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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett exempel på hur en testprocess för ett WLAN-kort kan auto-
matiseras i programmeringsmiljön Labview. Vidare tar vi upp för- och nackdelar med 
programmeringsmiljön samt en jämförelse med ett tänkt programmeringsspråk. 

Testfallet som behandlas i rapporten är testfall nummer 17.3.9.2 för standarden 802.11a 
hos IEEE, mätning av spektrummask . Spektrummasken är ett antal vektorer som till-
sammans bildar gränsvärden vilka WLAN-signalen inte får överskrida. 

Testmiljön i vilken testerna är utförda består av en spektrumanalysator, ett WLAN-kort, 
en PC med Labview samt en trafikfördelare i form av en hubb. Komponenterna är 
sammankopplade i ett nätverk som kommunicerar över TCP/IP. WLAN-kortet och spek-
trumanalysatorn är även sammankopplade med en radio-frequency-kabel, för att sända 
mätdata. 

Programmeringsmiljön Labview är en grafisk miljö, som används för att styra mätin-
strument och mätobjekt samt för att ge möjlighet till ett samlat resultat. Labview är hie-
rarkiskt uppbyggt och grafiska ikoner motsvarar funktioner och trådar motsvarar 
kopplingar där emellan. Ikonerna sätt samman till strukturer genom trådarna, som är 
olikfärgade beroende på vilken datatyp som tråden behandlar.  

Vi har visat ett exempel på hur en implementation av några testfall för WLAN-kort kan 
se ut i Labview. Implementationen genomför automatiska beräkningar för att mäta en 
amplitud på en viss frekvens hos WLAN-kortet. Signalen jämförs i programmet med en 
spektrummask och resultatet genereras i form av tabell, indikator och loggfil. Denna 
procedur upprepas ett förutbestämt antal gånger. 
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Summary 
This report discusses an example on how a test process for a WLAN-card can be auto-
mated using the programming environment Labview. Further we assess the advantages 
and disadvantages with Labview and make a comparison with an imagined program-
ming- language. The test that this report designates, is test case edition 17.3.9.2 for the 
IEEE standard 802.11a; measuring of a spectrum-mask. The spectrum-mask consists of 
a number of arrays that forms a limit, which the WLAN-signal is not allowed to exceed.  
The test environment, in which the tests are carried out, consists of a spectrum-analyser, 
a WLAN-card, a computer with Labview plus a traffic divider; a hub. The components 
are connected via a network that communicates using TCP/IP. The WLAN-card and the 
spectrum-analyser are also connected with a radio-frequency-cable, for broadcasting 
measurements.  
The programming environment Labview is a graphical environment, which is used to 
control measuring devices and measuring objects as well as give the option to get an 
assembled result. Labview is built hierarchical. Its graphical icons are similar to func-
tions and its threads are similar to connections between functions. The icons are linked 
together in structures via threads that are coloured differently depending on which data-
type the thread treats. 
We have shown an example of what an implementation of a test-case for a WLAN-card 
can look like in Labview. The implementation carries out automatic calculations for 
measuring amplitude on a certain frequency at the WLAN-card. The signal is compared 
with a spectrum-mask and the result appears in shape of a table, an indicator and a log-
file. This procedure recurs a predestined number of times. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, genomfört under tio veckor våren 
2004, vid institutionen för teknik, matematik och datavetenskap (TMD) vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla (HTU). Examensarbetet är utfört vid Microbind House i Udde-
valla. Arbetet uppkom som en idé från Microbind House och Peter Engelbrektsson, tek-
nisk chef. Microbind var i en utvecklingsfas av ett nytt WLAN-kort och behövde resur-
ser att hantera problemet med att sätta upp en testmiljö.  

Båda projektmedlemmarna har på ett engagerat sätt deltagit i denna process och arbetet 
har varit jämt fördelat. 

För att nå uppsatta mål har vi haft möjligheten att utnyttja det telematiska laboratoriet 
vid Microbind House. I laboratoriet finns tillgång till instrument, datorer och program-
vara. Tekniske chefen har fungerat som vår handledare. 

Enligt direktiv från Microbind House skall utvecklingen av testprogramvaran ske i Na-
tional Instruments Labview 7.0.  

Vi vill tacka de inblandade personerna vid telematiska laboratoriet på Microbind House 
och speciellt vår handledare Peter Engelbrektsson, för en lärorik och intressant tid. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator Thomas Lundqvist för all hjälp och 
vägvisning under examensarbetet. 
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Nomenklatur 
WLAN: Wireless Local Area Network, trådlöst nätverk. 

GPIB: Är ett gränssnitt för kommunikation mellan dator och mätinstrument.  

SCPI: Kommandospråk för att kommunicera med mätinstrument. 

WLAN-signal: Den signal som genereras av t.ex. ett WLAN-kort. 

Spektrummask: Ett antal vektorer som tillsammans bildar en övre gräns vilken inte 
WLAN-signalen får överskrida. 

Offset: Startvärde i t.ex. en algoritm. 

Radiofrequency-kabel: Kabel för överföring av WLAN-signal. 

TCP/IP: Protokoll för överföring i nätverk.  

Syntaxfel: Fel som uppstår i ett program när kommandon som inte finns i det använda 
programspråket används. 

For-loop: Upprepning av instruktioner X antal gånger. 

While-loop: Upprepning av instruktioner tills ett villkor uppfylls. 

If-sats: En sats för att se om ett speciellt villkor uppfyllts. 
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1 Inledning 
Testning av WLAN-kort är en viktig del vid utvecklandet av nya WLAN-kort. Korten 
skall hålla sig inom givna värden, standarder, för att vara kompatibla med annan utrus t-
ning och hålla sig inom, från staten uppsatta värden för t.ex. strålning. Testningen bru-
kar genomföras genom att man antingen mäter hur kortet tar emot signaler eller hur kor-
tet skickar signaler. För att testa kortet, kopplar man det till ett antal olika instrument, 
beroende på vilket test som för tillfället genomförs. Företag som utvecklar och tar fram 
nya WLAN-kort idag behöver kontrollera att WLAN-korten fungerar på ett tillfredsstäl-
lande sätt och att de följer vissa av de uppsatta standarder som finns för olika typer av 
WLAN-kort. Dessa tester kan göras i olika typer av laboratorier, så kallade testbäddar, 
där ett antal instrument är kopplade till produkten. Genom att produkten utsätts för olika 
typer av signaler, och även genererar egna signaler, kan man avläsa värden på olika in-
strument och på så sätt verifiera produkten mot uppsatta mål.    

För att företagen skall kunna verifiera sina produkter mot standarderna används idag 
ofta olika typer av programvara. Programvaran är till för att hantera in- och utdata både 
i instrument och i produkter. För att inte behöva föra in alla testvärden manuellt, vilket 
kan anses vara tidsödande, kan dessa tester på olika sätt automatiseras. Testerna kan 
vara mycket omfattande och ta lång tid, vilket leder till en önskan om att förlägga tes-
terna till nätter och helger. Resultaten kan sedan bearbetas under dagtid.  

Utvecklandet av den programvara som vi har implementerat har genomförts vid Micro-
bind House i Uddevalla. Programvaran är utvecklad i den grafiska programmeringsmil-
jön Labview. Microbind House och programmeringsmiljön Labview kommer i fö ljande 
avsnitt att presenteras mer ingående. 

1.1 Microbind House 

Microbind House [1] är en allians mellan Uddevalla kommun, Chalmers, Högskolan 
Trollhättan-Uddevalla (HTU), Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Gö-
taland. Microbind House har bland annat till uppgift att bistå olika företag inom forsk-
ning och telematik med tekniskt kompetens. 

Det telematiska laboratoriet har till uppgift att utveckla egna produkter. Dessutom kan 
det hyra ut instrument till mindre och medelstora företag, som själva inte har möjlighe-
ten införskaffa sådana. 

Microbind House är nu i en utvecklingsfas av ett nytt WLAN-kort. WLAN-kortet skall 
operera inom IEEE 802.11a och IEEE 802.11b. Det som är nytt med detta kort är att det 
skall fungera i utomhusmiljöer med de krav som ställs på bland annat temperaturkäns-
lighet och strömförsörjning. För att underlätta den kommande certifieringen är tanken 
att genomföra nödvändiga tester fortlöpande i det egna laboratoriet och därefter göra de 
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förändringar som behövs för att sedan skicka WLAN-kortet till ett certifieringslaborato-
rium.  

1.2 Labview 

Labview är ett av de största programmeringsverktygen inom företagssektorn där man 
arbetar med mätteknik och elektronik i Sverige idag [2].  

Labview är ett grafiskt verktyg för att göra program som ställer in externa instrument 
och läser av värden på instrument som i sin tur är kopplade till det objekt man vill mäta. 
Genom grafiska ikoner framställs program som lämpar sig främst för datainsamling, 
dataanalys, datapresentation, datalagring samt styrning genom Ethernet, GPIB eller an-
dra gränssnitt. Data kan även skickas till de objekt där mätningen skall utföras, för att 
ställa in dem på givna värden. Genom avläsning av olika instrument kan sedan resultatet 
verifieras. Programmeringen sker i form av ett flödesdiagram med beräkningsikoner. 
Flödet sker från vänster till höger i det visuella gränssnittet. En mer djupgående förklar-
ing av Labview som programmeringsmiljö följer i kapitel 5, Introduktion i Labview. 

1.3 Problemformulering 

De tester och mätningar som görs på WLAN-kortet behöver ofta upprepas många gånger 
för att kunna korrigera fel som WLAN-kortet kan generera. Varje testscenario av ett nytt 
WLAN-kort kan, som nämnts ovan, ta en avsevärd tid. För att öka hastigheten på test-
ningen är en möjlig väg att automatisera processen genom att genomföra alla testerna 
sekventiellt, utan avbrott. Då kan testerna utföras på tider då laboratoriet är obemannat. 
Att automatisera testfallen tar tid, men borde uppvägas av den tidsbesparing som sker 
om testerna kan köras automatiserat. Detta leder fram till frågan hur vi kan automatisera 
en testprocess för WLAN-kort? 

En automatiserad testprocess är idag viktig då den förenklar testningen och ger ett sam-
lat resultat. Efter färdigställandet av den automatiserade testprocessen förväntar vi oss 
även en tidsvinst, till skillnad mot manuella tester. Denna aspekt är viktigt för de företag 
som genomför tester av WLAN-kort. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ge ett exempel på hur en implementation av ett automatiserat 
testscenario bestående av flera testfall kan se ut samt att utvärdera för- och nackdelar 
med att använda Labview. 

2 Metodik 
För att besvara frågan i vår problemställning har vi att valt två huvudmetoder, vilka re-
dovisas nedan. En för den mer teoretiskt inriktade delen med att samla in data via litte-
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ratur, både i pappersform och via Internet. Dessa data har berört hur ett testscenario är 
uppbyggt, mätinstrumentens funktion och har hjälpt oss utreda möjligheterna att utveck-
la ett program för att automatisera testfall. Den andra metoden har använts för det mer 
praktiskt inriktade arbetet med att ta fram ett program och testköra ett automatiserat 
testscenario. Vi har valt att arbeta med den utvecklarnära och för små applikationer rela-
tivt tidseffektiva metoden Extreme Programming, där kontinuerliga möten med korttill-
verkare har genomförts fortlöpande under hela projektets gång. Denna metod har varit 
beroende av litteraturstudien, eftersom vi först var tvungna att samla in data för att öka 
kunskapsnivån och sedan använda den kunskapen för att utveckla programmet för test-
scenariot. På grund av en kort arbetsperiod och en strävan mot en relativt kort inlär-
ningstid samt en utvecklingsgrupp bestående av endast två medlemmar, anser vi att det-
ta tillvägagångssätt var en väg att uppnå vårt syfte. 

2.1 Litteraturstudie 

Genom litteraturstudien har vi läst in oss på ämnet testning av maskinvara och på vilka 
sätt detta kan göras. Vidare har vi djupstuderat manualer och exempel för programme-
ringsverktyget Labview 7.0 för att senare kunna bygga det tänkta programmet. Även 
information och manualer från de instrument som har använts har studerats för att ge 
grundläggande förståelse hur instrumenten fungerar och kommunicerar med annan 
hårdvara och dator. Vi har även använt oss av National Instruments diskussionsforum 
för att kunna lösa de olika typer av problem som vi har mött när det gäller att sätta upp 
testmiljön. För övrigt har vi att sökt information genom Internet, på en del webbsidor, 
för att kunna jämföra med tidigare insamlad data för att validera innehåll i litteratur, vil-
ket har ökat vår möjlighet att vara källkritiska.  

2.2 Extreme Programming (XP) 

Extreme programming (XP) [3] är en programutvecklingsmetod för små utvecklings-
grupper, vars mening är att göra det möjligt att leverera snabbt och att leverera kod eller 
applikationer med hög kvalitet.  

XP fokuserar på individen och har arbetsmetoder som främjar kommunikation mellan 
uppdragsgivare och utvecklare. XP skall leda till ett effektivt grupparbete, där bland an-
nat övertid inte uppmuntras. Utvecklarna byter plats med varandra för att uppnå  en stör-
re fokusering. XP innebär att tester av programmen genomförs kont inuerligt och kan 
därmed leverera kod med hög kvalitet. XP innebär täta leveranser av små fungerande 
delar, som ger uppdragsgivaren möjlighet att vid många tillfällen utvärdera systemet 
under utvecklingstiden.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt   

I början av projektet satte vi oss in i den programmiljö, som tilldelats oss (se kapitel 5). 
Vi har vidare studerat mätinstrumenten samt kopplat ihop dessa till en testbädd (se 
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Figur 4.1). Vi har skrivit enkla exempelprogram för att sätta oss in i programmerings-
miljön och en del av de kommandon som används i testscenariot. Därefter har vi skrivit 
instruktioner för kommunikation mellan dator och instrument. Efter detta skapades in-
struktioner för WLAN-kortet från en kommandoskalsmiljö, för att ställa olika parametrar 
på WLAN-kortet, vilka vi använde för våra mätningar. Vidare har vi skrivit exempeltest-
scenarion, som påminner om det skarpa och slutgiltiga testscenariot, för att utvärdera 
om tillvägagångssättet varit gångbart. Det sista steget i utvecklingen var att tillsammans  
med utvecklare specificera det testscenario vi har genomfört samt bestämma vilka vär-
den och parametrar som testscenariot innehåller. Detta för att implementera och genom-
föra testscenariot i Labview. 

Ovanstående har växlats med litteraturstudier och möten med kortutvecklare. 

2.4 Avgränsningar 

Vi har fokuserat arbetet på att implementera ett testscenario bestående av ett antal test-
fall, mätningar på kortet, eftersom det är vad vi bedömde som rimligt med tanke på tids-
aspekten. 

3 Beskrivning av testscenariot 
Standarder är en uppsättning regler som gör att olika tillverkare kan utveckla och pro-
ducera produkter enskilt, men där produkterna är kompatibla. Organisationen Institute 
of Electric and Electronic Engineers, IEEE, har specificerat ett flertal olika standarder. 
För WLAN-kort finns bland annat standarderna med beteckningarna IEEE 802.11a och 
802.11b. En standard kan innehålla värden inom vilka t.ex. hastighet, uteffekt och bitfel 
skall hålla sig. 

3.1 Testfallen 

Enligt standarden för WLAN, 802.11a från IEEE [4], skall en mätning av WLAN-signal 
(se Figur 3.1) genomföras för att kontrollera att signalen håller sig inom de gränsvärden 
som finns uppsatta i standarden. Detta testscenario benämns enligt IEEE 802.11a-
standarden för test 17.3.9.2. Gränsvärdena utgörs av en så kallad spektrummask  (se ka-
pitel 3.2 samt Figur 3.1) och testscenariot är framtaget för att WLAN-kort bara skall sän-
da med en viss uteffekt och att en specifik signal inte får ta upp mer än ett visst område 
av frekvensbandet. Vid jämförelsen bör ett antal punkter över frekvensspannet kontrol-
leras, varje enskild punkt är ett eget testfall och många testfall bildar ett testscenario. 
Om något av de enskilda testfallen överskrider spektrummasken har testscenariot miss-
lyckats. Efter rekommendation från utvecklarna av WLAN-kortet så har antalet mät-
punkter bestämts till 801 punkter. Frekvensspannet innehåller då en mittpunkt samt 400 
punkter på vardera sidan om denna. Detta anses av utvecklarna vara ett tillräckligt antal 
mätpunkter för att göra en tillförlitlig mätning. 
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3.2 WLAN-signal 

I testfallet undersöks en WLAN-signal [5] som sänder med en frekvens mellan 5,15 – 
5,825 GHz, dock bara på en frekvens i taget. Varje WLAN-signal skall sträcka sig i fre-
kvensled, över ett spann på 80 MHz, eller från minus 40 MHz till plus 40 MHz från 
mittpunkten, dvs. den frekvens som kortet sänder på. Enlig standard mäts signalen en-
dast mellan minus 30 till plus 30 MHz. Utvecklarna  av WLAN-kortet, anser dock att 
som säkerhetsmarginal bör det mätas mellan minus 40 till plus  40 MHz, för att säker-
ställa att signalen uppträder enligt förväntan även inom dessa frekvenser. I amplitudled 
finns uteffekten, amplituden, representerad. Amplituden mäts i dBm. Kortet sänder med 
en kontinuerlig signal för att signalen hela tiden skall vara möjlig att mäta. 

3.3 Spektrummask 

En spektrummask är en uppsättning av vektorer som tillsammans bildar en övre gräns, 
vilken inga värden från WLAN-signalen får överstiga (se Figur 3.1). Värdena i masken 
är relativa till WLAN-signalens toppvärde och relativa till signalens mittpunkt. Spekt-
rummasken är uppdelad i sektioner som utgår från noll MHz dvs. mittpunkten i det fre-
kvensområde som kortet sänder på. Noll MHz till minus nio MHz och noll MHz till 
plus nio MHz är två segment (se Figur 3.1), vilka är toppvärdena på masken. Här ifrån 
tas maskens offset så att korrekta relativa värden sätts i masken i förhållande till signa-
len. I skärningspunkterna mellan vektorerna i masken finns olika amplitudvärden givna, 
som ger oss lutningen på vektorerna samt talar om vilka relativa amplituder som inte får 
överskridas av WLAN-signalen. 

 
Figur 3.1. Visar en så kallad spektrummask  [4]. Spektrummasken är ett antal vektorer som tillsam-
mans bildar den övre gräns, vilken WLAN-signalen inte får överstiga. Samtliga amplitudvärden 
mäts i dB r, som är relativa till WLAN-signalens toppvärde.   

4 Testmiljö för WLAN-kortet 
Programmeringsmiljön vi har använt oss av var Labview 7.0, som är en grafisk miljö för 
att utveckla program, vilket använder sig av externa instrument (se kapitel 1.2 samt ka-
pitel 5). Datorn var en Dell med 2,6 MHz processor och 512 Mb RAM samt nätverks-
kort. Det mätinstrument vi har använt oss av är en spektrumanalysator (E4448A) från 
Agilent.  
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WLAN-kortet, testobjektet, är utvecklat av Microbind House och följer standarderna 
IEEE 802.11 a, b och g. Testobjektet innehåller LAN-utgångar för kommunikation via 
Ethernet. Objektet omfattar även två stycken antenner där den ena är kopplad till spekt-
rumanalysatorn via en lödning på kretskortet. Att kabeln är lödd på mätobjektet är en 
väg att skydda sig mot mätfel via störningar, som kan finnas runt kort och instrument. 
Kabeln är av typen radiofrequency-kabel.  Mätinstrumentet, datorn och testobjektet ingår 
i ett nätverk över TCP/IP med en hubb som trafikfördelare (se Figur 4.1). Kablarna i 
nätverket är av typen CAT UTP 5.  

I Labview har vi att använt oss av drivrutiner som innehåller funktioner för kommunika-
tion och funktioner för operationer på mätinstrumenten. Dock är mätobjektet inte upp-
kopplat mot Labview-miljön, utan styrs via en dosapplikation från datorn. Via denna 
applikation kan kortet bland annat instrueras att sända via olika standarder (IEEE 
802.11a, b eller g), men kortet kan även ställas in på att agera på olika frekvenser och 
hastigheter och med olika uteffekter. På WLAN-kortet finns en minnes- krets som inne-
håller en Linuxkärna som operativsystem. Via en seriell port på mätobjektet kan in-
struktioner för förändringar i kärnan skickas till operativsystemet från en dator. 

 
Figur 4.1. Visar instrumentuppsättningen för genomfört testfall.  Via en hubb är PC, WLAN-kort 
och spektrumanalysator sammankopplade till ett nätverk. Spektrumanalystorn och WLAN-kortet 
är sammankopplade via en ”RF-kabel”, för mottagande av WLAN-signal till spektrumanalysatorn. 

5 Introduktion i Labview 
Nedan ges en introduktion till Labview [6,7], för att implementationen av programmet i 
Labview (se kapitel 6) skall bli mer lättförståligt. Om du är bekant med Labview kan du 
gå direkt till kapitel 6. I resten av detta kapitel ges ett exempel, med figurer, på en mind-
re applikation. Det sistnämnda för att skapa insikt i Labviews struktur och flöde. I kapit-
let ges även förklaringar på SCPI samt VISA. SCPI är kommandospråket som används 
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för att kommunicera med instrumenten och VISA är ett gränssnitt för att kommunicera 
mellan dator och mätinstrument. 

Programmeringsmiljön i Labview består av ett blockdiagram. I blockdiagrammet utförs 
merparten av den visuella programmeringen genom att ikoner sätts ut i diagrammet. 
Ikonerna innehåller olika funktioner för att t.ex. styra instrument eller utföra beräkning-
ar. Dessa ikoner sammanfogas oftast till ett program via färgade så kallade trådar. Ge-
nom dessa trådar transporteras data, olika färger på trådarna betyder att olika datatyper 
transporteras. På varje ikon finns något som i Labview kallas för handtag. Handtag finns 
både för indata och för utdata. Till handtagen kopplas tråden och på så sätt skapas en 
koppling mellan ikonerna. Om man undersöker strukturen i ikonerna finner man att den 
är hierarkiskt uppbyggd, det vill säga att en ikon kan bestå av andra ikoner och så vida-
re. Detta kan liknas vid funktionsanrop. 

Användargränssnittet för exekvering i Labview kallas för frontpanelen. I frontpanelen 
sker endast en mindre del av programmeringen. En del funktioner för att presentera data 
för användaren programmeras via detta gränssnitt. Exempelvis gäller ovanstående för 
tabeller, grafer och indikatorer. Vidare kan man här flytta komponenter för att uppnå ett 
visst utseende för användaren.  

Från både blockdiagrammet och frontpanelen ges det tillgång till de olika menyerna 
med funktioner. Vald funktion förs ut i programfönstret med hjälp av den så kallade 
drag-och-släpp-metoden. För att skapa förbindelse mellan ikoner (funktioner) används 
trådar för att koppla ihop de olika handtagen på ikonerna. 

För mer ingående information om Labview bör de medföljande manualerna studeras. 
Det finns manualer för både programmiljön och för att skapa exempel. National Instru-
ments har en webbplats (www.ni.com) där man kan få hjälp med programmen. Här 
finns även ett forum där programmerare kan utbyta information. För att instrumenten 
skall fungera bör även drivrutiner för dessa installeras och manualerna för instrumenten 
studeras. 

5.1 SCPI 

Standard Commands for Programmable Instruments, SCPI [8], är ett standardiserat 
språk för att kommunicera mellan dator och olika mätinstrument. SCPI ger en kompati-
bilitet mellan olika typer av instrument och olika tillverkare. I programspråket används 
även samma kommandon för att utföra samma mätningar även om det är två helt olika 
typer av instrument. Exempelvis används samma kommando för att ställa in en frekvens 
på både en signalgenerator och en spektrumanalysator. SCPI är även oberoende av vil-
ken fysiskt koppling som används mellan dator och mätinstrument. Ett exempel på ett 
SCPI-kommando för att läsa av amplituden vid en viss frekvens kan se ut enligt följan-
de; ”CALC:MARK:X 5220 MHz CALC:MARK:Y?”. 
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5.2 VISA 

VISA, Virtual Instrument Software Architecture [9], är en samling av funktioner som 
tillsammans bildar ett gränssnitt för att koppla samman instrument med programvara. I 
gränssnittet finns stöd för att kommunicera över t.ex. Ethernet. Det finns funktioner för 
att visualisera trafiken, ställa in IP-adresser och hjälpfunktioner.  

5.3 Exempel i Labview 

För att åskådliggöra arbetssättet i Labview ytterligare, och på så sätt ge en ökad förstå-
else för Labview, kommer vi nedan att beskriva en mindre applikation i Labview. Ap-
plikationen har till uppgift att utläsa ett värde i amplitudled efter att användaren angivit 
en bestämd punkt i frekvensled. Detta används för att t.ex. avläsa amplituden i en viss 
frekvens på en WLAN-signal (se Figur 5.1). 

  

Figur 5.1. Övergripande vy över hela exe mpelprogrammet. 

Figurerna nedan presenteras från blockdiagrammet. De delar som finns med i exempel-
ikonen är: 

VISA resource name  (se Figur 5.2) är en ikon som sköter om förbindelsen mellan mät-
instrumentet och Labview. VISA kommunicerar över både TCP/IP  och GPIB. VISA 
resource länkas via en färgad tråd till VISA write. 
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Figur 5.2. Ikonen VISA resource name , som handhar kommunikation med instrumentet. 

VISA write (se Figur 5.3) är en ikon som handhar skrivningar av instruktioner till mät-
instrumentet, genom VISA write kan olika typer av data skickas till instrumentet. 

 

Figur 5.3. Ikonen VISA write, som skriver SCPI-kommandon till instrumentet. 

Indata för write-ikonen kan ges via olika strängar. Strängarna sätts ihop med hjälp av en 
så kallad string concatenate (se Figur 5.4).  I  exemplet har ett antal korta SCPI-
kommandon satts ihop [Error! Reference source not found., 10] till en enda sträng, 
som sedan skickas till mätinstrumentet via en tråd till VISA write. Efter den tredje 
strängen (%s) finns en radbrytning (\n) för att kommandot skall mottas på rätt sätt i in-
strumentet. 

 

Figur 5.4. Vy över string concatenate-ikonen med indata i form av strängar. 

CALC:MARK:X, talar om för instrumentet vilken punkt i frekvens led som skall avlä-
sas. Med hjälp av ikonen MarkerFrekvens (MHz)  kan användaren själv bestämma vil-
ket frekvensvärde som skall avläsas. 



 Automatisering av testprocess för WLAN-kort  
 

10 

CALC:MARK:Y?, talar om för instrumentet att avläsningen i amplitud led skall göras i 
kurvans högsta punkt för valt frekvensvärde. 

Den hopsatta strängen som skickas till instrumentet ser i sen helhet ut enligt följande: 

CALC:MARK:X  <FREKVENS> MHz 

CALC:MARK:Y? 

VISA read (se Figur 5.5), som får sina indata från VISA write och de SCPI-
kommandon som skickas via string  concatenate. Funktionen läser sedan av instrumen-
tet och resultatet skickas som en sträng via en tråd till resultatrutan Resultat (dBm). 

 

Figur 5.5. VISA read-ikonen som läser data från instrumentet. Resultatet visas i ikonen Resultat 
(dBm) 

För att genomföra denna mätning ett flertal gånger, kan kommandona placeras i en for-
loop (se Figur 5.6). N-variabeln, som är indata i for-loopen, talar om hur många gånger 
for-loopen skall genomföras. Variabeln i är en räknare som alltid ökar värdet med ett för 
varje varv. 

 
Figur 5.6. Ikonen visar en  for-loop. 

I användargränssnittet (se Figur 5.7) kan ovanstående exempel se ut enligt följande: 

 

Figur 5.7. Är användargränssnittet för exempelprogrammet. 
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Det användaren bör utföra i användargränssnittet, för att ovanstående operation skall 
genomföras, är att välja en frekvens samt att köra programmet. 

6 Implementationen 
Resultatet av implementationen är en ikon i Labview (se Figur 6.1). Ikonen kan vara en 
del av ett större Labviewprogram där ytterligare tester kan genomföras och varje ikon 
motsvarar då ett testscenario. Ikonen har ett antal in- och utgångar för att kunna kopplas 
ihop med andra ikoner och för att kunna visa de resultat som testscenariot producerar. 
Ikonen har dessutom ingångar för att kunna sätta olika indatavärden.  Användaren av 
programmet har möjlighet att sätta tre typer av indata: startfrekvens för mätningen, fre-
kvensintervall mellan mätningarna och antal mätningar.  

 

Figur 6.1. Den färdiga implementationen i ikonformat. 

Den vänstra sidan av ikonen fungerar som programmets indata. Start frekvens (Start 
frequency) är den indata, där frekvensens startvärde bestäms för mätningen. Frekvensin-
tervall (Frequency spacing) är den indata som bestämmer vilken nästa frekvens blir i 
mätningen. Frekvensintervallet utgår från startfrekvensparametern och ökar med den 
bestämda indatan för varje upprepning av testet. De antal gånger som testet skall ge-
nomföras bestäms av indatan (Number of tests). De eventuella fel som kan komma från 
eventuella andra ikoner är indata (error in).  

Ikonens högra sida är programmets utdata. Utdata från programmet sker genom en graf 
(XY Graph), en tabell (Table) och en indikator (Pass test). Det finns även utdata för fe l-
hanteringen (error out ). 

6.1 Övergripande struktur av implementationen 

Programmet kan delas in i tre delar: initieringsdel, beräkningsdel och present ationsdel. 
Initieringsdelen innehåller olika inställningar för spektrumanalysatorn och definierar 
bland annat spann och frekvens så att spektrumanalysatorn mäter inom rätt mätområde. 
Efter initieringsdelen följer en beräkningsdel där resultatet (WLAN-signalen) från spekt-
rumanalysatorn jämförs med en spektrummask. Detta sker genom att jämföra ett stort 
antal mätpunkter (testfall) i spektrumet med spektrummasken. Slutligen finns det en pre-
sentationsdel där data från mätningen presenteras i form av en graf, en tabell och genom 
skrivning till en loggfil. Figur 6.2 visar övergripande pseudokod från implementationen. 
Se även bilaga A, som visar implementationen av programmet i sin helhet. 
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FOR i = 0 TO AntalFrekvensmätningar -1 

freqInt = i * 1000000 

freqStart = 5220000000 

Initiera (freqStart+ freqInt) 

Jämför mot spektrummask 

Skriv ut resultat 

ENDFOR 

Figur 6.2. Övergripande pseudokod från Implementationen. 

De olika delarna ligger tillsammans i en for-loop där användaren får möjlighet att be-
stämma hur många gånger loopen skall köras d.v.s. vid hur många olika frekvenser man 
vill mäta och jämföra med spektrummasken. I for-loopen får användaren även välja 
startvärde på mätningen. Framför denna for-loop i Labview-implementationen (se bila-
ga A) ligger ytterligare en loop där användaren har möjlighet att bestämma hur många 
stort frekvensintervall som man vill ha mellan de olika mätningarna. Den sistnämnda 
for-loopen är dock inte nödvändig. Se vidare kapitel 7.6.1. Pseudokoden (se Figur 6.2) 
visar implementation med endast en for-loop i programmet. 

6.2 Initieringsdelen 

Initieringsdelen (se Figur 6.3) består av ikonerna Build Text och Display Message to 
User som talar om för användaren vilken frekvens som skall ställas in på mätobjektet 
(WLAN-kortet). En kommunikation mellan Labview och instrumentet upprättas via iko-
nen Initialize . Det finns i denna del även ikoner för att göra inställningar på spektrum-
analysatorn. De värden som bestäms är bland annat mätområde, medelvärdesbildning 
för att skapa en jämn kurva och antalet mätpunkter i spektrat. I initieringsdelen ligger 
också en fördröjning på tio sekunder (delay). Fördröjningen är till för att det i initiering-
en sker en medelvärdesbildning av kurvan som tar ca tio sekunder att genomföra. Iko-
nen Fetch Trace gör en avläsning av högsta amplitudvärdet i kurvan för att ha som re-
ferensvärde vid konstruktion av spektrummasken. 
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Figur 6.3. Initieringsdelen i implementationen. 
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6.3 Beräkningsdelen 

Beräkningsdelen (se Figur 6.4) består av en jämförelse mellan den signal som WLAN-
kortet genererar och en spektrummask . I spektrat mäts amplituden vid 801 punkter och 
sparas i en vektor. Jämförelsen mellan spektrummask  och WLAN-signal består i att varje 
element i vektorn med amplitudvärden från en spektrummask  subtraheras från motsva-
rande position för element i vektorn med amplitudvärden från WLAN-signalen. Resulta-
tet av de jämförda elementen bildar en ny vektor. Om resultatet vid någon av dessa jäm-
förelser är negativt, betyder detta att testet inte är godkänt. Det vill säga att WLAN-
signalen har överskridit spektrummasken. 

 

Figur 6.4. Beräkningsdelen i implementationen. 

Spektrummasken i sig är uppbyggd av vektorer (se bilaga B). Vektorerna är uppbyggda 
av startfrekvens och stoppfrekvens, startamplitud och stoppamplitud samt antalet mä t-
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punkter i denna vektor (se bilaga C). Dessa värden är en vektors längd och lutning. Fle-
ra vektorer bildar tillsammans den kurva som utgör spektrummasken (se Figur 6.6).   

6.4 Presentationsdelen 

Presentationsdelen (se Figur 6.5) innehåller fyra sätt att presentera data: graf, tabell, 
loggfil samt indikator. Grafen hämtar sina värden direkt från de vektorer som spekt-
rummasken och WLAN-signalen genererar. I tabellen och i loggfilen skrivs de data där 
signalen överstiger spektrummasken, det vill säga de värden i vektorn som bildas i be-
räkningsdelen och som är negativa. Kontrollen om något av elementen i vektorn är ne-
gativt sker i en for-loop, där även skrivning till tabell och loggfil sker. 

Om tabellen är tom, det vill säga att inga underkända värden finns, visas detta genom en 
grön indikator. Indikatorn är den slutgiltiga indikationen på att testscenariot har lyckats. 

 

Figur 6.5. Presentationsdelen i implementationen. 

6.5 Användargränssnitt 

Det gränssnitt som visas mot användaren (se Figur 6.5) är grafiskt och innehåller en graf 
där WLAN-kurva och spektrummask presenteras.  Därefter får användaren information 
om resultatet låg inom de uppsatta gränserna eller inte. Om testet inte klarade kraven så 
presenteras de felaktiga resultaten i en tabell. Dessutom finns en ruta som indikerar om 
det uppstått någon form av programfel t.ex. om det inte finns någon koppling mellan 
dator och instrument. Dessutom finns det tre indatarutor för att föra in data till testet. 
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Figur 6.6. Frontpanel som visar gränssnittet mot användaren. Panelen innehåller graf visande spek-
trummask  och WLAN-kurva. 

7 Utvärdering av implementationen 
Implementationen i Labview är tänkt att vara helautomatisk. Implementationen är 
främst automatiserad med tanke på avläsning av instrumenten som är kopplade till 
WLAN-kortet dvs. man kan sätta de värden man önskar på WLAN-kortet och sedan är 
avläsningen och analys av avläsningen helt automatiserad. 

7.1 Inställningar av instrumentation i Labview 

Inställningar av spektrumanalysatorn E4448A i Labview görs genom en drivrutin från 
Agilent för spektrumanalysatorn. En nackdel med att använda ikonerna som finns i 
Labview och ikoner som följer med drivrutiner, istället för att skriva dem själv, är att 
man inte kan kontrollera de eventuella fel som finns i de färdiga ikonerna. Det är också 
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en nackdel att det inte alltid finns de funktioner i ikonerna  som man kan tänkas behöva, 
vilket gör att man kan behöva implementera nya ikoner med SCPI-kommandon för att 
t.ex. ställa instrumentet på ett specifikt värde. 

7.2 Spektrumsmasken 

I Labview finns funktioner för att specificera en spektrummask  [12]. I detta fall kan des-
sa dock inte användas på grund av att den funktion som finns i Labview för att specifi-
cera en spektrummask  inte har några värden på frekvensaxeln som är lämpliga. Vi har 
därför byggt en egen spektrummask av vektorer (se bilaga B). Detta gör att spektrum-
masken blir lite omständlig att ändra värden på, ifall det skulle behöva göras någon typ 
av förändring, men spektrummasken är i övrigt fullt fungerande. 

7.3 Jämförelse mellan spektrummask och WLAN-kurva 

Jämförelsen mellan WLAN-kurva och spektrummask  består i sig av jämförelse mellan 
två stycken vektorer med amplitudvärden. I Labview behövs ingen iterering för att stega  
igenom vektorerna och jämföra element för element. Istället tas den ena vektorn och 
subtraherar den andra vektorn. Resultatet blir att det första elementet i den första vek-
torn subtraheras från det första elementet i den andra vektorn, det andra elementet i den 
första vektorn subtraheras från det andra elementet i den andra vektorn. Detta förutsätter 
att vektorerna är lika stora. Resultatet blir en ny vektor av samma längd som de två för-
sta vektorerna. Detta medför att i Labview behövs inte några iterationsstrukturer för att 
jämföra, subtrahera dividera vektorer m.m. med varandra. 

7.4 Presentationsdel 

Den del som skriver till en loggfil i Labview, skriver till filen för varje varv i for-
loopen. Det skulle vara önskvärt att spara resultatet till en vektor och spara till fil när 
loopen körts färdigt. Detta för att öka exekveringshastigheten av testfallen i och med att 
skriva till fil för varje varv i loopen tar avsevärt mycket längre tid. Detta visade sig dock 
skapa problem. Stödet för att flytta ut ikonen för skrivning till fil utanför for-loopen gör 
att man får en så kallad broken link, som betyder att flödet får ett brott och skrivning till 
fil fungerar då inte. 

7.5 Struktur 

Strukturen i Labview kan göras på några olika sätt. Vårt sätt har varit ett enkelt flödesin-
riktat sätt där flödet styrs av Labview och går från vänster till höger. För att vara säker 
på att den delay-ikon som vi använder i programmet exekveras på rätt ställe så har vi 
lagt in en sekvensstruktur. Genom att använda denna så exekveras programmet från ruta 
till ruta i sekvensstrukturen. Testet skall göra tio olika mätningar, varför testet ligger i 
en for-loop som upprepas tio gånger. Grafiskt så dras for-loopen ut och omgärdar då 
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nästan hela programstrukturen. Detta gör överblicken av vad som finns i for-loopen 
mycket tydlig (se bilaga A). 

7.6 Implementationsproblem 

Implementationen i Labview är något olämplig. 

 

Figur 7.1. Visar initieringsdelen av implementationen med de två for-looparna . 

Iterationsvärdet är det värde som bestämmer hur mycket i-variabeln skall öka eller 
minska för varje varv i en for-loop. På grund av att iterationsvärdet i en for-loop i Lab-
view alltid är lika med ett (i+1) så multipliceras iterationsvärdet (i) med intervallvärdet 
(1 000 000) för att få rätt iterationsvärde (freqInt = i * 1 000 000). Det vill säga att fre-
qInt ökar med 1 000 000 för varje varv i for-loopen. Det är omständligt, jämfört med 
hur lätt det är i ett vanligt programspråk, att sätta vilket värde man vill på iterationsvär-
det. När man initierar en for-loop sätts att värdet t.ex. skall öka med 20 (i+20) för varje 
varv i loopen istället för ett som det är i Labview. 

7.6.1 Extra for-loop 

När programmet konstruerades gjordes en extra for-loop för att kunna sätta rätt värde på 
freqInt dvs. hur mycket i-värdet skall öka för varje varv i loopen. I Labview kan man 
lätt få uppfattningen att den vänstra for-loopen körs först och sedan går exekveringen 
vidare åt höger (se Figur 7.1). Detta är dock felaktigt. De två for-looparna exekveras 
samtidigt vilket gör att programmet inte fungerar som övriga språk beträffande logik. På 
grund av detta så uppmärksammades inte att konstruktionen för att addera rätt värde på i 
(freqInt) faktiskt kan sättas i samma loop, där övriga delar initieras. Att skriva pseudo-
kod av Labview-implementationen blir lite förvirrande. Därför presenteras det sätt som 
det bör se ut om man gör iterationen i endast en for-loop (se figur 6.2). 

8 För- och nackdelar med Labview 
Vi upplever att Labview har en ganska hög inkörströskel beträffande förståelsen av an-
vändandet av programmet. Det tar tid att bilda sig en grundläggande uppfattning om hur 
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programmet är uppbyggt. Detta kan bero på att kopplingen mellan programikoner ibland 
kan kännas något ologisk. Bland annat är det svårt att ändra datatyp i de ikoner som 
finns. T.ex. så finns det i Labview olika typer av strängar. Mellan dessa har vi haft pro-
blem att hitta lämpliga konverterare. Förutom de mera traditionella datatyperna som kan 
påträffas i vanliga programmeringsspråk finns i Labview bland annat Digital wave-
form, Dynamic och Variant. Dessa datatyper kommer vi inte att närmare beröra., utan 
vi hänvisar till källa [6]. 

Labviews breda stöd för att arbeta med olika typer av instrument gör det till ett generellt 
sett bra redskap. Detta kan vara till fördel när man kan vill arbeta mot flera typer av in-
strument eller när man ändrar instrumentuppsättning ofta. Konvertering mellan olika 
datatyper i Labview kan vara besvärligt beroende på att det finns många olika ikoner för 
detta. På grund av det stora antalet datatyper, finns det också en mängd ikoner för kon-
vertering, vilket gör att det kan vara svårt att hitta en passande konverteringsikon.  

Felhantering i Labview är enkel att implementera eftersom de flesta ikoner har inbyggda 
funktioner för felhantering. Om fel uppstår skickas det vidare uppåt och sedan framåt i 
strukturen. I slutet av programmet genereras t.ex. text som visar de fel, som uppstått un-
der exekveringen av programmet. Detta gör det lättvindigt att felsöka programmet, men 
de felkoder som genereras kan ibland vara svåra att tolka. I Labview finns inget stöd för 
att exportera blockdiagram eller frontpanel som digitalt bildformat. Detta kan vara ett 
stort problem vid dokumentation av de program som byggs. 

8.1 Jämförelse 

För att visa på skillnader och likheter mellan hur Labview och hur ett vanligt program-
språk (se Figur 8.1 samt Figur 8.2) fungerar har vi gjort en jämförelse mellan Labview 
och hur ett generellt programmeringsspråk skulle kunna se ut. Istället för att använda 
kod i ett befintligt programmeringsspråk har vi byggt algoritmen vi använder med pseu-
dokod. Detta för att det skall bli tydligt att förstå, för att göra det mer generellt och för 
att inte låsa exemplet till enbart ett programmeringsspråk. Här förutsätts att de aktuella 
funktionerna som anropas, redan finns att tillgå. Detta för att göra jämförelsen på ett li-
knande sätt på grund av att de funktioner som finns i Labview inte heller är synliga för 
användaren men är åtkomliga genom ikonerna. Jämförelsen visar den del av Labview-
programmet, presentationsdelen, som behandlar skrivning till fil, skrivning till en tabell 
och pass/fail- indikator mot spektrummask  (se Figur 8.1). 
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Figur 8.1. Presentationsdelen av implementationen. 

 
Pseudokoden (se Figur 8.2) beskriver en for-loop som genomförs 801 gånger, det vill 
säga ett varv för varje mätpunkt i spektrat. Om resultatet i den första jämförelsen är ne-
gativt så sker skrivning till vektor, loggfil och tabell. Om längden av vektorn som kon-
trolleras i den andra jämförelsen är lika med noll, betyder det att vektorn är tom. Att 
vektorn är tom betyder att inga fel har detekterats och inget har lagrats i vektorn. Signa-
len har alltså inte överskridit spektrummasken och signalen är således godkänd. 

FOR i = 0 TO 801  

   IF differens < 0 THEN 

   skriv till vektor, loggfil, tabell 

ENDFOR 

IF vektorns längd = 0 THEN     

   signal godkänd 

ELSE 

   signal ej godkänd 

Figur 8.2. Pseudokod som presentationsdelen kan tänkas se ut i ett vanligt programspråk. 

8.2 Skillnader mellan implementationerna   

Vid jämförelsen av dessa två implementationer finns det ett antal punkter där de båda 
implementationerna skiljer sig åt. Har man erfarenhet av något programmeringsspråk, så 
kan det gå fortare att implementera koden i ett vanligt programspråk än i Labview där 
man behöver finna passande ikoner. Finns det inte några färdiga funktioner för det pro-
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gramspråk som används, kan man anta att en sådan implementation skulle ta avsevärt 
längre tid än den grafiska implementationen i Labview. Användandet av Labview har en 
fördel i att undvika de syntaxproblem som kan uppstå i ett programspråk i och med att 
det främst använder sig av grafiska ikoner. Eftersom strukturen i Labview är grafisk, så 
kan det vara lättare att få en överskådlig syn av programstrukturen.  

9 Diskussion av metoder 
Datainsamlingen via litteraturstudien gällande manualerna till Labview var mycket in-
gående och omfattande. Detta var givande även om det fanns en del brister i manualerna 
beträffande hur väl informationen motsvarade den version vi använde (Labview 7.0). 
Vissa kapitel var inte så djupgående som vi hade önskat. Ett exempel på detta var att det 
borde ha funnits något kapitel som helt och hållet behandlade konvertering av data. Do-
kumentationen beträffande hantering av loopar, while-loop och for-loop, var tillfredstäl-
lande men det saknades nästan helt information beträffande uppbyggnad av if-satser i 
Labview. Även dokumentation över övriga selektionsstruk turer var bristfällig, vilket 
gjorde att litteraturstudien tog ganska lång tid. För att underlätta litteraturstudien hade 
det varit bra att få introduktion av någon i programvaran Labview väl insatt person. 

Under arbetets gång har vi även stött på en del problem i Labview som vi inte kunnat 
lösa med den litteratur som följer med programvaran. Sökningen av information har då 
främst skett genom det forum som National Instruments tillhandahåller för Labview. 
Detta forum har varit till hjälp och innehåller mycket information. Tyvärr ger sökning i 
detta forum antingen inga träffar alls eller oftast väldigt många träffar, vilket gör att 
man på egen hand får leta mycket bland dokumenten. 

Vid några tillfällen har vi även gjort sökningar på Internet beträffande hjälp med pro-
gramvaran. Sökningarna ger oftast allmän information om Labview, men kan vara ett 
bra komplement till andra sökningar. 

Beträffande den standard som finns för WLAN-kort IEEE 802.11a så är denna standard 
ganska diffus till sitt innehåll. När vi studerat denna standard så krävdes det en hel del 
tolkning av materialet för att kunna utröna vilka värden som testscenariot bör innehålla. 
Standarden beskriver inte särskilt ingående hur och i vilka steg testerna bör genomföras 
utan främst vilka mätvärden som bör uppnås. 

Beträffande de SCPI kommandon vi har använt, så brukar det ofta finnas med någon 
form av manual till de instrument som används. Vi har använt oss av manualen till spek-
trumanalysatorn E4448A från Agilent Technologies. Denna manual visade sig vara in-
nehållsrik när det gäller instruktioner till instrumentet i form av SCPI-kommandon. I 
övrigt finns det även en hel del information om SCPI-kommandon på Internet. 

Vi använde oss av delar av metoden som utgör Extreme Programming. Koden i Labvi-
ew utformades av två personer vid en dator. Implementeringen blev inriktad på pro-
blemlösning och processen gick ganska långsamt framåt. Genom metoden byggdes of-
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tast små byggblock, som vi sedan fogade ihop i slutskedet av processen till det färdiga 
programmet. I XP så gäller det också att ha en bra kontakt med sin uppdragsgivare. Det-
ta tog vi fasta på och har haft en mycket god kontakt med vår uppdragsgivare, Micro-
bind House, som har bistått oss med synpunkter och hjälp med tekniska benämningar 
samt utformning av testscenariot. Metoden valdes för att den anses vara en ganska 
snabb metod för utveckling av programvara. Utformningen med denna metod blev dock 
inte särskilt snabb, men det har inte så mycket att göra med metoden i sig, utan snarare 
brist på tidigare erfarenheter av Labview. 

10 Slutsats 
I testprocessen görs en jämförelse mellan WLAN-signalen och den spektrummask  som är 
specificerad i standarden IEEE 802.11a. Implementationen av ett program i Labview för 
denna testning visar att det är fullt möjligt att i Labview göra ett automatiserat testscena-
rio bestående av ett antal testfall. Implementationen visar också hur det är möjligt att gå 
tillväga för att göra ett test och visar på ett grundläggande tillvägagångssätt för arbetet 
med Labview.  

Därutöver har vi kommit fram till att Labview är ett program som har bra stöd för att 
kommunicera med externa instrument. Om man använder något annat programmerings-
språk, under förutsättning att det redan finns färdiga funktioner att arbeta med, kan detta 
vara ett alternativ om man har erfarenhet av programmering. Genom vanligt program-
språk kan det då vara mer komplicerat att sköta kommunikationen med externa instru-
ment. Dessutom kan man få problem med t.ex. syntaxfel som kan hejda utvecklingspro-
cessen. För någon som inte har programmerat tidigare så verkar Labview ha en kortare 
inlärningstid i jämförelse med att lära sig programmera i något vanligt programmerings-
språk. Konsekvensen blir således att en oerfaren programmerare bör använda sig av 
Labview. Tidsbesparingen av att göra testerna automatiserade kräver vidare utredning 
för att kunna säkerställa några slutsatser. 

Det testscenario vi presenterat i denna rapport är ett sätt på vilket test på WLAN-kort och 
liknande produkter kan göras. Detta test kan göras på en mängd olika sätt. Det kan det 
tänkas att man kan göra testet genom att använda vanligt programspråk eller i program 
som liknar Labview t.ex. VEE [13]. Vi bedömer att det sätt vi har gjort testet på, är fullt 
fungerande och genererar godtagbara resultat. Denna lösning kan vara ett steg på vägen 
för de företag som behöver göra liknande tester, oberoende av plattform, men kanske 
främst är till för företag som har Labview som utvecklingsmiljö och behöver göra lik-
nande typer av tester. 

Genom att visa hur man kan använda Labview och ett av dess användningsområden, 
samt utvärdera programmet, ges en inblick till dem som har funderingar på att använda 
programvaran. 



 Automatisering av testprocess för WLAN-kort  
 

23 

10.1  Andra tillämpningsområden 

De resultat vi fått genom automatiseringsprocessen gör att processen kan föras över, till 
att göra liknande typer av mätningar på de flesta WLAN-kort. Det som krävs är att kortet 
genererar en WLAN-signal och är anpassad till standarden IEEE 802.11a samt innehåller 
en likadan eller liknande instrumentuppsättning som i fallet som beskrivits. Vidare kan 
det tänkas att denna struktur av implementationen och den programvara som använts, 
kan användas när det gäller andra typer av testscenarion som använder standarden IEEE 
802.11a. Anledningen till att automatiseringsprocessen relativt enkelt kan överföras till 
typer av mätningar med andra instrument är att programvaran Labview kan använda 
SCPI-kommandon, vilket leder till att programmet blir mycket flexibelt vid kommuni-
kation med andra instrument. Andra tester kan då automatiseras på ett liknande sätt som 
det testscenario vi beskrivit ovan. I ett större perspektiv kan man tänka sig att använda 
ett annat programspråk, men med en liknande programstruktur för att uppnå samma re-
sultat beträffande automatiseringen av testscenariot. 

10.2  Rekommendationer till fortsatt arbete 

När det gäller genomförandet av kompletta och automatiserade tester enligt standarder-
na IEEE 802.11 a, b och g finns det ett antal förslag till fortsatt arbete. Först och främst 
bör man få tillgång till WLAN-kortets drivrutin eller skapa en egen drivrutin och konfi-
gurera denna, så att kortet blir tillgängligt från Labview.  Därmed blir det möjligt att 
göra inställningar på kortet från Labview.  

Vidare bör de testscenarier som vi inte berör i vår rapport genomföras. Detta är testsce-
narion som t.ex. kontrollerar antalet bitfel eller att WLAN-kortet behandlar en inkom-
mande signal på ett enligt standarden korrekt sätt. När program för samtliga av dessa 
testscenarion har producerats bör även dessa automatiseras. Vidare bör en klimatkam-
mare användas för att kontrollera samtliga testfall under olika temperaturer och luftfuk-
tigheter. Då ges möjligheter att simulera både en utomhusmiljö med dess olika påfrest-
ningar, men även att simulera en längre tidsperiod, t.ex. en livslängd för mätobjektet på 
kort tid.  

Det sista steget i ett komplett test bör vara att sätta ihop samtliga testscenarion och 
genomföra testerna på WLAN-kortet i en klimatkammare. Ett tänkbart scenario på en del 
av det kompletta testet kan vara enligt följande. Först ställs startvärden in i form av 
gradtal och en luftfuktighet på klimatkammaren, sedan sätts en viss startfrekvens på 
WLAN-kortet och spektrumanalysatorn. Samtliga tester inom ett visst temperaturspann 
genomförs, gradtalet ökas med t.ex.  fem grader och testerna genomförs på nytt. Denna 
process upprepas inom det temperaturspann som specifikationen föreskriver. 

Enligt vår bedömning bör detta förslag till fortsatt arbete leda till att ett WLAN-kort kan 
testas i en sådan utsträckning att det efter genomförda tester är färdigt för att certifieras. 
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A Övergripande programstruktur. 
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Bilaga  B:2 

B Struktur över funktionen generera spektrummask  
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Bilaga  B:3 

C Struktur över underfunktionen till spektrummask 

 


