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Abstract

Test system of the control system of klystron
modulators

Daniel Jönsson, Oscar Fällman

The company, ScandiNova Systems, has had a need for a test system that can
automate and optimize fault detection of the digitizer circuit in the control system of
their klystron modulators. This thesis work is intended for this need with the aim of
constructing a test system built in LabVIEW, and a pulse generator to generate
stimulation for the digitizer circuit board. The test system has been tested and the
results have shown that it works well for the given circumstances. The analysis of
how the digitizer circuit reads an analog signal works almost perfectly, given an
5%-tolerance interval from the reference value of how the pulse should be. However,
not all of the digital outputs of the digitizer can be checked for faults with the current
configuration of the circuit board. If the FPGA-code on the digitizer circuit is revised
with the pulses of the pulse generator the Boolean error outputs of the FPGA can be
correctly checked.

If a test system is to be created for other circuits in the control system based on the
work done in this thesis project, the parts specified for the present circuit shall be
removed from the LabVIEW-program. For example, almost all parts of the GUI that
are specified for the digitizer circuit, the stepping of the DIP-switches etc., shall be
removed. Stimuli for the circuits shall also be created according to their specifications.
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Sammanfattning  
Företaget ScandiNova Systems AB har ett behov av ett testsystem som ska automatisera och förenkla 

feldetektion av digitizerkortet i kontrollsystemet för deras klystronmodulatorer. Detta examensarbete har 

utförts med mål att konstruera ett testysytem i LabVIEW, med en tillhörande pulsgenerator som genererar 

stimuli för digitizerkretsen. Testsystemet har testats och fungerar väl under de förutsättningar som getts. 

Hur digitizerkretsen avläser de analoga signalerna går att analysera nästintill felfritt, givet ett 

toleransvärde på 5% från referensvärdet för hur pulsformen bör se ut. Dock så går det inte att felsöka alla 

de digitala utsignalerna på digitizerkortet lika väl som de analoga med den nuvarande konfigurationen av 

kretskortet. Om FPGA-koden för digitizerkretsen omrevideras med de givna pulsformerna från den i 

projektet skapade pulsgenerator skulle dessa booleska utsignaler från FPGA:n kunna analyseras lika väl. 

 

Om ett liknande testsystem skulle skapas med detta examensarbete som underlag så hade alla delar 

specificerat för digitizerkretsen behövts tas bort från LabVIEW-programmet. Nästan alla delar av GUI:t är 

gjorda med digitizerkretsen i åtanke, stegandet av DIP-switcharna etc. Dessa funktioner behövs därför tas 

bort och nya skapas för det specifika kretskortet. Ny stimuli behöver också definieras och ges för den krets 

som skall testas.  



 
 

 
 

Förord 
Det här examensarbetet har utförts för ScandiNova Systems AB. Arbetet har till störst del gjorts på 

ScandiNova Systems kontor i Uppsala, rapportskrivande har i viss mån skett på annan plats. ScandiNova 

Systems har låtit oss ta del av deras information kring hur klystronmodulatorerna är uppbyggda men av 

sekretesskäl så specificerar vi inte något utanför vårt arbetsområde. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Jonas Gustafsson som har varit vår handledare under detta examensarbete och 

Klas Elmquist, som har gett värdefull feedback under utvecklingen.  

 

Vi vill även tacka Marcus Eriksson på Uppsala Universitet vid avdelningen för Signaler och System för 

hjälp angående applikationsbyggande av LabVIEW-program. Tack till Ping Wu på Uppsala Universitet 

vid avdelningen för Signaler och System för att han ställde upp som ämnesgranskare endast någon vecka 

innan kursstart. 
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Förkortningar 

ADC Analog Digital Converter. 

ADS Advanced Design System. 

ASIC Application Specific Integrated Circuit. 

BJT Bipolar Junction Transitor. 

BNC Bayonet Neill-Concelman. 

CCPS Capacitor Charger Power Supply. 

CPLD Complex Programmable Logic Device. 

CoE CanOpen over EtherCAT. 

CVD Capacitor Voltage Divider. 

CT Current Transformer. 

DIGI Digitizer Unit. 

DIP Dual In-line Package. 

DLL Dynamic Link Library. 

FPGA Field Programmable Gate Array. 

GUI Graphical User Interface. 

IC Integrated Circuit. 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor. 

IP Internet Protocol. 

PDO Process Data Object. 

PLC Programmable Logic Controller. 

PWM Pulse Width Modulator. 

RMS Root Mean square. 

TCP Transmission Control Protocol. 

TIS Trigger and Interlock System. 

TIU Trigger and Interlock Unit. 

SU Switch Unit.  

VI Virtual Instrument 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

ScandiNova Systems AB tillverkar och utvecklar högeffekt-pulsgeneratorer med exklusiv användning av 

halvledarteknik. Pulsgeneratorerna (klystronmodulerna) är baserade på Split-core transformatorer där 

kärnan av pulstranformatorn delas ett antal gånger för att få ner primärspänningen för transformatorn till 

en kommersiellt användbar nivå, ju fler gånger den delas desto lägre primärspänning. Denna teknik tillåter 

en väldigt hög precision vid pulsgenerering upp till 0.0013% RMS pulsstabilitet. Dessa 

klystronmodulatorer har användning inom medicinteknik i strålbehandling av cancerpatienter, 

forskningssyfte och inom industrier[1]. 

 

ScandiNovas klystronmodulatorer har ett kontrollsystem där ett antal olika kretskort ingår. Digitizerkortet 

samplar signaler, CCPS (Capacitor Charging Power Supply) styr uppladdning av kondensatorer, TIU 

(Trigger and Interlock Unit) styr triggning av andra kort och SU styr IGBT:er (Insulated Gate Bipolat 

Transistor) . Dessa kretskort tillverkas på annan plats. Kretskorten installeras efter leverans i 

klystronmodulatorn utan att ha testats. Om ett kretskort felar så måste detta felsökas med multimeter. I 

detta examensarbete skall ett testsystem för dessa kretskort framställas som kan användas utan andra 

komponenter än själva kontrollsystemets kretskort, ett TIU och en PLC (Programmable Logic Controller). 

Detta testsystem skall vara automatiserat för att enkelt och effektivt hitta eventuella fel på kretskorten så 

att det kan felsökas vid tillverkning, sammansättning av klystronmodulen och eventuellt på plats hos 

kunder vid service. För att göra detta enkelt att applicera på befintlig PLC som används i de slutliga 

klystronmodulerna så skall detta testsystem framställas i LabVIEW (ett grafiskt programmeringsverktyg 

från National Intruments) och implementeras i PLC:n’s runtime. Detta för att LabVIEW-programmet skall 

starta samtidigt som PLC:n och kommunicera med kontrollsystemet av klystronmodulen.   

 

Detta examensarbete går ut på att skapa ett testsystem i LabVIEW för digitizer-kretskorten i ScandiCAT, 

kontrollsystemet på ScandiNova Systems AB:s klystronmodulatorer. Testsystemet skall specificeras till 

digitizerkretsen, men testsystemet skall gå att modulera för andra kretskort som ingår i ScandiCAT. 
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1.2 Översikt av testsystemet 

 
Figur 1.1 Översiktsbild av testsystemet. De gröna komponenterna i bilden har konstruerats i detta 

examensarbete 

 

En översiktsbild av testsystemet som designats i examensarbetet presenteras i figur 1.1. Testystemet ska 

skapas i LabVIEW och ska testa digitizerkortet genom att digitizerkortet samplar kända signaler från en 

pulsgenerator skapad för detta ändamål. Avlästa signalparametrar hämtas från digitizerkortet av 

LabVIEWprogrammet och jämförs med fördefinierade referensvärden. Resultatet av testet visas för 

användaren på GUI:t och sparas även i textdokument. 

 

LabVIEW-programmet skriver data från konfigurationsfiler till TwinCAT. Insignaler till digitizerkortet 

skickas via EtherCAT. Digitizerkortet samplar två signaler från en pulsgenerator, CT- och CVD. 

Pulsgeneratorn skickar även en triggersignal till TIU. Denna används för att trigga sampling hos 

digitizerkortet. Samplade signaler skickas till TwinCAT via EtherCAT, för att sedan avläsas av 

LabVIEW-programmet. Avläst data jämförs sedan med referensvärden och resultat presenteras till 

användaren dels genom ett GUI och genom att skriva till resultatfiler. De komponenter och signaler som 

är gröna i bilden är de som har konstruerats i examensarbetet. 

1.3 Syfte och mål 

Projektets mål är att skapa ett automatiskt testsystem för kretskort. Kretskorten utgör en del av 

kontrollsystemet ScandiCAT som styr klystronmodulatorer och är baserat på Beckhoffs fieldbus-system 

EtherCAT. Systemet styrs av en PLC implementerad i TwinCAT. Testsystemet utvecklas i LabVIEW och 

kommunicerar med ScandiCAT via EtherCAT I/O.  

 

Arbetet kommer att utmynna i en LabVIEW-applikation som kommunicerar med TwinCAT PLC-

programmet via runtime, denna VI (Virtual Instrument) kommer att skicka stimuli till det kretskort som 

testas samt ta emot respons. Responsen kommer jämföras med väntade resultat och presenteras för 

användaren, dels med en dialogruta på VI:ns frontpanel, dels skriven till en fil på datorn för lagring. VI:n 

kommer att kommunicera med EtherCAT via ett enkelt, befintligt, TwinCAT PLC-program som fungerar 
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som ett interface. Cykliska data kan där direkt nås, TwinCAT PLC-programmet innehåller även rutiner för 

hämta eller skriva acykliska data.  

 

Testsystemet kommer i första hand att utvecklas för att testa ett av kretskorten i ScandiCAT 

(kontrollsystemet), digitizerkortet. Detta kort mäter pulser och ger information om amplitud, pulsbredd 

med mera. Det kräver även triggersignaler till TIU (Trigger- and Interlock Unit) och pulser att analysera 

för CT- och CVD-ingångarna på digitizerkortet. Ett kretskort kommer att designas för att ge dessa signaler 

till digitizerkortet. CVD och CT ska även kunna fördröjas mot triggersignalen så att de kan uppmätas vid 

rätt tillfälle. Amplituden av dessa signaler bör vara i området om 3-5 V och ha pulsbredder på ett fåtal 

mikrosekunder. 

 

VI:n som skrivs ska vara modulär i den mån som är möjligt, detta för att ScandiNova ska kunna utöka 

testsystemet för resterande kretskort. Pulsgeneratorn kan som det är användas för andra kort, då en 

triggersignal alltid kommer att behövas till TIU för att dessa skall fungera korrekt.  

 

Om fel detekterats på kretskortet skall användaren underrättas så att felet kan åtgärdas, eller ge underlag 

för om det skall bytas ut mot ett fungerade kretskort. Tanken är att detta skall underlätta feldetektion av 

kretskort på plats men också verifiera att allt fungerar effektivare än med en multimeter i handen, innan 

modulen skickas till kunden. 

1.4 Uppgifter och metodik 

Detta examensarbete är avgränsat till att skapa ett testsystem samt stimuli till digitizerkortet. Testsystemet 

kommer att skapas i LabVIEW för att testa funktioner av kretskortet. Det studerade digitizerkortet 

förväntas fungera enligt dess specifikationer. TwinCAT-projektet och EtherCAT-systemet väntas fungera 

som sig bör och dessa delar ligger utanför vårt examensarbete. PLC-programmering har inte varit ett 

moment i detta examensarbete. Figur 1.1 visar en översiktsbild av systemet, de delar som konstruerats i 

projektet markeras där med grönt. 

 

Simuleringar och konstruktion på kretsnivå skedde i LTSpice. Konstruktionen av testsystemet har skett på 

det grafiska programmeringsspråket LabVIEW i Virtualbox, där ett 32-bitars Windows XP har använts för 

att utveckla så att TwinCAT PLC:n kan hantera denna applikation. TwinCAT System Manager har 

använts för att åskådliggöra att kommunikationen mellan LabVIEW och TwinCAT har fungerat som den 

bör, men ingen större vikt har lagts på hur det fungerar. 

 

Pulsgeneratorn konstruerades på ett hålmonterat mönsterkort för att tillåta ändringar i designen på ett 

enkelt sätt. Pulsgeneratorn har till stor del konstruerats med exempelkretsar från komponenternas 

tillverkare. LTSpice har använts för att designa kretsen, simuleringar har även gjorts som jämförs med den 

färdiga kretsen. 

 

För att ha en komprimerad körbar fil med testsystemet på PLC:n så användes LabVIEW Application 

Builder.  

1.5 Struktur 

Avsnitt 2 innehåller beskrivningar av de komponenter som använts i konstruktionen av pulsgeneratorn. 

Avsnitt 3 behandlar mjukvaran som används och kommunikation mellan olika program. Avsnitt 4 
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beskriver hur testsystemet är designat och hur det används, LabVIEW-programmet presenteras i avsnitt 5 

och pulsgeneratorn i avsnitt 6. Resultat och diskussion redovisas i kapitel 7. Slutsats och förslag på 

fortsatta studier presenteras i kapitel 8.  
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2. Hårdvara 

2.1 Elektronik och komponenter 

2.1.1 Spänningsdelning 

 
 

Figur 2.1 Spänningsdelning 

Om en spänning V ligger över impedanserna Z1 och Z2 bestäms spänningen över Z2, VZ2, med ekvation 

(2.1). 

𝑉𝑧2 = 𝑉
𝑍2

𝑍1+ 𝑍2
           (2.1) 

 

2.1.2 Lågpassfilter 

 
Figur 2.2 Lågpassfilter 

 

 

Förstärkningen a från ett första ordningens RC-lågpassfilter bestäms av frekvensen 𝜔 genom ekvationerna 

nedan, där 𝜔1 är filtrets gränsfrekvens. 

 

𝐴(𝜔) = 𝑈𝑢𝑡/𝑈𝑖𝑛 =
1

1+𝑗𝜔/𝜔1
        (2.2) 

𝜔1 =
1

𝑅𝐶
→ |𝐴(𝜔)|  =

1

√1 +(𝑅𝐶𝜔)2
        (2.3) [2] 

 

Tidskonstanten 𝜏 för RC-kretsen är tiden det tar för utspänningen att anta ~63.2% av inspänningen vid en 

stegformad börvärdesändring från 0 V. Den bestäms av 𝜏=RC [2]. 
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2.1.3 Högpassfilter 

 
Figur 2.3 Högpassfilter 

 

Förstärkningen A från ett första ordningens RC-högpassfilter bestäms av frekvensen 𝜔 genom 

ekvationerna nedan, där 𝜔1 är filtrets gränsfrekvens. 

𝐴(𝜔) = 𝑈𝑢𝑡/𝑈𝑖𝑛 =
𝑗𝜔/𝜔1

1+𝑗𝜔/𝜔1
        (2.4) 

𝜔1 =
1

𝑅𝐶
→ |𝐴(𝜔)|  =

1

√1 + 
1

(𝑅𝐶𝜔)2

       (2.5) [2] 

 

 

 

2.1.4 BJT-transistor 

BJT-transistorn fungerar enligt dess förteckning som “halvledare” genom att de ger en kollektorström om 

den har en basström till transistorn. Storleken kring hur stor basström som behövs och hur stor 

kollektorström som komponenten kan hantera ges av databladet [2]. 

 

Denna komponent kan användas för att förstärka upp strömmen givet från en digital krets, som i fallet från 

Ne555-komponenterna på stimuli-kretsen för digitizerkortet i kontrollsystemet. Då den digitala kretsen ger 

0 V till BJT-transitorns bas-emitterövergång så leder denna inte och vid 5 V så är spänningen tillräcklig 

för BJT-transistorn att leda. Konstruerad i syfte som switch så ges maximal ström givet av Rc då 

basströmmen är tillräckligt stor [2]. 

 

 
Figur 2.4 BJT-transistor kopplad som switch i common-emitter-konfiguration 
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Vi kan med denna koppling av NPN-transistor i syfte som switch, styra Ib via Rb, Ic via Rc. Transistorn är 

strypt då Ic=0 och bottnad när spänningen över transistorn är densamma som matningsspänningen. 

Parametern 𝛽𝐷𝑐 ges av komponenten. Bottningsvillkoren är i denna koppling: 

𝐼𝑏 >
𝐼𝑐𝑏𝑜𝑡𝑡𝑛𝑎𝑑

𝛽𝐷𝑐
= 𝑉𝑐𝑐 −

𝑈𝑐𝑒𝑏𝑜𝑡𝑡𝑛𝑎𝑑

𝛽𝐷𝑐∗𝑅𝑐
         (2.6) [2] 

2.1.5 Inverterande förstärkarkrets med operationsförstärkare 

 

 
Figur 2.5 Inverterande förstärkarkoppling 

 

Förstärkningen A för en inverterande förstärkare ges av formeln 

𝐴 = 𝑈𝑢𝑡/𝑈𝑖𝑛 =  −
𝑅2

𝑅1
         (2.7) [2] 

En kapacitiv last kopplad till en inverterande förstärkare kan leda till instabilitet, då den introducerar en 

fasförskjutning mellan ström och spänning på förstärkarens utgång. Detta kan ge upphov till oscillationer 

på utsignalen, se kapitel 6.7 för hur detta undviks. 

2.1.6 NE555 

 

NE555 är en IC-timerkrets som kan integreras som bland annat pulsbreddsmodulator, monostabil och 

astabil pulsgenererare.  

 

 
Figur 2.6 Oscillator konstruerad med en N555 
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Vid astabilt läge fungerar komponenten som en fyrkantsvågsoscillator. 

Periodtiden T bestäms genom:  

𝑇 = 𝑡ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑡𝑙𝑜𝑤 = 0.693(𝑅𝐴 + 2𝑅𝐵)𝐶       (2.8) 

 

Frekvensen f kan bestämmas enligt: 

 𝑓 ∼
1,44

(𝑅𝐴+2𝑅𝐵)𝐶
          (2.9) 

 

Utsignalens duty cycle bestäms av: 

 
𝑡ℎ𝑖𝑔ℎ

𝑡ℎ+𝑡𝑙𝑜𝑤
=

𝑅𝐵

𝑅𝐴+𝑅𝐵
         (2.10) 

 

C_CV, kan ansättas till lämpligt värde för att göra operationen mer stabil.  

 
Figur 2.7 Pulsbreddsmodulator konstruerad med en NE555 

 

Vid monostabilt läge så fungerar komponenten som en pulsbreddsmodulator,  

Pulsbredden tw ges av 

 𝑡𝑤  =  1,1𝑅𝑎𝐶           (2.11) [2]. 

2.1.7 LTC6694  

LTC6694 är en familj IC-delay komponenter tillverkad av Linear Technology med väldokumenterad 

justerbarhet i delay-funktion. 6694-2 användes. 

 

 

 
Figur 2.8 Fördröjningskrets konstruerad med en LTC6694 
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För att ställa delay-funktionen på nivån 1-16 μs behövs endast Rset justeras mellan 50 kΩ och 800 kΩ 

enligt ekvationen nedan. 

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 1𝜇𝑠
𝑅𝑠𝑒𝑡

50 𝑘Ω
        (2.12) 

 

DIV-ingången kan användas för att dela ner frekvensen ytterligare, samt att invertera utgången. Att 

ingången jordas ger en fördröjning på 1-16 μs samt en ickeinverterad utsignal [3]. 

2.1.8 THD 12-2421 

För att försörja pulsgeneratorn med matningsspänning används en THD 12-2421 DC/DC-konverter. 

Denna matas med 9-36 V och ger utspänning ± 5 V. Komponenten ger max 1200 mA 

2.2 Digitizer 

 
Figur 2.9 Digitizerkortets FPGA med in och utsignaler relevanta för projektet 

 

Digitizerns uppgift i kontrollsystemet är att sampla analoga signaler och tolka dessa. Den beräknar ett 

antal pulsparametrar och den kan också streama hela pulsvågen för visning på ScandiCATs GUI. 

Digitizerkretsen tar emot analoga och digitala signaler. De digitala signalerna går att skriva till kortet från 

LabVIEW/TwinCAT-kopplingen via EtherCAT (markerat med ECAT in och ECAT out i figur 2.9). För 

att analysera om digitizerkortet tolkar de analoga signalerna korrekt så skapas en stimuli-signal om en 

analog fyrkantsvåg med låg pulsbredd. Detta leder till att en känd signal samplas som kan jämföras med 

hur digitizern tolkar denna signal. Digitizerkortet hanterar och förmedlar även trigger- och 

interlocksignaler från och till TIU. 
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2.2.1 Analoga ingångar på digitizer circuit board 

 
Figur 2.10 DIP-switch kopplingen på den analoga ingången på CT på digitizer kretskortet. Notera att R8 

inte finns på nyare kort 

 

 
Figur 2.11 DIP-switch kopplingen på den analoga ingången CVD på digitizerkortet 
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DIP 1 2 3 4 5 6 7 8 

CT 100 Ω 220 Ω 330 Ω 470 Ω 820 Ω 1 kΩ 1,6 kΩ 2,2 kΩ 

CVD 51 Ω 1 nF 2,2 nF 2,2 nF 2,2 nF 4,7 nF 10 nF 22 nF 

Tabell 2.1 Komponenter som kan kopplas till digitizerns ingångar via DIP-switchar 

 

Vid de analoga ingångarna på digitizerkretsen finns en uppsättning av två DIP-switchar om 8 ingångar 

vardera, se figur 2.10 och 2.11. Dessa ingångar tar emot CT och CVD-signalerna och kopplas i 

testsystemet till en pulsgenerator. Storleken på motstånd och kondensatorer samt hur kopplingen ser ut på 

ingångarna för digitizerkretsen är hämtat från ett internt kretsschema från ScandiNova. Signalerna skickas 

efter dessa ingångssteg till ADC-kretsar innan de skickas till digitizerkortets FPGA. 

 

För CT-pulsen kan användaren sätta förstärkning på signalen via spänningsdelning mellan R20 och R23-

R30. Spänningen mäts av digitizern över motståndet C21 och R23-R30:s inverkan på förstärkningen mäts 

direkt genom förändrad amplitud. CT- eller Current Transformer-signalen används för att mäta en ström 

på sekundärsidan av transformatorer på klystronmodulatorn. Denna strömmätning är i förhållandet 1:100, 

vilket innebär att 100 A ger mätvärdet 1 V. 

 

För CVD-signalen kan pulsen lågpassfiltreras genom att kondensatorerna C12-C20 kopplas parallellt med 

R5, R22 och C15 (som i sig fungerar som ett lågpassfilter med hög gränsfrekvens). Spänningen mäts här 

över R22 och C13. Genom att mäta spänningen tidigt i pulsen kan kondensatorernas inverkan mätas 

genom stigtiden för pulsen, då denna förändras av lågpassfiltrering. 

 

 
Figur 2.12 Spänningsmätning för CVD-signalen görs med kapacitiv spänningsdelning för att mäta 

spänningen på en corona-ring 

 

DIP-switcharna används i reguljär körning för att ställa in förstärkning på CVD-signalen. Signalen som 

mäts är en spänning mellan en corona-ring som sitter på transformatorkärnan och jord. Spänningen mäts 

med kapacitiv spänningsdelning mellan Cluftgap, kapacitansen mellan corona-ringen och en mätyta, och 

Cdip. Detta medför att förstärkning av uppmätt CVD-signal kan ställas in genom att ändra värdet på Cdip, 

DIP-switchar ställer in olika kondensatorer på kretskortet. 
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2.2.2 Trigger and Interlock System 

Trigger and Interlock System består av en eller flera Trigger and Interlock Units (TIU). Dessa enheter 

hanterar distribution av trigger-signaler och samlingen av interlock-signaler till och från alla CCPS-, SU- 

och DIGI-enheter i modulatorn. Interlock-signalen “stänger av” TIU:n så alla inkommande triggersignaler 

på alla tillkopplade enheter blockeras. Dessa kan vara sammanlänkade i master/slave-konfiguration där en 

TIU styr en annan TIU i konfigurationen. Vid närheten av master-slaven finns en BNC-anslutning som 

tillåter PLC:n att ge en lokal triggersignal, denna signal måste manuellt loopas tillbaka till master TIU för 

att åstadkomma fristående pulsering av trigger-signalen till TIU. Logiken som styr TIU går dock inte att 

ändra via PLC:ns runtime då denna är programmerad i en FPGA. 

 

3 EtherCAT,TwinCAT och LabVIEW 

3.1 EtherCAT 

I/O:t för fieldbusen består av EtherCAT Terminal System som är ett konfigurerbart I/O system som tillåter 

modulering genom att koppla ihop EtherCAT terminal-moduler, detta går att modulera med interna bus-

system. Denna uppställning tillåter datakommunikation med hög hastighet då terminalerna pratar med 

varandra via Ethernet-kabel [4]. 

 

Den acykliska datan skickas då händelser sker , cyclisk data skickas på EtherCat-bussen kontinuerligt. 

EtherCAT-mastern initierar dataöverföringen mellan noderna i EtherCAT-terminalerna. Signalerna som 

bär all data går igenom alla noder i terminalerna och hämtar data som adresserats, lämnar data som skall 

hanteras i noden, och skickas sedan vidare. Den sista noden skickar sedan tillbaka den information som 

hämtats i noderna till EtherCAT-mastern. EtherCAT-mastern kan bestå av antingen ett vanligt 

nätverkskort eller en intern Ethernet controller. För att EtherCAT-mastern skall fungera som kontroll över 

nätverket så behöver rutiner för cyklisk datahantering och bestämda kommandon för varje slav-enhet 

finnas i nätverket. EtherCAT-mastern behöver inte sortera hur data tas emot då detta mappas i 

slavenheterna, så när datan kommer tillbaka till mastern är den redan färdigsorterad. EtherCAT 

slavenheten består ofta av en ASIC, FPGA eller är integrerad i microprocessor för att hantera dessa in- 

och utsignaler [5]. 

 

ET1816 är en EtherCAT IP Core som tillåter implementering av kommunikations-funktioner på egna 

FPGA:er externa från EtherCAT. Detta tillåter extra konfigurationsmöjligheter för datakommunikation 

och tillåter kontrollsystemet och dess komponenter i digitizer, Switch Unit och CCPS att vara dessa 

externa kontrollsystem med deras FPGA:er [6]. 
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Fig 3.1 EL6692-terminal som används för att bygga upp EtherCAT-systemet [6] 

 

För utbyte av data mellan olika EtherCAT-master så integreras EL6692-terminaler för att sammanlänka 

systemen. Detta tillåter synkronisering av den tillhandahavande klockan för de individuella 

konfigurationerna av systemen [7]. 

 

Endast cyklisk data hämtas från EtherCAT vid den testmodell som skapats. Om acyklisk data på 

EtherCAT-bussen behövs så söks denna via datakommunikationen CAN-open over EtherCAT (CoE-

parametrarna givna i TwinCAT). Datan från denna process organiseras i PDO för att kunna sända denna 

data via EtherCAT utan restriktioner om 8-byte [8]. 

3.2 TwinCAT  

TwinCAT är en mjukvaru-PLC som används för automatisering av system. Verktyget kan styra diverse 

fieldbusar (exempelvis EtherCAT) och innehåller upp till fyra virtuella PLC-system. 

 

Kommunikationen mellan delsystemen är uppbyggt av fieldbusar där en TwinCAT PLC, som 

kommunicerar med TwinCAT 2 System Manager till EtherCAT I/O-bussar, hanterar dessa. I TwinCAT 

System Manager bestäms vilka in- och utsignaler mjukvaran hanterar och hämtar data kring de fysiska 

data som PLC:n utger, detta via EtherCAT. I/O information ges via TwinCAT system manager. De 

installerade fieldbusarna beskrivs i TwinCAT system manager där de fysiska och logiska elementen från 

fieldbusarna och dess uppgifter kan sammanlänkas för att tolkas [9]. 

 

Det som implementeras i PLC TwinCAT runtime så som kod och program kommer verkställas per 

automatik under körning och är inte beroende av fördröjningar mellan länkar eller läs-tider. Detta ger att 

applikationen är körandes i symbios med PLC runtime [10]. 

 

3.2.1 TwinCATs ADS-interface 

Kommunikationen med ADS-interfacet kan ske via DLL vilket innebär ett “delat bibliotek”-koncept. 

Exempelvis kan LabVIEW-programmet kommunicera med TwinCAT via en DLL-fil, som kan innehålla 

kod, data och information för att ge programmen ett gemensamt “språk” [11]. 
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Figur 3.2 Struktur hos ADS-protokollet [12] 

 

Kommunikationen mellan TwinCAT och de anslutna modulerna styrs av ADS-protokollet. AMS Net ID 

är en förlängd IP-adress med formatet xxx.x.x.xx.1.1. Denna adress identifierar vilken dator eller bus-

controller som information ska skickas till. 

 

Port avser vilket underelement i en ansluten enhet som avses. Vissa portnummer är fördefinierade. 300 är 

I/O, 301 är användardefinierade tasks, 801 är PLC Runtime System 1, 811 är PLC Runtime System 2 etc. 

I projektet används PLC Runtime System 1, Port 801 används genomgående. 

 

Index Group anger olika data i samma port, i projektet ger detta en distinktion mellan in- och utsignaler. 

Index offset avser vilken byte i data som efterfrågad information finns i. Length avser längden på datan, 

angett i antal bytes. Ska exempelvis. 6 bytes skrivas till adress 0-5 anges detta med Index Offset 0 och 

length 6.  

 

Om ett fel uppstår med kommunikationen mellan TwinCAT och dess ADS-interface, ges en hexcadecimal 

ADS error code ut till användaren för att se vad som är fel med konfigurationen. Den kan se ut som 

“0x702” vilket kan tolkas via Beckhoff information system att det inte finns någon data i den adresserade 

indexgruppen [13]. 

3.2.2 Mätning av pulsbredd och amplitud i TwinCAT 

För CT och CVD-signalerna mäter TwinCAT upp pulsbredd samt amplitud. Samplingen av signalerna har 

en samplingsfrekvens på 10 MHz, vilket ger ett samplingsintervall på 100 ns. Amplituden mäts i en 

sampling, denna sampling väljs med en parameter i TwinCAT.  

 

Pulsbredder av de analoga signalerna mäts i TwinCAT från där pulsen uppnår 50% av amplituden till där 

amplituden går under 50%.  
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3.2.3 TwinCAT-parametrar 

 

Insignaler:   

TimestampSetdwHighpart skriver tidsinformation används ej 

TimestampSetdwLowpart skriver tidsinformaton används ej 

PulseIdSetdwHighPart skriver puls-id  används 

PulseIdSetdwLowPart  skriver puls-id  används 

Reset  reset används(*) 

Utsignaler:   

TimestampReaddwHighPart läser tidsinformation används ej 

TimestampReaddwLowPart läser tidsinformation används ej 

PulseIdReaddwHighPart läser pulsid används 

PulseIdReaddwLowPart läser pulsid används 

VoltageArcIntlckErr interlocksignal  används(*) 

CurrentArcIntlockErr  interlocksignal  används(*) 

CvdShapeErr felsignal om pulsform används  

CvdShapeWarn varning om pulsform används 

CtIntegrErr felsignal om pulssvansar används(*) 

CtShapeErr felsignal om pulsform används 

CtShapeWarn  varning om pulsform  används 

PadBit  utfyllnad används 

PadByte utfyllnad används 

CvdPulsewidth pulsbredd CVD används 

CvdAmplitude  amplitud CVD  används 

CtPulsewidth  pulsbredd CT används 

CtAmplitude amplitud CT används 

Tabell 3.1. In- och utparametrar för TwinCATprojektet 

     

Parametrarna som främst används av testprogrammet är CvdPulseWidth, CvdAmplitude, CtPulsewidth 

och Ctamplitude, då dessa parametrar beskriver pulsbredd och amplitud hos CT och CVD-signalerna. 

Dessa påverkas direkt av pulsgeneratorn samt vilket läge  DIP-switcharna befinner sig i. PulseId-
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parametrarna används också, de skrivs till kortet och samma information returneras när programmet 

senare läser av parametern. Timestamp-parametrarna används ej då dessa baseras på systemklockan i 

PLC:n, vilket innebär att referensvärden ej kan sättas. 

 

VoltageArcIntrlckErr och CurrentArcIntrlckErr är två parametrar som skickar ut interlocksignaler för att 

stänga ner TIU:n om ström eller spänning överstiger vissa tröskelnivåer. Dessa ger alltid 0 då 

tröskelnivåerna är satta till sina default-värden, som är betydligt högre än de uppmätta signalerna. Detta 

beror på att dessa parametrar glömdes av beställaren när projektet specifierades. Parametrarna tas med i 

testsystemet, även om de alltid returnerar 0. 

 

CtIntegrErr är en parameter som ska upptäcka om pulserna klingar av långsamt. Den ska summera ett 

antal samplingar efter att en puls avslutats för att upptäcka svansar. En felsignal ska ges om ett 

tröskelvärde överstigits. Den glömdes också av beställaren,  tröskelvärdet är satt så högt att det aldrig 

triggar felsignalen. Den returnerar alltid 0, men tas med i testen.  

 

Insignalen reset ska återställa systemet till körläge efter att en interlocksignal stängt av operationen. Då 

inga interlocksignaler sänds gör denna parameter inget i testsystemet och är konstant satt till 0. 

 

Parametrarna CvdShapeErr, CvdShapeWarn, CtShapeErr samt CtShapeWarn är utsignaler från 

digitizerkortets inbyggda kontrollfunktion. De har som funktion att avgöra om en puls ligger inom ett visst 

intervall runt en vågform som används som referens och används i kontinuerlig drift. Endast en 

referensvågform kan sparas per ingång, shape-parametrarna kan därför inte användas för att testa DIP-

switcharna. Referensvågformer har sparats för deltestet utan DIP-switchar tillkopplade men ännu inte lagts 

in i korten. De måste sparas till korten och kommer att finnas fördefinierade i korten vid tillverkning i 

framtiden. För närvarande visas shape-parametrarna på frontpanelens GUI men då inga referensvågor 

finns ger de inga reella resultat. De bortses därför från i pass/fail-analysen. 
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3.3 LabVIEW 

LabVIEW är ett grafiskt programmeringsspråk som används för att skapa applikationer för 

signalbehandling. Funktioner representeras som grafiska block, istället för att definera programmeringen 

via renodlad kodprogrammering [14]. 

 

Den grafiska presentationen av programmeringen leder till att större fokus läggs på hur data hanteras och 

de händelser som sker. Det blir enkelt att följa flödet av data som hanteras av applikationen. 

Programmeringsspråket är konstruerat så att funktioner startar då all dess indata har definierats, istället för 

sekvensiell radläsning som de flesta programmeringsspråk använder sig av [15]. 

 

Datainläsning från textfiler går att göra i LabVIEW med Read from Delimited Spreadsheet.VI. Denna 

applikation läser in data från en spreadsheet, med valbar dataseparerare, som anger var en variabel slutar 

och var nästa läsning ska börja. Den ger utdata av strängtyp, doubletyp eller integertyp. Avläst data läggs 

in i en matris, som är blockets utsignal. Detta ger stor frihet till konfiguration av parametrar från externa 

dokument.  

 

På liknande sätt som inläsning går det även att skapa och skriva till textfiler från LabVIEW, vilket tillåter 

en extern textrepresentation av data hanterat i LabVIEW.  

 

För att lägga in LabVIEW-programmet på PLC:n med begränsad mängd hårddiskutrymme så används 

LabVIEW Application Builder för att skapa en applikationsfil så att man inte behöver en LabVIEW-

installation på PLC:n. Denna applikation producerar en slutgiltig fil som inte går att justera men den går 

att använda genom gemensamma bibliotek från andra mjukvaruprogram [16]. 

3.4 Kommunikation mellan TwinCAT och LabVIEW 

I LabVIEW ges ett enkelt bibliotek som tillåter datakommunikation mellan LabVIEW och TwinCAT 

system som går att integreras med Beckhoffs Ethernet I/O systems. Dataöverföringen är då baserat på 

Beckhoffs ADS-interface [17]. 

 

För att få LabVIEW att kunna skriva och läsa från TwinCAT ADS-interface används ADS DLL-

kommunikation som hämtar och sänder dessa via EtherCAT I/O. I detta scenario så fungerar TwinCAT 

bara som en mellanhand för att skicka och ta mot signaler från EtherCAT-bussen för LabVIEW-

programmet att hantera. Detta innebär att LabVIEW kommunicerar med en så kallad “Soft PLC” och 

refererar till vilken index group (16 bitar) och index offset (32-bitar) den skall läsa och skriva till. Detta 

ADS-interface finns redan definierat för TwinCAT PLC:n för den aktion som skall utföras [18]. 

 

Exempelkod för kommunikation mellan TwinCAT och LabVIEW har skapats av Beckhoff [19]. 

Testsystemet som skapats under detta arbete är baserat på dessa exempel.  
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4. Testsystem  

 
Figur 4.1 Visar hur alla komponenter i systemet är ihopkopplade. De gröna komponenterna är 

konstruerade i examensarbetet 

 

Figur 4.1 visar hur alla komponenter är ihopkopplade under en körning av testsystemet. Konfiguration av 

testsystemet är givet i textfiler. Testsystemet i LabVIEW tolkar dessa testfiler och kommunicerar med 

TwinCAT PLC runtime för att skicka och läsa signaler. TwinCAT PLC:n hanterar kommunikationen till 

digitizerkretsen via EtherCAT-bussystem. Digitizern stimuleras med analoga signaler , skapade av 

pulsgeneratorn. En Triggersignal från pulsgeneratorn fungerar som klocka för TIU. TIU distribuerar 

trigger- och interlocksignaler för digitizerkretsen. 

 

Textfilerna som innehåller konfigurationen av testsystemet är definierade innan körning. Dessa textfiler är 

lätta att ändra via exempelvis Excel om nya tester ska definieras. 

 

Under körningen av testsystemet uppmanas användaren att stega igenom en testsekvens av att ändra DIP-

switch inställningarna för CT- och CVD-ingångarna på digitizerkretsen. För CT-ingången innebär detta att 

inresistansen ändras på grund av spänningsdelningen för de olika resistanser som är kopplade till DIP-

switcharna, vilket ändrar förstärkningen  på signalen. DIP-switcharna på CVD-ingången är, förutom en, 

kondensatorer vilket tillsammans med ingångsresistansen utgör ett lågpassfilter. Genom att mäta 

amplituden i början av CVD-pulsen kan DIP-switcharna testas, då pulserna får varierande stigtid med de 

olika uppsättningarna av kondensatorer. 

 

En kortare summering av testet sparas i ett dokument där testresultat sparas löpande, detta tillåter 

statistiska analyser av analoga mätvärden över tid. I denna kortare summering ingår id-nummer för kortet, 

datum och tid för testet, mätdata för CT och CVD samt om kortet klarat testet. Mätdata som sparas i 

sammanställningen kommer från standardkörningen, med inga DIP-switchar tillkopplade. 

 

Resultatet av testet sparas i ett mer detaljerat textdokument om en fil per körning. I denna sparas all 

mätdata, uppmätta amplituder från DIP-switchtester samt vilka parametrar som godkänts eller underkänts i 

testet.  För att få en mer genomförlig beskrivning om hur ett test genomförs av användaren, läs Appendix 

A: Användarmanual. 
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5. Konstruktion av LabVIEWprogram 

5.1 Översikt  

 
 

Figur 5.1. Figuren visar ett blockdiagram som representerar dataflöde i testprogrammet 
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Figur 5.2 Visar LabVIEW programmet i sin helhet. Denna bild finns i större format i Appendix I 

 

Programmet är utformat för att läsa data i textbaserad form från textfiler där all testdata finns definierad. 

Data inkluderar vilka signaler som ska skickas till korten, vilka adresser de ska till, vilka signaler som ska 

läsas av och vilka värden som förväntas vid läsningen från TwinCAT.  

 

Programmets huvudloop har fyra viktiga funktioner; skriva data till kortet, läsa data från kortet, jämföra 

inlästa värden med förväntade värden samt ge information till användaren via GUI:t. En inställning 

undersöks per iteration av denna loop, först skrivs alla insignaler till kortet, sedan läses alla utsignaler från 

kortet och sist analyseras data. Sedan upprepas allt med nya insignaler till kortet om fler testinställningar 

definierats i textfilerna. 

 

När alla inställningar testats sparas resultatet ned i en fil, denna innehåller alla inlästa signaler från kortet i 

en tab-separerad matris. I en annan matris sparas information om huruvida signalerna var inom 

toleransintervallet för det rörda testet som Ok eller notOK. 

 

En kortare summering av testet sparas även löpande till ett sammanställningsdokument, som fylls på vid 

varje nytt test. 

5.2 Datafiler  

För att användaren ska kunna utföra egna tester är systemet designat för att läsa av en datafil där 

insignaler, adresser med mera är definierade. På detta sätt kan användaren göra egna tester. Datafilen är av 

txt-typ och innehåller tab-separerad data, datafilen kan redigeras i t.ex. Microsoft Excel för att exempelvis 

utföra statistiska analyser av mätvärden mellan olika kort. Filens innehåll presenteras i Appendix B. 

 

De översta tre raderna i Data.txt innehåller två vektorer där parameternamn finns lagrade. Dessa har ingen 

funktion i sig men används för att parameternamn ska kunna skrivas in i resultatfilen och 

sammanställningen. Den övre raden av dessa innehåller vektorn som definierar parameternamn från 

ScandiCAT, den undre innehåller detsamma och tre extra parametrar i KortID, Datum/tid samt Ok/notOk 

som beskriver om testet gick bra eller inte i Compilation.txt. 
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Index Group F020 F020 F020 ... x 

Index Offset 1 2 3 ... x 

length 4 2 1 ... x 

Tabell 5.1 Tabellen visar rad 6 till rad 8 i dokumentet Data.txt 

 

Rad 6 till 8 innehåller adresserna till de parametrar i TwinCAT som programmet ska skriva till. Dessa är 

definierade i en matris enligt ovan. Vektorerna avslutas med ett vektorelement som skrivs till “x”. Då 

Read Delimited Spreadsheet.vi läser in en fil sparas data i en matris där antalet kolumner bestäms av den 

raden med flest antal element. Då rad nummer 3 har 32 element kommer matrisen ha 33 kolumner, och 

rader som har färre antal element kommer att fyllas ut med nollor. Genom att skriva in ”x” i slutet på 

raderna markeras var data tar slut, så att vektorer av rätt längd skickas ut. Detta är viktigt då antalet 

skrivadresser samt läsadresser avgör hur många iterationer av skrivloopen och läsloopen som ska göras. 

“X” har valts då bokstaven ej ingår i det hexadecimala talsystemet, och är lättidentifierad. 

 

Rad 11 till 13 innehåller adresser till de parametrar i TwinCAT som programmet ska läsa ifrån. Dessa är 

definierade på samma sätt som skrivadresserna. 

 

I rad 16 av dokumentet Data.txt finns ADS-adressen för TwinCAT PLC:n definierad 

 

På rad 19 finns DIP-switcharna om ordningen efter vilket DIP-switcharna skall tryckas in. Detta för att 

testsystemet skall hämta denna information när ett eller flera DIP-switchtest misslyckas för att meddela 

användaren om vilka tester som misslyckades. 

 

 TimeStampSet 

dwLowPart 

TimeStampSet 

dwHighPart 

PulseIDSet 

dwLowPart 

PulseIDSet 

dwHighPart 

reset ... 

Test 1 21afd3f3 f12fc3f3 1 1 0 ... 

Test 2 21afd3f3 f12fc3f3 2 2 0 ... 

Test 3 ... ... ... ... ... ... 

Tabell 5.2 visar hur skrivdata definieras i Data.txt 

 

Rad 22 till 37 innehåller de värden som ska skrivas till parametrar i TwinCAT. En rad skrivs per iteration 

av huvudloopen. Signalerna ligger i samma ordning som adresserna i adressfilen, så att rätt signal går till 

rätt parameter. På så sätt kan nya tester skapas genom att användaren skriver in nya värden på dessa rader, 

programmet kommer sedan att skriva dessa värden till TwinCAT och göra en avläsning. 

 

Referensvärden finns lagrade i Reference.txt, Detta dokument innehåller väntade värden på avlästa 

parametrar. Det innehåller också toleransvärden för parametrarna vilket ges på första raden. Dessa värden 

är uttryckt i procent och bestämmer hur mycket en signal får avvika från referensvärdet, detta är 

framförallt intressant för CvdAmplitude, CvdPulsewidth, CtAmplitude och CtPulsewidth. Värdet för dessa 

variabler bestäms av de genererade pulserna från pulsgeneratorn. Eftersom dessa pulser är analogt 
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genererade så innehåller de en del brus, därav användandet av toleransvärde för dessa mätningar. Då 

resterande signaler för digitizerns kontrollsystem är booleska variabler ges inga toleransvärden för dessa. 

Dessa signaler kommer alltid vara 1 eller 0 varav ett toleransintervall för dessa blir betydelselöst. Antalet 

inställningar som ska testas beror på hur många rader som finns i Reference.txt. Dokumentet presenteras i 

Appendix C där felmarginaler är definierade till 10%. 

 

Resultatfilen sparas som Result.txt och innehåller variabelnamn på den första raden. Sedan presenteras 

varje testinställning på varsin rad av dokumentet med datavärden av läsningen från TwinCAT. Efter 

presentationen av dessa datavärden innehåller dokumentet även booleska variabler som representerar om 

inlästa värden var inom godkäntintervallen. Dessa är presenterade som OK eller notOk. Filen är av txt-typ 

och kan öppnas i Excel för eventuell vidareanalys av datan. 

 

En sammanfattning av testresultatet sparas även till en sammanställningsfil, Compilation.txt, där resultatet 

av det första deltestet läggs in. Vid varje test läggs en ny rad till i dokumentet så att information om 

parametervärden hos olika kort kan sparas över tid.  

5.3 SubVI ADSadress 

 
Figur 5.3 SubVI ADSadress 

 

Insignaler:  

File path Relativ sökväg till filen Data.txt, som innehåller ADS-adressen 

Index Variabel som bestämmer vilken rad som ska läsas från Data.txt 

Utsignaler:  

ADS-adress Cluster som skickar ut ADS-adressen 

 

När ADS-porten är öppen så adresseras TwinCAT-pojektet via dess lokala adress. Denna SubVI hämtar 

den lokala adressen i dokumentet “Data.txt” genom att den tvådimensionella arrayen indexeras med hjälp 

av den hårdkodade variabeln “Index”. Endast raden innehållande denna information hämtas med hjälp av 

Array Subset-blocket, då Length-ingången är satt till 1. Inläst data konverteras sedan till en array av 

siffror, längden av arrayen begränsas till antalet värden som beskriver den lokala adressen. Slutligen 

initieras denna adress som ett cluster för att det senare skall kunna avläsas av “Call Library Node”-

funktionen vid påkallning om läsning/skrivning till PLC:n.   
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5.4 SubVI AdressLäsare 

 
Figur 5.4 SubVI AdressLäsare 

 

SubVI som läser in skrivadresser och läsadresser, samt deras storlekar.  

 

Insignaler:  

File path Relativ sökväg till filen Data.txt, som innehåller läs- och skrivadresser 

Index Variabel som bestämmer vilken rad som ska läsas från Data.txt 

Utsignaler:  

Adress-Cluster Cluster som skickar ut läs- eller skrivadresser 

Antal kolumner Antaler element i läs- eller skrivadresser. Används för att Write- och Read-

looparna ska veta hur många värden som ska skrivas till eller läsas från 

  
Denna komponent finns i två upplagor i testsystemet. Den utför två likadana läsningar från dokumentet 

“Data.txt” men med olika “Index” som är hårdkodad för att de skall läsa på olika rader i textfilen. SubVI:n 

tar in information med hjälp av “Read Delimited Spreadsheet”-funktionen som hämtar ett dokument 

“Data.txt” där adresser för vart LabVIEW skall skriva till TwinCAT-projektet finns specificerat. Denna 

SubVI hämtar information från “All Rows”-utgången av denna funktion. Med ett  Array Subset-block 

hämtas en del av den tvådimensionella array som kommer från textfilen. Startindex  ges av “Index”, 

längden är satt till 3 för att hämta de tre rader som innehåller de sökta parametrarna, nIndexGroup, 

nIndexOffset samt nLength för de olika läsningarna från TwinCAT. Denna information konverteras sedan 

från sträng till array för att hantera dess innehåll.  

 

Rad ett av adressmatrisen innehåller nIndexGroup, som definieras hexadecimalt. Denna rad konverteras 

till en integerarray med ett “Hexadecimal String to Number”-block. De andra två raderna innehåller 

nIndexOffset och nLenght, som är definierade decimalt. Dessa konverteras till integerarrays med Decimal 

String to Number. De tre raderna läggs ihop med ett Bundle-block och skickas ut som ett cluster. 
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Denna SubVI bestämmer även antalet längden på adressvektorerna, vilket används för att bestämma 

antalet värden som ska skrivas till och läsas från TwinCAT. Adressvektorerna avslutas med ett “x” som 

markerar var datan tar slut (se avsnitt 5.2 Datafiler). Index för detta element hittas med Search 1D Array, 

där “x” har satts in på element-ingången. Index skickas ut till utgången “antalet kolumner”. 

5.5 SubVI SkrivVärdesLäsare 

 
Figur 5.5 SubVI SkrivVärdesLäsare 

 

Denna SubVI delar upp skrivdata till två delar och konverterar dessa till decimaltal innan de slås ihop 

igen. 

 

Insignaler:  

File path Relativ sökväg till filen Data.txt 

Index Variabel som bestämmer vilken rad som ska läsas från Data.txt 

Utsignaler:  

Skrivvärden Matris med värden som ska skrivas till TwinCAT 

 

In-data kommer från en “Read Delimited Spreadsheet”-funktion. Skrivdata har placerats längst ned i 

Data.txt då antalet rader skrivdata bestämmer hur många tester som ska köras. Då datan ligger sist i 

dokumentet behöver inget värde ges till length-parametern på “Array Subset”- blocket, detta skickar ut 

resterande rader från och med index-parametern som är en hårdkodad variabel. 

 

De första fyra variablerna i skrivdatan är hexadecimala tal, dessa plockas ut ur matrisen med ett Subset 

Array-block. De konverteras sen till decimaltal med ett “Hexadecimal String to Number”-block. 

Resterande variabler är decimala, dessa konverteras med “Decimal String to Number”-block. De slås 

sedan ihop till en matris som skickas ut till huvudloopen. 
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5.6 SubVI ReferensLäsare 

 
Figur 5.6 SubVI ReferensLäsare 

 

Referensläsaren läser in referensvärden som utsignalerna från TwinCAT skall jämföras mot. Den läser 

även in toleransvärden i procentsatser som anger hur mycket uppmätta analoga värden får avvika mot 

referensvärden. Den skickar också ut antalet rader i referensmatrisen som utsignal, vilket avgör hur många 

deltest som ska utföras. 

 

Insignaler:  

File path Relativ sökväg till filen Reference.txt, som innehåller Referensvärden samt 

toleransvärden 

Utsignaler:  

Referensmatris Matris som innehåller referensvärden 

Toleransvektor  Vektor som innehåller toleransvärden för de olika parametrarna 

Antal rader Avgör hur många deltest som ska göras, bestäms av antalet rader i  

referensmatrisen 

 

SubVIn läser först in Reference.txt och konverterar den från en strängmatris till en integermatris. Rad 1 i 

dokumentet Reference.txt innehåller toleransvärden för parametrarna CvdAmplitude, CvdPulseWidth, 

CtAmplitude och CtPulsewidth, uttryckta i procent. Denna rad tas från matrisen med Index Array-blocket 

och skickas ut till Toleransvektor. 

 

Till utgången Referensmatris skickas integermatrisen med de två första raderna bortklippta, då dessa 

innehåller toleransvärden och radbrytning. 

 

Referensläsaren skickar även ut antalet rader i referensmatrisen. Denna variabel bestämmer hur många 

tester som ska utföras. Den beräknas genom ett “Size Array-block” från Referensmatrisen, blocket läser 

av en matris av storlek m*n returnerar en vektor med dessa dimensioner m och n. Antalet rader i 

dokumentet, n, tas ut via ett “Index Array”-block. 
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5.7 Huvudloop 

 
Figur 5.7 Visar en översiktsbild på hur huvudloopen är konstruerad 
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Figur 5.8 Huvudloopen med in- och utsignaler 

 

Programmets huvudloop utför fyra huvuduppgifter. Den skriver data till TwinCAT, läser data från 

TwinCAT, jämför inläst data med referensvärden, samt sköter GUI:t. 

 

Insignaler:  

Shapevektor Vektor att spara shapeinformation i 

ADS-adress ADS-adress till enheten där TwinCAT körs 

Antal värden att skriva  Antalet värden som ska skrivas till TwinCAT 

Skrivadresser Adresser som data ska skrivas till 

Skrivvärden Data som ska skrivas till TwinCAT 

Antal värden att läsa  Antalet värden som ska läsas från TwinCAT 

Läsadresser Adresser från vilka data läses 

Rad 3 ur Reference.txt Referensvärden för test utan DIP-switchar 

Matris att spara resultat i Matris att spara resultat i, antal rader bestäms av Antal tester att 

utföra, antal kolumner bestäms av Antal värden att läsa 
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Toleransvärden Vektor med toleransvärden för de olika parametrarna som avläses 

Referensvärden Referensvärden för avlästa parametrarna, en rad per deltest 

Övergripande Pass/Fail Boolsk vektor som innehåller en övergripande pass/fail-variabel för 

varje deltest, längden bestäms av Antal tester att utföra 

Index-initialvärde Sätter initialvärde till iterationsräknaren för huvudloopen 

Antal tester att utföra  Antal deltester som ska utföras, bestäms av antaler rader i  

Reference.txt 

Utsignaler:  

Resultat Matris med uppmätta parametervärden från TwinCAT 

Övergripande Pass/Fail Boolesk vektor som innehåller en övergripande pass/fail-variabel för 

varje deltest, längden bestäms av Antal tester att utföra 

Detaljerad Pass/Fail  Boolesk matris som sparar Pass/fail för varje testad parameter,  

antal rader bestäms av Antal tester att utföra, antal kolumner 

bestäms av Antal värden att läsa 

 

Huvudloopen innehåller en Stacked Sequence-struktur. Denna innehåller ett antal rutor med kod, dessa 

utförs sekventiellt.  

 

Ruta 0, DIP-switchar Ställer in DIP-switcharna på frontpanelen samt låter användaren välja 

om programmet ska fortsätta framåt efter att nuvarande test har utförts 

eller backas. 

Ruta 1, Write Skriver data till TwinCAT. Innehåller en stacked sequence. 

Ruta 2, Read Läser data från TwinCAT. Innehåller en stacked sequence. 

Ruta 3, Compare Jämför lästa värden med referensvärden och avgör om de ligger inom 

godkäntintervall. 

Ruta 4, GUI 1 Styr Shapeindikatorer, mätvärdes- och limitindikatorer samt gör en 

övergripande pass/failutvärdering av deltestet som presenteras på 

frontpanelen. 

Ruta 5, GUI 2 Styr dioder på frontpanelen som markerar om ett värde är ovanför eller 

under godkäntintervallet. 
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5.7.1 Indexering 

 
Figur 5.9 Indexeringsfunktionen för huvudloopen 

 

Huvudloopen är av while-typ, då användaren ska kunna backa i testet vid behov. Loopens inbyggda 

iterationsräknare kan inte användas då denna endast räknar uppåt, därför har en iterationsräknare 

designats. Den har konstruerats med ett skiftregister som initieras till 0. ”In range and coacelate”-blocket 

används för att se till att värdet ej understiger 0. Räknaren inkrementeras eller dekrementeras genom att 1 

eller -1 adderas till dess värde, detta bestäms av huruvida användaren trycker på Start/Next eller Back. 

 

5.7.2 Ruta 0 DIP-switchar 

 
Figur 5.10 Subruta 0: Dip-switchar 

 

Denna ruta av stacked sequence ställer in DIP-switch indikatorer på programmets frontpanel. Den låter 

även användaren välja om iterationsräknaren ska räkna upp eller ner, genom knapparna ”Back” och 

”Start/next” på front panelen. Se figur 5.39 i avsnitt 5.11 för att se hur dessa knappar ser ut på front 

panelen. 
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Insignaler:  

Iterationsindex  Iterationsräknarens nuvarande värde, bestämmer vilket delstest 

som är aktuellt 

Utsignaler:  

Next/Back Boolesk variabel som anger om programmet ska backa eller 

köra vidare. Används av PassFailÖvergripande.VI 

upp/ner Heltalet 1 eller -1 skickas ut till iterationsräknaren för att 

inkrementera eller dekrementera räknaren 

 

Programmet pausas i ruta 0 i väntan på interaktion från användaren av testsystemet genom “Back” eller 

“Start/Next” knapparna på front panelen, så att användaren ska hinna ställa in DIP-switcharna innan en 

avläsning görs. Detta utförs genom en event structure som väntar på att någon av dessa knappar har blivit 

nedtryckt. Om “Back” trycks på skickas en boolesk false-konstant ut till nästkommande rutor. Denna 

boolean används för att skriva resultatet av aktuellt test till false om användaren backar, så att användaren 

enklare kan hålla reda på var i testsekvensen programmet befinner sig. Heltalet -1 skickas även ut ur 

stacked sequence för att iterationsräknaren ska dekrementeras. 

 

Trycks Start/Next in skickas istället en true-konstant ut till SubVI PassFailÖvergripande.VI och heltalet 1 

skickas till ut för att inkrementera iterationsräknaren. 

5.7.2.1 DIPSwitch SubVI 

 
Figur 5.11 SubVI DIP-Switch 

 

Insignaler:  

Index  Iterationsräknarens nuvarande värde, bestämmer vilken DIP-switch 

sekvens som körningen är på 

Utsignaler:  

DIP-CVD parameters  En boolesk vektor om vilket läge CVD DIP-switcharna bör vara 

inställda 

DIP-CT parameters En boolesk vektor om vilket läge CT DIP-switcharna bör vara inställda. 

Sekvensräknare En boolesk vektor om vilket steg DIP-switch testet befinner sig i. 
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Denna del i LabVIEW-programmet visar upp två endimensionella arrayer på frontpanelen i LabVIEW 

som visar användaren hur DIP-switcharna på digitizerkortet skall vara inställda. Den stegar en etta genom 

arrayerna efter interationsräknarens index. En tom array skapas först med 17-index och sedan läggs ettan 

in i denna array efter vart interationsräknarens index står på. Denna SubVI visar sedan hela arrayen i en 

display vid namnet “Test sequence display” som visar användaren vart i körningen testsystemet är. Det 

första indexet i denna array är för körningen utan DIP-switchar och sedan beskriver de resterande 16-

index, 8 vardera för varje DIP-switch vilken som skall vara nedtryckt. 

 

 
Figur 5.12 DIP-switcharnas representation på frontpanelen 

5.7.3 Ruta 1, Write 

 
Figur 5.13 Ruta 1, Write 

 

Denna ruta skriver data till TwinCAT. De delarna som finns i stacked sequence är  

baserade på exempel från Beckhoffs information system med kommunikation via DLL likt alla de andra 

funktionerna kretsande “Call Library Node” [20].  
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Insignaler:  

ADS-adress  ADS-adressen till PLC:n där TwinCAT körs 

Antal skrivningar Bestämmer hur många signaler som ska skrivas till, bestäms av antalet 

kolumner i med skrivvärden i som ges av SubVI adressläsare 

Skrivadresser Adresser till de parametrar i TwinCAT dit data skrivs 

Skrivvärden  Data som ska skrivas 

Index  Iterationsnummer för huvudloppen 

 

Utanför stacked sequence delas skrivadresserna upp med unbundle och skickas in i stacked sequence. 

Aktuell rad ur skrivsignal-matrisen plockas fram med “Index array”-block, index bestäms av 

huvudloopens iterationsräknare. Första subrutan i öppnar kommunikationen med TwinCAT med 

ADSPortsOpen genom DLL-biblioteket i TwinCAT.  

5.7.3.1 Stacked Sequence ruta 1 under “Write” 

 
Figur 5.14 Subruta ett 

 

Denna subruta befinner sig i ruta 1 av stacked sequence-strukturen i avsnitt 5.7.3. Denna Subruta ett 

skickar läser in ADS-adressen samt portnumret 801 och skickar vidare det till nästkommande rutor. 
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5.7.3.2 Stacked Sequence ruta 2 under “Write” 

 
Figur 5.15 Subruta två 

 

Subruta 2 skriver data till TwinCAT. Ett värde skrivs per iteration av for-loopen, till en parameter som 

identifieras med nIndexGroup, nIndexOffset samt nLength. Dessa parametrar ligger i vektorer som 

extraherats ur “Skrivsignaler”-clustret som ges från SubVI Adressläsare. Autoindexering från for-loopen 

ser till att rätt värde skickas till rätt adress. AdsSyncWriteReq skickar även ut en errorsignal ifall något går 

fel, i detta fall heter den “Write Error”. Denna felsignal går att tolka via TwinCAT information system. 

 

5.7.3.3 Stacked Sequence ruta 3 under “Write” 

 
Figur 5.16 Subruta tre  

Subruta 3 stänger kommunikationen med TwinCAT. Den innehåller även en wait-funktion som väntar i 

500 ms innan programmet går vidare till avläsningsläget. Detta görs för att indata ska hinna ges innan 

avläsningen görs. Eftersom pulsgeneratorn har en frekvens på 10,2 Hz kan avläsningen teoretiskt sätt 

påbörjas innan nya insignaler hunnit sparas av digitizerkortet.  
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5.7.4 Ruta 2, Read 

 
Figur 5.17 Ruta 2, Read 

Denna ruta läser signaler från TwinCAT och sparar dem till aktuell rad i en resultatmatris. En rad sparas 

per iteration av huvudloopen. De delarna som finns i stacked-sequence är  

baserade på exempel från Beckhoffs information system.  

 

Insignaler:  

ADS-adress ADS-adressen till enheten där TwinCAT körs 

Antal läsningar  Bestämmer hur många signaler som ska läsas, bestäms av antalet 

kolumner med skrivadresser i Data.txt 

Skrivadresser  Adresser till de parametrar i TwinCAT dit data skrivs 

Resultatmatris  Matris som sparar resultatet av avläsningarna, resultatet sparas i en rad i 

matrisen bestämt av iterationsindex 

Iterationsindex Iterationsnummer för huvudloopen 

Utsignaler:  

Resultatmatris  resultatmatrisen skickas vidare till nästkommande rutor i stacked  

sequence och skickas även ut från stacked sequence 

 

Utanför den stacked sequence som finns i denna ruta så indexeras resultat-matrisen av iterationsindexet 

för körningen.  
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5.7.4.1 Stacked Sequence ruta 1 under “Read” 

 
Figur 5.18 Subruta ett  

 

Subruta ett skickar läser in ADS-adressen från SubVI ADSAdress samt portnumret 801 och skickar vidare 

det till nästkommande rutor. 

5.7.4.2 Stacked Sequence ruta 2 under “Read” 

 
Figur 5.19 Subruta två  
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Subruta 2 läser data från TwinCAT. Ett värde läses per iteration av for-loopen, från en parameter som 

identifieras med nIndexGroup, nIndexOffset samt nLength. Dessa parametrar ligger i vektorer som 

extraherats ur Skrivsignaler-clustret från SubVI:n Adressläsare. Autoindexering från for-loopen ser till att 

rätt värde skickas till rätt adress. En 0:a ges som ursprungsvärde till den parameter som skall utläsas, 

därefter om inget värde ges på denna parameter läses den som en 0:a. 

5.7.4.3 Stacked Sequence ruta 3 under “Read” 

 
Figur 5.20 Subruta tre  

 

Subruta 3 stänger kommunikationen med TwinCAT.  

5.7.5 Ruta 3, Compare 

 
Figur 5.21 Ruta 3, Compare 

Komparatorn jämför uppmätta värden med förväntade referensvärden och returnerar en booleanvektor, där 

true motsvarar ett värde inom toleransintervallet och false motsvarar ett värde utanför toleransintervallet.  

 



 
 

38 
 

Insignaler:  

Antal kolumner Bestämmer hur många värden som ska jämföras 

Toleransvärde Bestämmer intervallet som signalen ska ligga inom 

Pass/failvektor: Rad av matris att lagra resultatet i, en fylls per iteration 

av huvudloopen 

Resultatvektor  Uppmätta värdenpå signal som ska analyseras. 

Referensvektor: Förväntade värden på signalen 

Referensvektor rad 1 Första raden av referensvektorn, bestämmer storlek på 

pass/fail-intervall 

Utsignaler:  

Pass/failvektor: Rad av matris att lagra resultatet i, en fylls per iteration 

av huvudloopen 

Highlimit Vektor med godkänt-intervallets övre värden 

Lowlimit Vektor med godkänt-intrevallets nedre värden 

Measured Value Vektor med det uppmätta värdet av körningen 

 

Då komparatorn ligger i en for-loop analyseras en uppmätt variabel per iteration av loopen. Resultatet 

läggs in i en vektor bestående av booleska variabler. Komparatorn skickar även en vektor med aktuella 

högre- och lägre intervallgränser till GUI:t.  

 

 
Figur 5.22 Godkäntintervallets storlek baseras på amplituden A för pulsen utan DIP-switchar inkopplade 

 

Toleransvärdet för den aktuella signalen hämtas in och delas med 100 för att ge ett procentvärde. Detta 

procentvärde multipliceras med referensvärdet för deltest 0, det test där ingen av DIP-switcharna är 

aktiverade. Ett övre- och ett nedre gränsvärde för signalerna skapas från toleransvärdet, se figur 5.22. 

Detta görs för att pass/fail-intervallet ska vara lika stort för en parameter. Toleransvärdena adderas 

respektive subtraheras från det aktuella referensvärdet, så att intervallet centreras runt aktuellt 

referensvärde. 
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Den avlästa signalen jämför av ett “In Range and Coerse”-block, detta avgör om det aktuella 

resultatvärdet ligger inom det acceptabla referensintervallet och returnerar en pass/fail-boolean. Intervallet 

inkluderar gränsvärdena. 

 

Komparatorn har även en “don’t care”-funktion. Denna används när ett visst värde är ointressant, eller om 

det är så pass brusigt att det blir svårt att dra slutsater från det uppmätta värdet. Referensvärdet är valt till 

88888888 och om referensvärdet har detta värde skickas true automatiskt ut till pass/fail-matrisen. Talet 

88888888 har valts då det är betydligt större än väntade parametervärden, som högst blir ca 57000, och är 

lättidentifierat. Om “don’t care”-villkoret är uppfyllt skickar 0 ut som low limit och 99999 som high limit, 

så att high- och low limitdioderna lyser grönt vid “don’t care”. Detta utförs med ett “Select”-block som 

skickar igenom high och low limit om false skickas in i select-ingången, eller 0 respektive 99999 om true 

läses in. 

 

Utanför for-loopen finns “Index array”-block som sköter indexeringen av referensmatrisen och pass/fail-

matrisen. Pass/fail-matrisen skickas ut ur stacked sequence-rutan och skickas även till nästa ruta via en 

sequence local-tunnel, tillsammans med Highlimit och Lowlimit. 

5.7.6 Ruta 4, GUI 1 

 
Figur 5.23 Ruta 4, GUI 1 

 

Denna ruta sköter diverse GUI-element, samt gör en övergripande pass/fail-analys av resultatet. 
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Insignaler:  

High limit Vektor med alla högre gränser för mätvärden 

Low limit Vektor med alla lägre gränser för mätvärden 

Measured value Vektor med de uppmäta värdena från  

Pass/fail Boolesk-vektor med information om mätvärden är okej eller inte 

Index  Iterationsräknare för testsystemet  

Shapein Vektor i skiftregister med pass/fail för Booleska signalerna om 

pulsformen 

Utsignaler:  

PassFailÖvergripande Vektor med pass/fail för de analoga mätvärdena 

Shapeut Vektor i skiftregister med pass/fail för Booleska signalerna om 

pulsformen 

 

5.7.6.1 SubVI VärdesVisare 

 
Figur 5.24 SubVI VärdesVisare  

 

Denna SubVI tar ut de övre- och lägre gränserna samt det uppmätta värdet för amplitud- och pulsewidth-

parametrarna från vektorn skapad med dessa i komparator-delen av stacked sequence. Detta eftersom 

denna vektor innehåller information för alla signalerna från digitizerkortet och endast de fyra intressanta 

analoga mätvärdena skall studeras. 
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5.7.6.2 SubVI ShapeVisare 

 
Figur 5.25 SubVI ShapeVisare 

 

Denna SubVI har ett skiftregister med ingång vid “Shape in” och utgång vid “Shape ut”. Detta 

skifftregister fylls sedan med vektorn “Pass/fail”. De första 23 elementen i denna vektor visar det initiala 

resultatet då ingen DIP-switch är nedtryckt. Därefter indexeras denna array om de 4 index med 

information om de digitiala utsignalerna från FPGA:n från första körningen så detta test kan visas på 

frontpanelen för användaren. Shapeparametrar från följande deltester läggs in i slutet på shape-vektorn 

men klipps bort med ett “Array Subset”-block innan den skickas ut till shiftregistret. 

5.7.6.3 SubVI PassFailÖvergripande 

 
Figur 5.26 SubVI PassFailÖvergripande 

 

Denna SubVI tar in vektorn “pass/fail” och sätter timestamp-parametrarna, pulseid-parametrarna samt 

shape-parametrarna till “true”. Sedan läggs alla elementen ihop till en AND-grind, tillsammans med Next 

or Back. Next or back bestäms av knapptryckning på frontpanelen av testsystemet, om programmet ska 

backa eller fortsätta framåt. Om programmet ska backa kommer alltså resultatet bli “false”, annars blir 

denna signal “true”. Sedan läggs detta booleska “true” eller “false” in på vektorn “Övergripande pass/fail 

in”, vid index 16 minus index för antalet iterationer. Återstående delar skrivs till “false”, för att resultat 

ska skrivas över om programmet backas. 
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5.7.7 Ruta 5, GUI 2 

 
Figur 5.27 Ruta 5, GUI 2 

 

Denna ruta presenterar information om hurvida en avläsning håller sig inom godkäntintervallet genom att 

tända dioder på frontpanelen.  

 

Insignaler:  

High limit Vektor med övre gränsvärden för godkäntintervallet 

Low limit Vektor med undre gränsvärden för godkäntintervallet 

Resultat Vektor med resultat från avläsningen från TwinCAT 

   

 

 
Figur 5.28  Diodernas placering på frontpanelen 
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5.7.7.1 SubVI Limits 

 
Figur 5.29 SubVI Limits 

 

Denna SubVI jämför resultatvektorn med Low limit och High limit för att se om resultatet ligger inom 

godkäntintervallet för att visa användaren vilken gräns som överskreds i testet. Jämförelsen utförs med ett 

“Greater or Equal”-block och resultatet sparas i en boolesk vektor. Då endast information om pulsbredd 

och amplituder visas extraheras dessa fyra parametrar med “Array subset”-block och delas sedan upp med 

“Index array”-block innan de skickas ut ur SubVI:n. 
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5.8 SubVI ResultatSkrivare 

 
Figur 5.30 SubVI ResultatSkrivare 

 

 

Insignaler:  

Resultat  Array med resultat av avläsningen från TwinCAT 

Pass/fail Array med booleska värden representerande godkänt/icke godkänt 

resultat 

Antal rader Anger hur många rader som skall sparas i Result.txt 

 

Denna SubVI tar in den beskrivande arrayen Pass/fail som är en array med vilka värden som 

överensstämmer med börvärdet för signalen från komparator-delen. Den läser en textfil med variabelnamn 

för att med denna information slutligen beskriva vad som visade sig vara fel i komparatorn. Strängen 

konverteras till integers för att utläsa storleken av denna. Detta för att konstruera en array av strängar med 

rätt antal variabler och rätt antal rader. Raderna styrs av variabeln “Antal rader”. Variabeln “Resultat” är 

en array av vilka värden variablerna har tagit. Denna variabel loopas in i ett skiftregister samtidigt som 

“OK” eller “notOK” adderas till ett likadant separat skiftregister för att beskriva om detta variabelvärde är 

förväntat eller inte. All denna information tillsammans variabelnamnet adderas sedan till samma array av 

strängar för att presentera detta för användaren som en rapport. Kontrollen “Antal rader” anger vilken 

körning det är av programmet för att separera datan från körningarna. 
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5.9 PassFaildialog SubVI 

 
Figur 5.31 SubVI PassFailDialog 

 

Denna SubVI skapar en dialogruta som informerar användaren om testresultat samt om vilka deltest som 

eventuellt är icke godkända. Den skickar även ut en slutlig Pass/fail-variabel till SubVI 

Sammanställningsskrive.VI. 

 

Insignaler:  

Pass/fail övergripande  Boolesk vektor med resultaten av deltesten av analoga mätvärden 

Data.txt. Filnamn för datafilen 

Utsignaler:  

Pass/fail total  Slutgiltigt testresultat för de analoga signalerna 

       

SubVI:n tar först in pass/fail övergripande, som innehåller information om resultaten av de olika deltesten. 

Dessa sätts in i ett “AND Array Elements”-block, som returnerar ”true” om alla element i vektorn är true.  

 

 
Figur 5.32 Case Selectorns falseläge 

 

Denna booleska variabel skickas in i en case selector som bestämmer två utsignaler i strängform. Den ena 

skickar ut OK eller notOK, den andra skickar ut “Test passed.” eller “Test failed. Failed subtests:”. 

Ok/notOK-signalen skickas sedan ut till SammanställningsSkrivare.txt. 
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Figur 5.33 For-loop som hittar index för misslyckade deltest. 

 

För att visa vilka deltester som misslyckats så identifieras index för misslyckade test. En for-loop används 

för att stega igenom “pass/fail övergripande”, antal iterationer bestäms av denna vektors längd. Vektorn 

reverseras innan den skickas in i loopen. 

 

I loopen finns en “Case select”-ruta vars case bestäms av det aktuella elementet i “pass/fail övergripande”-

vektorn. Om elementet är false, vilket indikerar ett icke godkänt deltest, läggs index för detta deltest in i 

en indexvektor. Om elementet är true indikerar detta att deltestet är godkänt och indexvektorn skickas 

igenom case selectorn utan att ändras. Utsignalen från loopen blir en vektor med index för icke godkända 

deltest. 

 

 
Figur 5.34 For-loop som skriver ut deltestets namn för misslyckade deltester  

 

Indexvektorn skickas in i en ny for-loop, antalet iterationer bestäms av storleken på vektorn. Till loopen 

skickas även en vektor som innehåller namn på de olika deltesten. Namn på icke godkända tester extrahera 

av ett “Index array”-block, vars index-ingång styrs av indexvektorn, och skickas ut från forloopen till en 

strängvektor. 

 

 
Figur 5.35 Dialogruta som informerar användaren om vilka deltest som ej godkänts 
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Slutligen läggs strängen från case selectorn ihop med strängvektorn med ett “Concatenate strings”-block 

och skickas ut till ett One Button Dialog-block, som visar en dialogruta enligt Figur 5.35 

5.10 SammanställningsSkrivare SubVI 

 
Figur 5.36 SubVI SammanställningsSkrivare. 

 

Insignaler:  

Resultat Vektor med resultat av avläsningen från 

TwinCAT 

Pass/fail övergripande  Slutgiltigt testresultat 

  

Sammanställnings-skrivaren är designad för att lägga till data till ett dokument. Ifall dokumentet inte kan 

laddas in, om det t.ex. har tagits bort eller namnet ändrats, skapas ett nytt dokument att spara data till. 

  

Dokumentet Compilation.txt laddas in med Read Delimited Spreadsheet.vi. Datan lagras i strängform i en 

matris och skickas in i en case-sats. Ifall dokumentet kunde öppnas som vanligt skickas matrisen rakt 

igenom case-strukturen. Om dokumentet inte kunde laddas går case-strukturen in i error-caset. Då hämtas 

rad 1 och 2 från “Data.txt” ut, vilket ger en strängmatris med mallen för hur “Compilation.txt” skall 

presenteras. Detta gör att matrisen får rätt storlek och får en rad med parameternamn längst upp. Antalet 

rader i “Compilation.txt” avläses med “Size Array”-block på andra sidan av case-strukturen för att 

sammanställningen för den senaste körningen skall läggas sist i ordningen. 

 

Tre parametrar läggs till resultatvektorn innan datan sparas till “Compilation.txt”, kortID, datum och tid 

samt om testet var godkänt eller ej för att komplettera dessa mätvärden. Detta tillåter studier gällande 

samma digitizerkort över en längre tid. 
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Figur 5.37 Dialogruta där användaren ställer in kort-id 

 

KortID definieras av användaren via “Prompt user for input”-funktion. Denna funktion skapar en 

dialogruta där användaren kan ange kortID, programmet pausas tills användaren trycker på OK eller 

Cancel. KortID skickas ut som en sträng, en boolesk utsignal markerar om användaren har tryckt OK eller 

Cancel. Om “Ok” så sker skrivningen till “Compilation.txt” annars avbryts skrivningen till detta 

dokument. 

 

 
Figur 5.38 Del av programmet som läser av datum och tid 

 

Datum och tid tas från blocket “Get Date/Time in Seconds” och konverteras till strängar med ett “Get 

Date/Time string”-block. Denna returnerar två strängar, en med tid och en med datum. De läggs ihop, med 

ett mellanrum emellan, med “Connocate string”. 

 

Resultatmatrisens översta rad tas ut med “Index array”. Till denna läggs sedan kortID, tid och datum samt 

insignalen “Pass/fail övergripande” in i början av dokumentet genom ett “Insert into array”-block. Index 0 

gör att de tre värdena sätts in i början, sedan följer värdena från resultatvektorn. 

Resultatet sparas sedan till “Compilation.txt”, vilket antingen skriver över filen, eller skapar en ny om den 

saknades, om användaren godkände kortID-dialogen med ett “Ok”. 
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5.11 GUI 

 
Figur 5.39 GUI  

 

Figur 5.39 visar frontpanelen för testsystemet. Överst i bilden ges information om Shape-parametrarna, 

denna data hämtas från första körningen då ingen DIP-switch är inställd. Nedanför dessa blir användaren 

upplyst om vart de övre- och lägre gränserna finns för de analoga signalerna och det uppmätta värdet av 

digitizerkortet presenteras i mitten som “Measured value”. Användaren blir upplyst om vilken DIP-switch 

på digitizerkortet som skall vara nedtryckt via CVD- och CT DIP-switchgrafiken och via 

“Sekvensräknaren”. Remsan av displayer “Result” visar om deltesterna godkänts. Knappen Start/Next 

initierar körningen av testsystemet eller stegar testet framåt. Knappen “Back” tillåter användaren att stega 

tillbaka körningen om denna upptäcker att testet har utförts på felaktigt vis eller om ett tidigare deltest 

önskas göras om.  
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6. Konstruktion av Pulsgenerator 

 
Figur 6.1 Principskiss för pulsgenerator 

 

Pulsgeneratorn har konstruerats för att förse digitizern med CT- och CVD-signaler som den kan analysera. 

Den genererar även en triggersignal som används som klocka för digitizern. 

6.1 Specifikationer 

Pulsgeneratorn ska förse systemet med tre signaler: trigger, CT samt CVD. Alla signaler ska ha frekvenser 

runt 10 Hz och ha ställbara pulsbredder och amplituder. CT och CVD ska även kunna fördröjas mot 

triggersignalen med upp till 10 μs. Inställningar ska först kunna ändras med potentiometrar. När 

inställningar som ger bra avläsningar i TwinCAT hittats ska parametrarna låsas genom att 

potentiometrarna byts ut mot fasta motstånd. 

 

Signal Amplitud Pulsbredd Ingångsresistans 

Trigger 0 till 5 V 1-10 μs 50 Ω 

CT 0 till 5 V 1-10 μs 50 Ω 

CVD 0 till -5 V 1-10 μs 50 kΩ 

Tabell 6.1 Specifikation för pulsgeneratorn. 

 

Pulsgeneratorn är designad utifrån dessa specifikationer, utifrån ett äldre digitizerkort. Det visade sig 

senare att ingångsresistansen på CT-ingången på nyare digitizerkort var 1 kΩ. 
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6.2 Slutlig konstruktion 

 

 
Figur 6.2 Översiktsbild av pulsgeneratorn, se appendix G för större bild 

 

Figur 6.2 visar den fullständiga kretsen för pulsgeneratorn till digitizerkortet. Kretsen matas med 24 V till 

DC/DC-konvertern. Denna konstruktion har fasta pulsbredder, amplituder och delay mellan triggersignal 

och CT/CVD. Figur 6.3 visar hur den praktiska tillämpningen av pulsgenerator-prototypen ser ut, 

konstruerad på ett hålmonterat lödkort.  
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 Figur 6.3 Den praktiska tillämpningen av pulsgeneratorn på ett hålmonterat lödkort. 

 

6.3 Oscillator  

 
Figur 6.4 Oscillator med frekvens 10.2 Hz, högpassfilter samt inverterare 

 

Oscillatorn är konstruerad av en NE555 i astabil konfiguration. Den ger fyrkantsvågor med amplituden 5 

volt med frekvens givet av ekvation 2.9. 

𝑓 =  
1.44

(𝑅1 + 2𝑅2)𝐶𝑠

= 10,23 𝐻𝑧 
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Utsignalen skickas till delaykretsen och till pulsbreddsmodulatorn för triggerpulsen. Signalen till 

triggergeneratorn går via ett högpassfilter som filtrerar signalen med ett första ordningens högpassfilter 

med gränsfrekvens 19,4 kHz. Utsignalen från filtret blir spänningsspikar vid rising edge och falling edge 

på fyrkantsvågen.  

 

Signalen inverteras med en NOR-grind för att fungera som en aktivt låg triggersignal till 

pulsbreddsmodulatorerna. Inverteraren tar dessutom bort de negativa spänningsspikarna och ger en 

pulsformad utsignal, så att endast en negativ puls per period återstår. Detta gör att fyrkantsvågens duty 

cycle blir oviktig, då endast den stigande flanken skickas vidare till pulsbreddsmodulatorerna. 

6.4 Fördröjningssteg 

 

 
Figur 6.5 Fördröjningssteg, högpassfilter samt inverterare 

 

En fördröjningskrets baserad på en LTC6994-2 används för att fördröja CT- och CVDsignalen mot 

triggersignalen till TIU. Utsignalen från oscillatorn skickas som insignal till delayet. Utsignalen kan 

förskjutas 1-16 μs gentemot insignalen och förskjutningen bestäms av motståndet R18 enligt ekvation 

2.12. Notera att R18 är satt till 12,6 kΩ, även om komponentens datablad anger motståndet till 50-800 kΩ. 

 

Ingången DIV sätts till jord, denna ingång bestämmer vilket tidsintervall delayet arbetar inom samt om 

utsignalen ska vara inverterad eller ej. Att ingången är satt till jord innebär att utsignalen kommer vara 

ickeinverterad och fördröjd 1-16 μs [21]. 

 

Utsignalen filtreras med ett högpassfilter, på samma sätt som triggersignalen, innan den skickas till 

pulsbreddsmodulatorerna för CT och CVD. 
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6.5 Pulsbreddsmodulator 

 
Figur 6.6 pulsbreddsmodulator för CT-pulsen 

 

En pulsbreddsmodulator baserad på NE555 används för att ställa in signalernas pulsbredder, en av dessa 

används per signal. Denna krets tar en aktivt låg triggerpuls från pulsgeneratorn och skickar efter denna ut 

en puls som är aktivt hög om 5 V under tiden t som beräknas enligt ekvation 2.10: 

 

𝑡𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 = 1,1𝑅10𝐶7 =  1,1 ∗ 400 𝛺 ∗ 10 𝑛𝐹 =  4,4 𝜇𝑠 

𝑡𝐶𝑇 = 1,1𝑅10𝐶7 =  1,1 ∗ 417 𝛺 ∗ 10 𝑛𝐹 =  4,59 𝜇𝑠 

𝑡𝐶𝑉𝐷 = 1,1𝑅10𝐶7 =  1,1 ∗ 675 𝛺 ∗ 10 𝑛𝐹 =  7,43 𝜇𝑠 

 

6.6 Slutsteg för trigger och CT 

 
Figur 6.7 Slutsteg för triggersignalen 

 

Slutsteg för triggersignalen samt CT visas i figur 6.7. Dessa slutsteg används för att förstärka utsignalen 

från pulsmodulatorn, som ger en låg utström, samt att bestämma signalens amplitud via R12. Insignalen 

till delkretsen bottnar transistor Q4, vilket innebär att kollektorn sätts till Vce. Då kollektorn på Q4 är 

kopplad till basen på transistorn Q3 kommer denna att öppnas så att att kollektorn får en spänning som 
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bestäms av spänningdelningen mellan R12 och digitizerns inresistans. När basen på Q4 är låg blir 

strömmen genom R15 försumbart liten, vilket ger ~Vcc på Q3s bas. Q3 bottnas då och utspänningen blir 

~0 V.  

 

För triggern är R12 vald till 10 Ω, vilket med en ingångsresistans på 50 Ω ger en amplitud på  4,18 V. För 

CT är R12 vald till 61 Ω, vilket med en ingångsresistans på 50 Ω ger en amplitud på  2,28 V. Detta gäller 

för kortet som pulsgeneratorn ursprungligen byggdes för. Ingångsresistansen på CT för de nyare korten är 

dock 1 kΩ, vilket ger en amplitud på 5 V. 

6.7 Slutsteg för CVD 

 

 
Figur 6.8 Slutsteg för CVD 

 

CVD:s slutsteg visas i figur 6.8 Då utsignalen ska vara en puls på 0 till -5 V används en inverterande 

förstärkarkoppling. Förstärkningen av operationsförstärkaren ges av ekvation 2.7: 

 

𝐴 = 𝑈𝑢𝑡/𝑈𝑖𝑛 = −
𝑅4

𝑅6
= −1,5 

 

Transistorn Q6 är av NPN-typ och dess främsta uppgift är att agera buffer mellan förstärkaren och lasten, 

som kan ha kapacitiva egenskaper. Den kapacitiva lasten ger upphov till självsvängning hos förstärkaren. 

Genom att placera en transistor i switch-koppling på utgången skärmas förstärkaren mot fasförskjutningen 

som kondensatorn introducerar.  
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6.8 Krets för simuleringar 

 
Figur 6.9 Kretsen som använts vid simulering 

 

Kretsen har simulerats i LTSpice. Här har ingångsstegen på digitizerkortet lagts till. Utsignalernas 

mätpunkter markeras med Trigger, CT och CVD. För att se den praktiska tillämpningen av kretsen se 

figur 6.2. Kretsschemat för konstruktionen hittas i Appendix G: Kretschema Pulsgenerator . 
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7. Resultat och diskussion 

7.1 Simulering av pulsgenerator 

 
Figur 7.1 Utsignaler för pulsgeneratorn med de äldre digitizerkorten. Triggersignalen för TIU (grön), 

utsignalen till CT (blå) och CVD (röd) 

 

Simulering av pulsgeneratorn visas i Figur 7.1. Figuren visar utsignalerna med de valda pulsbredderna, 

amplituderna samt fördröjning. Simuleringen är här utförd med 50 Ω ingångsresistans på CT, som 

pulsgeneratorn var designad för.  

 
Figur 7.2 Utsignaler för pulsgeneratorn med de nyare digitizerkorten. Triggersignalen för TIU (grön), 

utsignalen till CT (blå) och CVD (röd) 

 

Simulering av pulsgeneratorn visas i Figur 7.2, här utförd med 1000 Ω ingångsresistans på CT, enligt den 

nyare modellen av digitizerkorten. 

7.2 Test av pulsgenerator 

7.2.1 Utsignaler från pulsgeneratorn 

Följande bilder visar en körning med pulsgeneratorn uppkopplat mot ett nytt digitizerkort, med 

ingångsresistansen 1 kΩ på CT-ingången. DIP-switch inställningarna på digitizerkortet ändras, den första 
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figuren visar pulserna med alla DIP-switchar avstängda. DIP-switcharna på CT-ingången ger en ren 

resistiv spänningsdelning, vilken inte påverkar pulsgeneratorns utsignal och därmed inte syns på dessa 

oscilloskopavläsningar, där signalerna mäts på utgångarna från pulsgeneratorn. DIP-switch 1-8 på CVD-

ingången påverkar den signalens stigtid och amplitud, se avsnitt DIGI under teoridelen för mer 

information. 

 

 
Figur 7.3 Pulser med alla DIP-switchar av 

 
Figur 7.4 Pulser med alla DIP 1 på CVD påkopplad 
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Figur 7.5 Pulser med alla DIP 2 på CVD påkopplad 

 

 
Figur 7.6 Pulser med alla DIP 3 på CVD påkopplad 
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Figur 7.7 Pulser med alla DIP 4 på CVD påkopplad 

. 

 
Figur 7.8 Pulser med alla DIP 5 på CVD påkopplad 
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Figur 7.9 Pulser med alla DIP 6 på CVD påkopplad 

 
Figur 7.10 Pulser med alla DIP 7 på CVD påkopplad 
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Figur 7.11 Pulser med alla DIP 8 på CVD påkopplad 

 

Pulsgeneratorn fungerar som stimulikälla för digitizerkortet. Specifikationerna uppfylldes inte till fullo, 

pulsernas amplituder går till ca 4,5 V istället för 5 V och pulsbredderna går endast att få ner till en nivå om 

5 μs, istället för 1 μs. CTpulsens amplitud är ej längre ställbar då ingångsresistansen på CT-ingången 

ändrades från 50 Ω till 1 kΩ.  

 

CVD-pulsen har en stigtid på ca 2 μs utan DIP-switchar tillkopplade och är betydligt mindre skarp än de 

andra pulserna, se figur 7.3. Pulsen ser ut att vara lågpassfiltrerad utan att kondensatorer är tillkopplade 

via DIP-switcharna. Denna stigtid på CVD-pulsen förekommer ej i simuleringarna, se figur 7.1. 

Avkopplingskondensatorn som används på operationsförstärkaren har tagits bort, detta gjorde ingen 

skillnad. Orsaken till filtreringen av CVD-signalen har ej kunnat fastställas, det har inte heller prioriterats 

högt då testsystemet ej behöver en skarp CVD-signal. 

 

Pulserna innehåller störningar. Dessa verkar uppkomma då de digitala kretsarna switchas, störningarna på 

triggersignalen flyttas i takt med CVD och CT om delayet ändras. NOR-grinden har kopplats till ett 

separat jordplan, troligen hade man behövt göra samma med 555:orna. Alla digitala komponenter har 

försatts med avkopplingskondensatorer men det har inte hjälpt. Troligen är strömaggregatet lite för klent, 

tittar man på matningsspänningen för pulsgeneratorn så sjunker den på samma ställen där störningar syns 

på pulserna. Pulsgeneratorn fungerar dock bra nog, då dess uppgift är att skapa stabila pulser. Pulserna är 

inte perfekta men deras form varierar inte med tiden, vilket innebär att de kan användas till testet. 

Stabilare signaler hade troligen kunnat fås men vi var tvungna att färdigställa kretsen för att kunna 

fortsätta med utvecklingen av testsystemet. 
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7.2.2 Amplitud beroende på DIP-switchinställningar 

 
Figur 7.12 DIP-switch-inställningarnas inverkan på uppmätt amplitud för CT 

 

Figur 7.12 visar parametern CtAmplitude i TwinCAT beroende på vilken DIP-switch som slutits. Värden 

som presenteras är medelvärden av tjugo avläsningar från TwinCAT, vilket även är de värden som 

används i referensdokumentet. 

 

 
Figur 7.13 DIP-switchinställningars inverkan på uppmätt amplitud för CT, simulerat 

 

Figur 7.13 visar resultatet av en simulering av spänningen till CT-ingången på digitizerkortet beroende på 

vilken DIP-switch som slutits, utförd i LTSpice. Mätpunkten är vald för att överensstämma med punkten 

där TwinCAT mäter signalernas amplitud, se kapitel 3.2.2 för mer information. 
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DIP-switch CtAmplitude Inspänning (V) 

1 2314 0,204 

2 4599 0,404 

3 6330 0,553 

4 8167 0,714 

5 11540 1,01 

6 12820 1,12 

7 15880 1,39 

8 17730 1,55 

Ingen 26010 4,7 

Tabell 7.1. Uppmätta amplituder samt simulerade amplituder för CT. 

 

 
Figur 7.14 DIP-switch-inställningars inverkan på uppmätt amplitud för CVD 

 

Figur 7.14 visar CVDamplitud beroende på DIP-switch-inställningar. Värdet som presenteras är ett 

medelvärde av tjugo läsningar från TwinCAT, vilket även är värdena som används i referensdokumentet. 
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Figur 7.15 Dip-switch-inställningars inverkan på uppmätt amplitud för CVD, simulerat 

 

Figur 7.15 visar resultatet av en simulering av spänningen på CVD-ingången på digitizerkortet beroende 

på vilken DIP-switch som slutits, utförd i LTSpice. Mätpunkten är vald för att överensstämma med 

punkten där TwinCAT mäter signalernas amplitud, se kapitel  3.2.2 för mer information angående detta. 

 

DIP-switch CVDAmplitude inspänning (V) 

1 219 -0,243 

2 21640 -2,76 

3 15600 -1,86 

4 15770 -1,87 

5 15922 -1,84 

6 12380 -1,28 

7 8462 -1,01 

8 8137 -0,815 

Ingen 32890 -4,06 

Tabell 7.2. Uppmätta amplituder samt simulerade amplituder för CVD. 

 

Se appendix D för resultat från den äldre versionen av digitizerkretsen. 
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7.3 Test av testsystemet 

Detta avsnitt visar testkörning av testsystemet med en äldre layout på frontpanelen men med samma 

funktioner i övrigt. Detta test utfördes på utvecklingskortet för digitizerkretsen.  

 

Bilderna nedan visar olika körningar av det fullständiga testsystemet med tillhörande pulsgenerator. 

Testsystemet har testats med fem olika digitizerkort. Det första kretskortet, som testsystemet designades 

utifrån, kunde testas framgångsrikt med ett godkäntintervall på både 5% och 10%. Detta kort visade sig 

dock vara en gammal version av digitizerkortet, vilket innebar att referensvärden fick uppdateras för 

resterande kort. De nyare kretskorten kunde även de testas med intervall på 5% och 10 % med 

framgångsrikt resultat. 

 

Då signalerna innehåller en hel del brus måste intervallet för ett godkänt resultat göras relativt stort. 

Framförallt under DIP-switchtestet varierar amplituderna. Detta är inget större problem då CT-parametern 

utan DIP-switch inkopplad ligger runt 26000 och som störst blir runt 18000 med DIP-switch inkopplad, 

och som minst blir runt 2300. Detta innebär alltså att en trasig DIP-switch skulle ge ett inläst värde på runt 

26000, vilket är ca 44% större än 18000. CVD-signalen ligger på liknande sätt runt 32000 utan DIP-

switchar inkopplade och som högst runt 21000 med DIP-switchar på.  Alltså skulle ett intervall på 40% 

teoretiskt kunna användas för att identifiera trasiga DIP-switchar. 

 

Digitizerkortets FPGA har en inbyggd testfunktion som jämför insignalerna på CT- och CVD-ingångarna 

mot en referensvågform. Dessa kan sedan avläsas i TwinCAT som fyra booleska variabler, 

CTShapeWarning, CTShapeError, CVDShapeWarning och CVDShapeError. För att dessa variabler ska 

gå att testa behöver en referensvågform om hur pulserna från pulsgeneratorn ser ut programmeras på 

FPGA’n. Dessa referensvågor kommer att läggas in i nya kort, och parametrar kommer att kunna avläsas 

korrekt. Dessa fyra parametrar har ignorerats i pass/fail-analysen, men en avläsning av parametrarna från 

det första deltestet presenteras på frontpanelen så att de kan användas senare när referensvågformerna har 

lagts till.  

 

Referensvärdet är satt med ett godkäntintervall på 5% av de värden som uppmäts i iteration 0 utan DIP-

switchar inkopplade, godkäntintervallet för vardera parameter är därefter lika stort för alla parametrar 

oavsett deras storleksordning. Dock ger testet ibland ett godkänt resultat om DIP-switch n ska testas och 

DIP-switch n-1 är intryckt (se Appendix K) . Detta beror på att godkäntintervallet är så pass stort att det 

ibland inkluderar referensvärdet för switcharna bredvid sig, särskilt för de deltest där amplituden är låg. 

Detta hade gått att lösa genom att reducera brus från pulsgeneratorn så att ett snävare passintervall hade 

kunnat användas. 
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7.3.1 Lyckad körning av testsystemet 

 
Figur 7.16 Visar frontpanelen efter en lyckad körning 

 

Denna körning utfördes med ett felintervall om 5%. Mätvärden presenteras utan parenteser och 

referensvärden inom parenteser. 

 

DIP-Switch 

(CT) 

CT-width CT-amp DIP-Switch 

(CVD) 

CVD-width CVD-amp 

ingen 5911(5872) 25948(26000) ingen 8614(8558) 32948(32950) 

1 0(0) 2312(2314) 1 10034 (don’t care) 224(219) 

2 5816(5808) 4588(4599) 2 8613(8595) 20892(21640) 

3 5844(5842) 6312(6330) 3 8794(8789) 15484(15600) 

4 5861(5854) 8160(8167) 4 8784(8787) 15648(15770) 

5 5875(5874) 11528(11540) 5 8783(8776) 15620(15922) 

6 5878(5897) 12808(12820) 6 8611(8603) 12548(12380) 

7 5894(5893) 15868(15880) 7 8875(8896) 8596(8462) 

8 5891(5898) 17720(17730) 8 8823(8823) 8380(8137) 

Tabell 7.3. Uppmätta amplituder samt pulsbredder vid lyckat test. 
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7.3.2 Misslyckad körning 

 
Figur7.17 Användaren meddelas om vilka DIP-switchtest som misslyckats 

 

Denna körning utfördes med ett felintervall om 10%. Mätvärden presenteras utan parenteser och 

referensvärden inom parenteser. Genom att inte ställa in DIP-switchar kunde misslyckade tester simuleras. 

Nedan presenteras de fall där testet misslyckas: 

 

DIP-Switch  CVD-width CVD-amp CT-width CT-amp 

ingen switch (CT 

4) 
8619(8586) passed 33032(32676) 

passed 
5903(5854) passed 25960(8167) failed 

ingen switch(CT 

8) 
8589(8589) passed 33992(32890) 

passed 
5902(5898) passed 25952(17730) failed 

ingen switch 

(CVD 5) 
8600 (8776) 

passed 
33096(15922) 

failed 
5911(5896) passed 25936(25970) 

passed 

Tabell 7.4. Uppmätta amplituder samt pulsbredder vid misslyckat test. 

 

I appendix E och F ses hur “Result.txt” och “Compilation.txt” ser ut för den felande körningen. Dessa filer 

har en äldre presentation men fungerar förövrigt på samma sätt som de aktuella textfilerna. I filen 

“Compilation.txt” finns tre körningar varav den felande som presenteras här är den senaste i ordningen. 
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7.3.3 Test på felande digitizerkort 

Ett kretskort som var kasserat då det var känt att fela testades, detta gav ingen respons på analog stimuli 

från pulsgeneratorn. De enda parametrarna som ändrades var TimeStamp-parametrarna och Shape-

parametrarna, alla markerade som “don’t care” i referensdokumentet. Alla deltest fick Failresultat. 

7.3.4 Test av testsystemet på en nyare variant av digitizerkortet 

  

  
Figur 7.18 GUI:t efter en lyckad testkörning på ett nyare kretskort 

 

Denna körning utfördes med ett felintervall om 5%. Mätvärden presenteras utan parenteser och 

referensvärden inom parenteser 

 

DIP-Switch 

(CT) 

CT-width CT-amp DIP-Switch 

(CVD) 

CVD-width CVD-amp 

ingen 5875(5860) 57136(57200) ingen 8555(8560) 34796(34360) 

1 0(dc) 4940(4940) 1 1541(dc) 2776(2770) 

2 5841(5830) 9836(9840) 2 8567(8570) 23056(23200) 

3 5852(5860) 13600(13600) 3 8602(8620) 18040(17900) 
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4 5852(5890) 17552(17600) 4 8614(8600) 17720(18100) 

5 5873(5920) 24956(25000) 5 8606(8600) 18056(18200) 

6 5870(5920) 27788(27800) 6 8656(8640) 14216(14000) 

7 5970(5940) 34364(34400) 7 8438(8440) 10256(10300) 

8 5969(5940) 38604(38600) 8 8370(8310) 8692(8690) 

Tabell 7.5. Uppmätta amplituder samt pulsbredder vid test av de nyare digitizerkorten. 

7.4 Mätpunkt för amplitudmätning 

 
Figur 7.19 CT och CVD utan DIP-switchar inkopplade, med intervall där sample nr 7 mäts (grönt) samt 

intervall där sample nr 10 mäts (blått). Notera att CT och CVD har olika vertikala skalor 

 
Figur 7.20 CT (rosa) och CVD (gul) med dipswitch CVD 7 inkopplad, med intervall där sample nr 7 mäts 

(grönt) samt intervall där sample nr 10 mäts (blått). Notera att CT och CVD har olika vertikala skalor 
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Mätpunkten för amplitudmätning är sampling nummer 10. Fördröjningen mellan triggersignalen och CT 

och CVD ställdes in så att båda CtAmplitude och CvdAmplitude gav tydliga resultat vid olika DIP-

switchinställningar. Amplituden på CVD påverkades mest av fördröjningsinställningarna, då mätpunkten 

bör ligga tidigt på pulsen för att ge tydliga avläsningar av förändringar i stigtiden. Med en för lång 

fördröjning blir förändringen liten vid kort stigtid, med en kort fördröjning blir förändringen liten vid en 

lång stigtid. 

 

Experimentellt mättes tidpunkten för amplitudmätningen relativt triggersignalen upp genom att variera 

samlingstidpunkten tills CT hade nått sitt maxvärde, ca 57200. Denna sampling ligger då precis efter att 

CT-kurvan planat ut. Denna sampling fastställdes till sampling nr 7. Då samlingsintervallet är 100 ns 

kunde intervallet där sampling 10 tas bestämmas. Detta resultat används framförallt till att kunna göra 

simuleringar av CVD-signalen beroende på DIP-switchinställningar.  
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8. Slutsats 

Ett testsystem har konstruerats för digitizerkortet, med tillhörande pulsgenerator som ger stimuli till kortet. 

Systemet har implementerats i LabVIEW och kan identifiera hårdvarufel på digitizerkortet. Systemet 

avgör om digitizerkortet fungerar, och kan även testa olika inställningar på förstärkning av insignalerna till 

kortet, ställbar via DIP-switchar. Det kan dock inte alltid avgöra huruvida rätt komponenter monterats till 

de olika DIP-switcharna. Testsystemet kan även användas till att testa vissa mjukvarufunktioner på 

digitizerkortet, dessa har dock ej testats då mjukvaran inte uppdaterats av beställaren än.  

 

Testsystemet kan testa digitizerkorts övergripande funktionalitet, samt testa att DIP-switcharna är 

fungerande. Testsystemet ger information om vilka deltester som har godkänts och vilka som underkänts, 

vilket ger en indikation om var eventuella problem kan ha uppstått. Hårdvaran testas framförallt 

övergripande. De analoga insignalerna tolkas av kortet och det är endast dessa som går att analysera i 

slutprodukten i detta stadie, då endast dessa kan påverkas av extern stimuli. Signaler som CvdPulseWarn, 

CvdPulseErr, CTpulseWarn och CTpulseErr går att felsöka men i sådana fall måste en referensvågform 

vara programmerat i FPGA:n på kretskortet. 

 

Då endast fem olika kort har kunnat testas, varav endast ett har haft fel, har det inte gått att upprätta någon 

sammanställning om vad som kan orsaka eventuella fel, förutom ej fungerande DIP-switchar. För 

kretskortet som hade fel misslyckades alla tester, det var sedan innan känt att detta kretskort inte 

fungerade. Testsystemet är dock främst designat för att identifiera felande kort, vilket det gör. 

 

Resultatet av ett test presenteras direkt till användaren via programmets GUI. Resultatet sparas ner till en 

fil och en kortare sammanfattning sparas till en sammanställningsfil. Till denna sammanställning sparas 

resultat löpande mellan tester av olika kort. Filerna innehåller tab-separerad data, som lätt kan kopieras in 

i Excel för vidare analys. 

 

Nya tester för digitizerkretsen kan skapas genom att ändra konfigurationsfilerna Data.txt samt 

Reference.txt. Testsystemets utförande är framställt till digitizerkretsen och är därför inte så modulärt att 

det går att applicera på andra kretskort i kontrollsystemet utan att göra ingrepp i utförandet. 

Användargränssnittet är inte modulärt och är bara giltigt för digitizerkortet. Systemet skulle dock gå att 

modifiera för tester av andra kretskort, då det i sin grund är modulärt. Detta kräver dock förståelse för 

systemet samt att ett helt nytt användargränssnitt byggs. Pulsgeneratorn som designats till digitizerkortet 

kan användas som trigger-källa till TIU för test av andra kretskort, den skulle dock behöva utökas med 

andra utsignaler för att kunna ge korrekt stimuli. 

 

Kommunikation mellan LabVIEW och TwinCAT har fungerat överraskande bra. I planeringsskedet lades 

mycket tid av till denna del, men då Beckhoff hade färdig exempelkod för kommunikation via DLL 

mellan TwinCAT och LabVIEW implementerades kommunikationen snabbt. Detta, ihop med att PLC-kod 

skrivits av vår handledare, gjorde att relativt lite arbete utförts i TwinCAT. Vissa parametrar som styr 

amplitudmätningen på pulserna har ändrats, men på det stora hela har arbetet utförts i LabVIEW. 

 

LabVIEW-programmet var från början designat för att skriva ett antal konfigurationer av insignaler till 

korten som ska testas. Det visade sig dock att den enda insignalen som var intressant att titta på var reset-

signalen, som dessutom inte ens undersöks då interlocksignaler inte fungerar. Programmet var från början 

tänkt att vara helt modulärt, så att man enkelt kunde använda det till att testa andra kretskort i 

kontrollsystemet genom att ändra konfigurationsfilerna. Halvvägs genom arbetet bestämdes det att 
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digitizerkortets DIP-switchar också skulle testas, och programmets struktur behövde ändras. Istället för att 

automatiskt stega igenom ett antal insignaler och läsa av responsen lades en paus in mellan deltesten så att 

användaren skulle kunna ställa in DIP-switcharna mellan avläsningar. Framåt slutet av examensarbetet 

gavs direktiv om att ha ett tydligt GUI där användaren skall ges direkt feedback och kunna stega tillbaka 

testsekvensen av DIP-switcharna, vilket också gjorde testystemet mindre modulärt. Vi tror dock att större 

delar går att behålla av detta testsystem för ett likande gällande andra kretskort i kontrollsystemet. 

 

Till en början var adresser, skrivdata, parameternamn etc sparade i egna textdokument. Dessa lades sedan 

ihop till en gemensam datafil för att samla data som inte normalt kommer att ändras av användare. 

Referensdokumentet lämnades dock då det kan behöva ändras om ändringar görs på digitizerkretsen. 

Sammanslagningen av dokumentet till en gemensam datafil innebär att AdressLäsare.vi, 

SkrivVärdesLäsare.vi och ADSadress.vi hade kunnat slås ihop till en gemensam VI med diverse utgångar 

för de olika signalerna. Vi anser dock att mindre, specialiserade VIs ger en bättre översikt än en stor VI då 

man lättare kan visualisera dataflödet.  

 

Programmet innehåller ett antal stacked sequence-strukturer, vilket kan leda till att koden blir mindre 

läsbar och ger en sämre översikt. Alternativet hade varit att lägga alla delar av huvudloopen efter 

varandra, vilket hade gjort loopen extremt stor och troligen gjort programmet oöverskådligt ändå. Då 

loopen utför saker i en strikt sekvens känns sekvensstrukturen logisk. Rutorna Write- och Read innehåller 

i sin tur stacked sequence-strukturer, dessa är baserade på exempelkod från Beckhoff med några mindre 

förändringar. 

 

8.1.1 Implementering av testsystem för andra kretskort i kontrollsystemet 

För att implementera detta testsystem på andra kretskort i kontrollsystemet på klystronmodulatorn så som 

Switch Unit och Capacitor Control Power Supply så hade alla funktioner specificerade för testet av 

digitizerkortet behövts avlägsnats, så som DIP-switch stegningen, back-funktionen etc. Pulsgeneratorn 

hade även behövts expanderas för att ge relevant stimuli till de andra kretskorten. 

 

 
Fig 8.1 Switch Units FPGA med in och utsignaler 

 

Switch Units uppgift i kontrollsystemet är sända triggersignaler till IGBT-styrningen av klystronmodulen. 

TwinCAT kommunicerar med SU via EtherCAT. SU:n skickar och tar mot signaler från TIU, inklusive en 

reset signal.  SU:n har ett antal högspännings-Kondensatorer och IGBT-switchar som kan ladda ur dessa 

genom primär-lindningen på transformatorn. Varje IGBT-switch har en “Hardwired” analog current limit. 

Det kan finnas ett antal SU-enheter på en klystronmodulator. 
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Fig 8.2 Capacitor Control Power Switch FPGA med in och utsignaler 

 

CCPS är ett av kretskorten i kontrollsystemet. Detta kretskorts styr ett antal kondensatorer som laddas 

under modulator pulserna och sedan laddas ut under pulsernas gång. Det finns ett flertal CCPS-enheter i 

klystronmodulatorn. Utströmmen är begränsad och kan regleras via EtherC från PLC:n. 
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Appendix 

Appendix A: Användarmanual för testsystemet  

How to use the test system 

1. Open DigitizerTester.exe. 

2. The program starts in run-mode. If the program has been stopped press the “Run”-button in the far-left 

corner on the front panel of the DigitizerTester.exe to initialize the test. 

3. Make Sure the DIP-switches are in the same position as on the front display.  

The DIP-switches and the “Test sequence display” will tell you in which sequence you should move the 

DIP-switches.  

4. Press Start/Next to start or step the test forward. 

5. The CvdShapeErr, CvdShapeWarn, CtShapeErr and CtShapeWarn are only tested on the first step (with 

no DIP-switches closed), and will only be updated once. 

6. The LED-indicator furthest to the right under “Results” should be green if the test went according to 

plans, and red if not.  

If this LED is red, you will see on the Diplays “High limit” and “Low limit” which value was incorrect, 

indicated by the LED next to it.  

If the test was successful all LED’s will be green under “Low limit” and “High limit”, indicating the 

measured value is in between these limits. 

7. If you would like to step back in the DIP-switch test press the “Back”-button.  

The result from the previous DIP-switch test will be removed and you will be able to redo test.  

This is useful if a DIP-switch was found to not be in the correct position.  

8. When all the DIP-switch sequences has been executed you will get an popup telling you if the test 

passed or which subtests that went wrong.  

Press “Ok” to give confirm the results. 

9. The popup “Enter Card ID” requests the input of the Card-number for the digitizer board.  

This to keep track of which card is tested. When  “Ok”  is pressed the summation from the test will be 

saved.  

If “Cancel” is pressed the summation will not be saved.  

10. You can now find the summation of how the test went in the text-file “Compilation” in the folder 

“data”, where you can also find previous test summations.  

The file “Result” will give you a more comprehensive review of how the test went with exact values for 

each of the tests. 

The Write-error and Read-error display gives you an hexcadecimal representation of the error code.  

If an error code is given it can be interpreted via the Beckhoff information system 

http://infosys.beckhoff.com/.  

Use the Search “TC2 ADS return codes”. 

How to configure the file Data.txt if changes for the test is to be made: 

The two rows below  “Parameter name” define the representation of the data in the files Compilation.txt 

and Result.txt 

The two rows below “Read address” contain Index Group, Index offset and length of the data that should 

be read by TwinCAT. 

The two rows below “Write address” contain Index Group, Index offset and length of the data that should 

be read from TwinCAT. 

ADS-address, is the local address of the PLC and can be found in the bottom right corner of TwinCAT 

system manager if this is not found.  

The row below “DIP-switch” is the text representation of which DIP-test was managed. 

The rows below the title “Write data” define what the testsystem writes to TwinCAT for each iteration of 

the test. One row per DIP-switch. 

Configure the file Reference.txt by changing the expected value of the DIP-switch test. The First row of 

this document only defines the tolerance for the analog signals.  
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The rows below that each define what the testsystem expects for result for each iteration of the test. One 

row per DIP-switch. 

Appendix B: Fil Data.txt 

 
parameter name 
TimeStampRead dwLowPart TimeStampRead dwHighPart PulseIdRead dwLowPart PulseIdRead 

dwHighPart VoltageArcIntLockErr CurrentArIntLockErr CvdShapeErr CvdShapeWarn

 CtIntegrateErr CtShapeErr CtShapeWarn PadBit PadByte CvdPulseWidth CvdAmplitude

 CtPulseWidth CtAmplitude g_arrEcMasterNetId [0] g_arrEcMasterNetId [1]

 g_arrEcMasterNetId [2] g_arrEcMasterNetId [3] g_arrEcMasterNetId [4] g_arrEcMasterNetId [5] 
kortnr datum ok TimeStampRead dwLowPart TimeStampRead dwHighPart PulseIdRead 

dwLowPart PulseIdRead dwHighPart VoltageArcIntLockErr CurrentArIntLockErr CvdShapeErr

 CvdShapeWarn CtIntegrateErr CtShapeErr CtShapeWarn PadBit PadByte CvdPulseWidth

 CvdAmplitude CtPulseWidth CtAmplitude g_arrEcMasterNetId [0] g_arrEcMasterNetId [1]

 g_arrEcMasterNetId [2] g_arrEcMasterNetId [3] g_arrEcMasterNetId [4] g_arrEcMasterNetId [5]  
 
Write address 
F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020

 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 F020 x 
0 4 8 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 25 29 31 35 37 38 39 40 41 42 x 
4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 x 
 
Read address 
F030 F030 F030 F030 F030 F030 F030 x 
0 4 8 12 16 17 18 x 
4 4 4 4 1 1 1 x 
 

ADS-address 

192 168 20 226 1 1 
 
DIP-switch 

No switches  Dip CT 1  Dip CT 2  Dip CT 3  Dip CT 4  Dip CT 5  Dip CT 6 

 Dip CT 7  Dip CT 8  Dip CVD 1  Dip CVD 2  Dip CVD 3  Dip CVD 4 

 Dip CVD 5  Dip CVD 6  Dip CVD 7  Dip CVD 8   
 
Write data 
21afd3f3 f12fc3f3 1 1 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 2 2 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 3 3 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 4 4 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 5 5 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 6 6 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 7 7 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 8 8 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 9 9 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 A A 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 B B 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 C C 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 D D 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 E E 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 F F 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 10 10 0 0 1 
21afd3f3 f12fc3f3 11 11 0 0 1 
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Appendix C: Fil Reference.txt 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 
 
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34360 5860 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34500 0 4940 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34500 5830 9840 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34300 5860 13600 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 8550 34600 5890 17600 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34300 5920 25000 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34400 5920 27800 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8550 34500 5940 34400 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8560 34400 5940 38600 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 88888888 2770 5960 57200 0 0 0

 0 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8570 23200 5860 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8620 17900 5870 57100 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 8600 18100 5870 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8600 18200 5870 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 8640 14000 5870 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8440 10300 5870 57200 0 0 0 0

 0 0  
88888888 88888888 88888888 88888888 0 0 0 1 0

 0 1 0 0 8310 8690 5870 57100 0 0 0 0

 0 0  
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Appendix D: Pulsegeneratorn kopplad till den äldre varianten av 

digitizer kretskortet 

 
Ingen DIP 

 
CVD1 

 
CVD2 



 
 

81 
 

 
CVD3 

 
CVD4 

 

 
CVD5 



 
 

82 
 

 
CVD6 

 
CVD7 

 
CVD8 
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Appendix E: Result.txt för felande körning 

 
TimeStampRead dwLowPart TimeStampRead dwHighPart PulseIdRead dwLowPart PulseIdRead 

dwHighPart VoltageArcIntLockErr CurrentArIntLockErr CvdShapeErr CvdShapeWarn

 CtIntegrateErr CtShapeErr CtShapeWarn PadBit PadByte CvdPulseWidth CvdAmplitude

 CtPulseWidth CtAmplitude g_arrEcMasterNetId [0] g_arrEcMasterNetId [1]

 g_arrEcMasterNetId [2] g_arrEcMasterNetId [3] g_arrEcMasterNetId [4] g_arrEcMasterNetId [5] 

    
-648998452 344201 134217984 -1769994240 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8594 32084 5902 25956 0 0 0 0 0

 0     
1899431928 344202 134217985 -1769994239 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8606 33012 0 2308 0 0 0 0 0

 0     
-43223628 344202 134217986 -1769994238 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8553 31000 5797 4596 0 0 0 0 0

 0     
2015101352 344203 134217984 -1769994237 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 8605 33092 5841 6312 0 0 0 0 0

 0     
268515016 344204 134217988 -1769994236 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8619 33032 5903 25960 0 0 0 0 0

 0     
-203822420 344204 134217989 -1769994235 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8575 34072 5873 11532 0 0 0 0 0

 0     
-1460366656 344205 134217990 -1769994234 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 8608 33032 5873 12820 0 0 0 0 0

 0     
1186033364 344206 134217991 -1769994233 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8600 33000 5886 15864 0 0 0 0 0

 0     
517593868 344207 134217992 -1769994232 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8589 33992 5902 25952 0 0 0 0 0

 0     
847099516 344209 134217993 -1769994231 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 10734 216 5900 26028 0 0 0 0 0

 0     
-17363640 344209 134217994 -1769994230 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8669 22816 6008 25948 0 0 0 0 0

 0     
-1469916476 344210 134217995 -1769994229 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8797 15672 5900 25972 0 0 0 0 0

 0     
1078451625 344211 134217996 -1769994228 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8778 15640 5906 25964 0 0 0 0 0

 0     
1292064209 344212 134217997 -1769994227 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8600 33096 5911 25936 0 0 0 0 0

 0     
819644572 344213 134217998 -1769994226 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 8625 12608 6003 25944 0 0 0 0 0

 0     
-338818164 344213 134217999 -1769994225 0 0 0 1 0 0

 1 0 0 8875 8596 5898 25960 0 0 0 0 0

 0     
-1889329940 344214 134218000 -1769994224 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 8741 7496 6030 25952 0 0 0 0 0

 0     
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notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK notOK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK notOK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   

  
notOK notOK notOK notOK OK OK OK notOK OK OK notOK OK OK

 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK   
  

Appendix F: Compilation.txt för felande körning (Den sista i 

ordningen av tre körningar) 
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kortnr datum ok TimeStampRead dwLowPart TimeStampRead dwHighPart PulseIdRead 

dwLowPart PulseIdRead dwHighPart VoltageArcIntLockErr CurrentArIntLockErr

 CvdShapeErr CvdShapeWarn CtIntegrateErr CtShapeErr CtShapeWarn PadBit PadByte

 CvdPulseWidth CvdAmplitude CtPulseWidth CtAmplitude g_arrEcMasterNetId [0]

 g_arrEcMasterNetId [1] g_arrEcMasterNetId [2] g_arrEcMasterNetId [3] g_arrEcMasterNetId [4]

 g_arrEcMasterNetId [5]  

0 12/05/2016 11:16 notOK -648998452 344201 134217984 -1769994240 0

 0 0 1 0 0 1 0 0 8594 32084 5902 25956

 0 0 0 0 0 0  
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Appendix G: Kretschema pulsgenerator 
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Appendix H: Simulering av pulsgenerator 

 
Utspänning från oscillatorn (röd) samt den filtrerade signalen (blå). Den röda går till Delay-kretsen och 

den blå till inverteraren och sedan till triggergeneratorn. 

 

 
Insignal (blå) och utsignal (röd) till inverteraren. Inverteraren ger dels en aktivt låg signal, dels en 

stabilare puls till 555orna. 

 

 
Puls för Trigger samt puls för CT och CVD, som är fördröjd 792 ns mot triggerpulsen 
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Insignal till pulsbreddsmodulatorn för skapande av triggersignalen (röd) samt dess utsignal. Utsignalen 

har en pulsbredd på 4.35 μs.  

 
Insignal till pulsbreddsmodulatorn för CT-signalen (röd) samt dess utsignal. Utsignalen har en pulsbredd 

på 4.55 μs.  

 
Insignal till pulsbreddsmodulatorn för CVD-signalen (röd) samt dess utsignal. Utsignalen har en 

pulsbredd på 7.41 μs.  
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Appendix I: LabVIEW-programmet 
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Appendix J: Körning med fel switchar inkopplade 

 
 

Denna körning utfördes med ett felintervall om 10%. Mätvärden presenteras utan parenteser och 

referensvärden inom parenteser. Genom att ställa in DIP-switchen ett steg efter kunde misslyckade tester 

simuleras. Nedan presenters de fall där testet ändå markerats som lyckade: 

 

DIP-Switch 

inkopplad 
CVD-width CVD-amp CT-width CT-amp 

Switch CT5 (CT 

6) 
8600 (8584) 32944 (32910) 5870 (5897) 11532 (12820) 

CVD 4 (CVD 3) 8830 (8787) 15676 (15770) 5911 (5904) 25944 (25970) 

CVD 5 (CVD 4) 8788 (8776) 15596 (15922) 5905 (5896) 25956 (25970) 

Switch CVD 7 

(CVD 8) 
8748 (8823) 8396 (8137)  5911 (5893) 25956 (25970) 

 

Notera att deltest 1 utfördes som vanligt, samt att CVD 3,4 och 5 kopplar på lika stora kondensatorer. 

Deltesten CT 6 och CVD 8 är alltså de som gett falska positiva resultat. Testet är utfört på det äldre 

digitizerkortet 


