så signaleffekten blir mycket liten när den kommer tillbaka till radion och även för att 
frekvensen in till radion kan ändras. I MMU: n så finns även en bitfelsräknare som används 
samtidigt. Denna bitfelsräknare genererar en sekvens med bitar som sedan sänds till radion 
där signalen går vidare till singellinken. Där blandas signalen med duplex och skickas sedan 
tillbaka till radion. När sedan signalen kommer tillbaka till MMU: n kan bitfelsräknaren 
jämföra den inkomna signalen med den som skickades ut och på så sätt få reda på om alla 
bitar kom som de skulle eller om det förekom bitfel. På detta vis kan man även se vid vilken 
innivå som länken tappar sin trafik och vid vilket signal till brus förhållande detta händer. 

Vid tester med innivå som varierbar variabel fås ett nästan konstant värde på ca 23 dB vid 16-
QAM modulation i intervallet mellan -20 dBm till -75 dBm och då innivån var under -75 
dBm sjönk SIG_TO MSE ganska snabbt. Detta torde betyda att ATLAS gör vad den kan för 
att hålla värdet på en konstant nivå där den kan detektera signalen utan problem. Att 
förhållandet inte går att få högre kan bero på att AGC: n ser till att insignalen till SAW-filtret 
håller en nivå på 0 dBm det vill säga så länge AGC: n kan förstärka eller dämpa signalen hålls 
den konstant. När förhållandet mellan signal och brus blir 10 dBm börjar bitfel förekomma 
och när den når 7 dBm så kommer ingen trafik igenom. 

När istället frekvensen på inkommande signal ändras så att den inte ligger på 140 MHz, hålls 
värdet fortfarande på samma konstanta nivå. Det är AFC: n som i detta fall styr upp signalen. 
Till slut blir felet för stort och den PLL som synkas på signalen tappar låsning och signal till 
brusförhållandet blir då lågt. 

Tyvärr gick det inte att få tag på något instrument som kan tillföra brus till en signal så att 
förhållandet hade varit litet trots rejäl ineffekt. Detta hade varit intressant att undersöka. 
Däremot gjordes test med extern bitfelsräknare där möjlighet fanns att manipulera den trafik 
som sändes och detta hade som väntat ingen betydelse för SIG_TO_MSE registret.

Efter dessa tester framkom att SIG_TO_MSE är ett register som kan användas men som alla 
andra register fås inget värde på inkommen signal utan endast när ATLAS har försökt att 
optimera denna. Vidare så påvisar ju inte detta register något direkt fel utan bara att något är 
som det inte borde vara.
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4.4.3AM_ERROR /PM_ERROR
AM och PM felen är mått på amplitud- och fasfel i modulationskonstellationen. Dessa fel 
orsakas av distorsion som i sin tur uppkommer i förstärkarstegen på grund av till exempel 
kompression. När en signal lämnar MMU: n är den väl avvägd. När den sedan befinner sig i 
radion för vidare transport måste den förstärkas för att kunna transporteras genom luften till 
nästa radio och vara detekterbar där. Om det är så att förstärkarna i radion inte är helt linjära 
eller om de skulle gå i kompression kommer detta att påverka QAM-konstellationen som bör 
se ut enligt följande för 16-QAM:

 

Figur 4.6 16-QAM konstellation.

Om signalen förvrängs på grund av att en förstärkare inte fungerar som den skall, eller att 
insignalen är för stor så att förstärkaren går i kompression kommer i första hand hörnbitarna 
att påverkas eftersom signalen i detta läge är sammansatt, det vill säga signalen består ej av 
fristående I och Q utan dessa är sammanslagna.
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Figur 4.7 Förvrängd 16-QAM konstellation. 

Skulle felet bli för stort så kommer mottagaren inte att kunna detektera signalen korrekt. Detta 
medför att ett värde som skulle motsvaras av bitvärdet ”1000” skulle kunna tolkas som 
”1101”. Vid högre ordning ökar känsligheten på grund av att det skall in många fler symboler 
på samma yta, vid 64-QAM blir det i stället för fyra symboler i varje kvadrant så många som 
16 stycken, vilket medför att risken för feltolkning ökar markant. Visserligen kan man öka 
ytans storlek genom att öka effekten men även effektförbrukningen är något som måste hållas 
nere. 

Även fasen påverkas av en förstärkare som går i kompression, det vill säga att förstärkningens 
karakteristik blir olinjär. Men den stora orsaken till fasfel är att en oscillator inte är helt stabil 
utan den rycker lite. Detta fenomen brukar kallas fasbrus och det finns regler, uppställda av 
NIST23, för hur mycket fasbrus som får förekomma i en produkt som sänder information 
genom luften. Detta för att det skall vara möjligt att blanda produkter från olika tillverkare i 
samma nät. Skillnaden mellan fasfel alstrat av en förstärkare som går i kompression och 
fasbrus är att fasförskjutningen från en förstärkare förhåller sig konstant till ineffekten, det vill 
säga vid konstant ineffekt erhålls konstant fasförändring, medan för fasbrus sker 
fasförändringen slumpmässigt. 

23 NIST = National Institute of Standards and Technology
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Figur 4.8 AM-felets och PM-felets inverkan på en signal.

Bild 1 ovan visar hur en symbol skall ligga i fas och amplitud när ingen påverkan finns. I bild 
2 har ett fasfel inträffat, vinkeln är inte längre 45º utan den har ökat till 50º. Bild 3 visar en 
symbol som har både fas- och amplitud- fel. Detta skulle kunna vara en förstärkare som har 
gått i kompression. Vid både amplitudfel och fasfel där även fasbrus förekommer ser det ut 
som i bild 4 

I ATLAS finns två register kallat AM-ERROR och PM-ERROR som sparar dessa fel. För att 
se om de uppdaterar sitt värde har Gibraltar använts i första hand, där man tydligt ser hur de 
förändras. Däremot har verifiering varit omöjlig då ett instrument som kan ändra fasläge eller 
amplitud på signalen inte har kunnat hittas. Troligtvis visar även dessa register resultatet efter 
jusering av ATLAS. En lösning på detta problem vore att det gick att läsa ut PWM-signalerna 
och därigenom kunna se hur mycket ATLAS felrättar signalen.

4.4.4C_MIDX_XXXX
Register som behandlar modulationsindex. Dessa register är inget som används vid QAM-
modulation och är därmed inte för detta.
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4.4.5FAR_XXXX
I dagsläget finns fyra register som går att läsa ut från ATLAS gällande kvadraturfel, tabell 4.1  

2C71 FAR_DCERRQR DC error Q componet readout

2C72 FAR_DCERRI R DC error I component readout

2C73 QUADGAIN R Quadrature gain readout

2C74 FAR_PHIUNB R Phase unbalance readout

Tabell 4.3 De fyra register som används för utläsning av kvadraturfel. 
C.Decanis FUNCTIONAL DESCRIPTION (ATLAS Userguide) 

Kvadraturfel är fel som uppkommer då IF-signalen moduleras/demoduleras till I och Q 
komponenter. I ATLAS sker kompensation för kvadraturfel både på TX- och RX- sidan. På 
Tx- sidan sköts kompensationen direkt via µp. På RX-sidan sköts kompensationen av två 
block. Ett där I och Q behandlas var för sig och ett som behandlar återstående fel på den då 
sammanhängande signalen. Detektorn för den sist nämnda är konstellationsbaserad och 
skapar en uppskattad felsignal, vilken filtreras med en valfri bandbredd innan den styr 
korrektionen. Det går även att låsa loopen och överlåta korrektionskontrollen till µp även i 
detta fall. 

De register som kan läsas ut ur ATLAS behandlar den del i RX-kedjan där återstående fel 
skall korrigeras hos den sammanhängande signalen. När signalen nått dit har mycket 
förbättring redan åstadkommits. Utförd korrektion tillsammans med det faktum att ett 
kvadraturfel som exemplifieras i figur 4.9, endast uppstår vid I/Q-modulation och därmed inte 
kan skapas i radion, där signalen bara blandas upp till rätt frekvens, gör att dessa register är 
ointressanta. 
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Figur 4.9 Principiell bild av problem med detektering som orsakas på grund av för stora kvadraturfel 
(felmarginalen minskar med högre modulationsindex).

4.4.6ELC_GAIN
Som nämnts ovan i kapitel 4.3 är ELC en kompenseringsloop för variationer hos närliggande 
kanaler. ELC loopen kan låsas och tilldelas ett fast värde men detta kunde inte utnyttjas för 
trafikanalys då dess uppgift är att kompensera för förluster och distorsion inom ATLAS.

4.5 Equalizer

I ATLAS finns en equalizer som är placerad efter FIR-filtret och som har till uppgift att 
filtrera bort störningar på signalen som orsakas av selektiv avmattning av signalen. 
Funktionen skiljer sig till viss del för C-QPSK QAM. I C-QPSK fallet är det 20+20 tappar 
som ”avlyssnar” signalen, 20 för I-komponenten och 20 för Q-komponenten, medans det för 
QAM fallet används 40+40 tappar. 

Dessa tappar går att läsa ut ur ATLAS, men de är inte lätta att tolka utan behöver bearbetas 
innan de talar om något. Enklast är det att köra ett Matlab skript som dels översätter från 2-
komplement form och sedan plottar upp diagram i frekvensplanet. Detta kan infogas i 
LabView som då sköter kommunikationen med enheten. I Gibraltar finns detta implementerat 
och är lätt att få ut. Grafen från Gibraltar kan tala om ifall signalen är snedvriden, det ser man 
på hur grafen lutar.
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Figur 4.10 Diagram över amplitud vs symbol.

I figur 4.10 ser vi att signalen ser jämn och fin ut, den är som starkast runt 140 MHz och 
sjunker något vid frekvenserna runt omkring. Tydligt blir också bandbredden, som i detta fall 
är ca 25 MHz. Det som kan tyckas lite jobbigt är att frekvensen är uttryckt i symboler men 
frekvensen går att räkna utifrån dessa. Känt är att frekvensen i mitten är 140 MHz och 
symboltiden går att räkna fram då moduleringen är känd. 

Vidare går det att få ut grupplöptiden som talar om hur fort olika frekvenser kommer fram, 
man kan även uttrycka det som hur stor faspåverkan är för olika frekvenser (derivatan på 
fasgången). Att grupplöptiden inte är konstant beror till största delen på SAW-filtret, där vissa 
frekvenser kan studsa fram och tillbaka en gång innan de kommer ut.

Figur 4.11 Grupplöptiden.

Equalizern är ett svårt instrument att använda sig av för att titta på signalen, vidare fås inte så 
mycket information förutom signalens lutning.  Med lutning menar vi hur stark signalen är 
över de frekvenser som den inkommande signalen innehåller. Är bandbredden 30 MHz och 
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centerfrekvensen 140 MHz kommer signalen att gå från 125 MHz till 155 MHz. Skiljer 
amplituden mellan högsta och lägsta frekvens ser det ut som om signalen lutar.
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5.Diskussion

Många av funktionerna i ATLAS styrs med hjälp av pulsviddmodulering. Det skulle därför 
kunna vara intressant att i en senare version av ATLAS ha möjlighet att kunna avläsa PWM-
signalerna och på det sättet se hur mycket kretsen måste arbeta för att styra upp fel hos 
signalen. De block som skulle vara intressant i detta avseende är framförallt AGC, med 
komplikationen att den yttre analoga AGC:n måste involveras. En lösning på detta skulle 
kunna vara att montera en switch där man kan välja om styrsignalen till AGC skall sättas till 
ett fast värde eller den av AGC framtagna styrsignalen. Härmed skulle förstäkningen kunna 
vara känd. Ett problem med detta skulle kunna vara att SAW-filtret inte får just 0 dBm som 
ineffekt. Om detta är ett problem kan vi i dagsläget inte svara på.

Ett svåråtgärdat bekymmer i det fallet att man i en senare version av ATLAS gör det möjligt 
att läsa ut användbara felkällor hos signalen. Är de ytterligare felkällor som tillkommer på 
vägen då signalen loopas genom radion och tillbaks till modemet. Det kan nog vara svårt att 
avgöra var i denna kedja som felet uppstår. Men med välanpassad kommunikationskabel 
mellan modem/radio och ett välkalibrerat modem skulle nog vissa felkällor vara möjliga att 
detektera med hjälp av denna metod, med den stora fördelen att tester med lätthet skulle 
kunna utföras ut i fält.   
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6.Slutsats 

Det preliminära målet med den tilldelade uppgiften var förhoppningen om att kunna utnyttja 
ATLAS ASIC för att få fram information om radions påverkan av den överförda signalen och 
på det sättet kunna använda metoden som ett ekonomiskt alternativ för felsökning av 
radioenheterna. Det målet visade sig vara mycket svårt att uppnå i dagsläget. Fokus lades 
istället på att komma med förslag på önskvärda ändringar till en eventuell kommande version 
av ATLAS- kretsen. Det faktum att ATLAS är en mycket komplex krets i samband med att 
dokumentationen i vissa fall är något bristfällig bidrog med att introduktionsfasen blev relativt 
lång och den är antagligen fortfarande inte total, vilket komplicerade arbetet. En annan faktor 
som ställde till en del problem för oss var alla de inställningar och installationer som krävs på 
styrenheten (dator) för att lyckas uppnå en felfri kommunikation med såväl modem som radio 
och med olika kommunikationsmedia. Ett annat problem vi ställdes inför var också 
möjligheten att simulera önskade fel hos signalen för att utröna användningen vid specifika 
avvikelser som kan tänkas uppstå i radioenheten.  Förståelsen för ATLAS uppbyggnad och 
funktion har ökat markant i jämförelse med vad den var vid startpunkten för arbetet, varför 
det känns som lite av ett misslyckande att det från början tänkta resultatet uteblev.     

För att kunna använda ATLAS som ett instrument för kontroll av en signal kommer det att 
krävas vissa förändringar i layouten. Vi kom fram till följande:

• AGC: Ett sätt skulle kunna vara att montera en switch i den yttre AGC-loopen där 
man kan välja om det skall styras av effektmetern eller låsas till ett fast värde. 
Därefter skall man kunna läsa av den PWM som styr den inre loopen och där se hur 
mycket den jobbar och även variationer i temperaturtest. Ett problem kan vara 
SAW-filtret som kanske inte fungerar om effekten in i det ligger runt 0 dBm.

• AFC: Det allra bästa skulle vara om frekvensfelet mäts och lagras i ett register som 
är läsbart. Det finns inte idag. Ett annat alternativ är om styrsignalen vore 
avläsningsbar. För den yttre loopen som justerar frekvensen i radion kanske det 
skulle vara tillräkligt om meddelandet som skickas också sparades i något register.

• SIG_TO_MSE: Detta register fungerar som det är idag. Nackdelen är att det inte går 
att säga vad som är fel. Skulle kunna användas i dag i produktion för att sortera ut 
enheter med möjliga fel. För reparation måste nog andra instrument användas för att 
bestämma felets art.

• AM-/PM ERROR: Mäta felet innan justering och spara i ett register, alternativt 
kunna läsa av styrsignalen.

• EQUALIZER: Går att använda dock är den ganska svåravläst och vid utläsning kan 
vissa ekon förekomma som degraderar signalen.
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