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Uppsalaforetaget
Adarates
namn dr ursprungligen en ordlek - AD, DA och RATE - som
klockrent beskriver vad foretaget utvecklar: extremt snabba
AD/DA-omvandlarkort.
Foretaget, som grundades 6r
zoto, har wi anstiillda, men fler
som jobbar med sjiilva utvecklingen av produkterna. Kortfamiljen som nu sliipps - kallad
HRFT (High speed Radio Frequency Tiansceiver) - bestir av
tre medlemmar med en-. tvi- och
ftra-kanaler med en maximal
samplingshastighetpi 6 Gsa/s.
- Det handlar om forsvarsrelaterad utveckling och det passar min bakgrund. Jaghar bide
jobbat som tekniker pi FRA och
med telekrigforing pi FMV, sager Lars Elvelind, grundare av
Adarate. som ndrmast kommer
frin konsultbolaget Bitsim.
TajtAD-och DA-omvandling
Det speciella med Adarates
plattform dr att den erbjuder
bide AD- och DA-omvandling

pi ett FPGA-baseratkort, vilket
gor att det gir att fl en mycket
169fordrojning mellan den analoga in- och utsignalen. Samt
att prestanda ligger i toppklass,
havdar Lars Elvelind. Ombord
sitter vassa 8-bitars AD-omvandlare frin TexasInstruments
som samplar upp till 0 Gsais
och har en analog bandbredd pi
3GHz parat med Xilinx FPGA
Virtex-6.
Linkopingsforetaget SP Devices,som utvecklat en speciell algoritm som hojer prestanda pi
AD-omvandlarna som anvdnds,
dr en av fi svenskakonkurrenter
till Adarate. SP Deviceshar dock
storst fokus pi AD-omvandling.
-Men vi anvdnder oss inte
av algoritmer for hojande av
AD-prestanda eller si, utan
vi erbjuder det bdsta man kan
istadkomma
utifrin
vanlig
kommersiell teknik. Basen dr
mycket ling erfarenhet av avancerad hirdvarukonstruktion,
siigerLars Elvelind.
Utvecklingen som skett hittills har varit i samklang med
foretag inom forsvarsindustrin,
som ocksi betalat en stor del
av utvecklingsarbetet. Men det

handlarinte om konsultuppdrag, utan Adarate
rigersinaprodukter fullt
ut.
-Virt mil iir att ta
fram fi, men modulara
plattformar som kan
skreiddarsys
med mjuk-

vara. De ska vara flexibla nog
att kunna frlla minga kunders
behov och samtidigt vara iteranviindningsbara.

Rymdochtelekomstir pi tur
Inom forvarsindustrin
dar
man exempelvis arbetar med
olika former av radarsystem
* finns den sjiilvklara kundkretsen. Samtidigt ser foretaget
att tekniken dven passar i civila
tilliimpningar.Di handlar det i
forsta hand om rymdindustrin
dar intresset for bredbandiga
detektorer ir stort.
-Just nu hiller vi pi att utveckla produkter mot rymdhillet, och pi sikt ser vi att tekniken
dvenkan passavdlinom telekom.
Hirdvara ir det foretaget tjiinar pengar p& idag. Samtidigt ser
Lars Elvelind att foriidling i form
av mjukvara och firmware kan
vara en framtida inkomstkiilla.
Runt hornet serhan dvenm6jlighet till hogre upplosning, vilket dr en av nyckelfaktorerna fdr
att ta sig in i telekomomridet.
-Inom ett 6r ser jag
att vi kan ha plattformar
som ger fler dn 8 bitar,
kanske ro bitar. vid en
samplingshastighet pn
flera Gsa/s.
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