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Sammanfattning 

Denna rapport utreder möjligheten till en mönsterkortslösning för en kabelbaserad 
kraftenhet. Denna kraftenhet är låda som består av flera komponenter som exem-
pelvis kraftenheter för 24V, 100V, filter och motorstyrkort för två axlar samt kraft-
fördelning. Kablarna i enheten är tidskrävande och dessutom kostsamma. Därför har 
enheten idag både hög produktionskostnad och produktionstid. Kablarna tillför, ut-
över höga kostnader, risk för störningar och p.g.a. mängden kablar ökar svårigheten 
att felsöka enheten. 

Simuleringar har genomförts med LT-Spice för olika RC-filter för styrsignalerna i 
kraftenheten. Vidare har ett kretsschema konstruerats baserat på ritningen av lådan 
och alla kablar som ska reduceras och hanteras av mönsterkortet. Med kretsschemat 
skapades en layout för mönsterkortet. Denna layout representerar alla komponenter 
och hur kopparledningarna ska placeras. Det ledde till att mönsterkortet utvecklades 
som en möjlig lösning till kraftenheten. 

Nyckelord 
Printed circuit board, mönsterkort, RC-filter, logiska kretsar, kraftenhet 
  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

This rapport investigates the possibility for a PCB (Printed circuit board) solution for 
a cable-based power unit. This power unit is a box which contains multiple compo-
nents as for example power units for 24v, 100v, filter and motor control boards for 
two shafts and power supply. The cables in the unit are complicated and hard to con-
struct and also expensive. Therefore, the unit has a high production cost and high 
production time. Besides high costs the cables also add risks for interference and 
because of the amount of cables it also raises the difficulty to debug the unit. 

Simulations have been done with LT-Spice for constructions of different RC-filters 
for the steering signals in the power unit. Furthermore, a circuit diagram has been 
drawn based on the drawing of the power unit and all the cables that are to be re-
duced and handled by the circuit board. The circuit board layout was designed based 
on the circuit diagram. Which led to a circuit board being developed as a possible 
solution for the power unit. 

Keywords 
Printed circuit board, RC-filter, logical circuits, power unit 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Idag tar det lång tid att producera en kraftenhet, vilket är en låda som består av flera 
komponenter som exempelvis kraftenheter för 24V, 100V, filter och motor styrkort 
för 2 axlar samt kraftfördelning. Den har utöver enheten komplicerade kablar som 
är svåra att konstruera och kostsamma. Enheten har idag både hög produktionskost-
nad samt produktionstid, därför behöver enheten och kablarna optimeras för pro-
duktion. Kablarna tillför utöver höga kostnader, en risk för störningar och p.g.a. 
mängden kablar ökar svårigheten att felsöka enheten. Enheten har begränsad form 
av felhantering av insignalerna som kommer genom kablarna, det finns begränsad 
kontroll av insignalerna och begränsat med filter för att minska felen. Uppgiften är 
att studera och undersöka om en kabelbaserad kraftfördelningskopplingsdosa even-
tuellt skulle kunna ersättas med en produktionstekniskt lättare producerad, mindre 
utrymmeskrävande, lättare och störningssäkrare mönsterkortslösning. 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet är undersöka möjligheten om ett mönsterkort som kan 
ersätta kablar och ha möjlighet för felhantering för kraftenheten. Det ska utföras 
med hjälp av litteraturstudier och simuleringar samt personal för att kunna genom-
föra en studie av kraftenheten och dess signaler. Utifrån litteraturstudier och inform-
ationsmöten med SAAB AB kan förslag till förbättringar och felhantering undersökas 
för att reducera störningar och kontrollera insignalerna till kraftenheten. Med detta 
tillföra en utökad felhantering till kraftenheten. Lämpliga filter ska föreslås baserat 
på utvärderade simuleringar och mätningar. Kraftenhetens användningsområde, 
storlek, komponenter, livslängd, kostnad och miljö ska tas i beaktande vid studie och 
förslag. Med detta kunna reducera produktionskostnad och produktionstid. 

1.3 Avgränsningar 
Ritningar, informationsmöten och komponenter är från SAAB AB och kan därför 
inte dokumenteras komplett i avseende till sekretessbelagd information. Arbetstid 
begränsad till tio veckor och inom denna tid kommer ingen prototyp att utvecklas 
och verifieras.  
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Design av mönsterkort 
2.1.1 Definition och terminologi 
I denna rapport kommer termen mönsterkort att användas genomgående. Den eng-
elska termen är PCB (Printed circuit board). För ytmonterat och hålmonterat kom-
mer termerna surface mounted och through-hole att användas. 

2.1.2 Historia och utveckling 
Mönsterkort utvecklades under andra världskriget med syftet att reducera storleken 
på elektroniken. De första mönsterkorten var baserade på konduktiva bläckzoner 
som var fästa gentemot keramik. Det var först under 50-talet de började baseras på 
laminerad plast med kopparkondensatorer. Med förbättrad produktionsteknik 
kunde produktionskostnaderna sänkas. Idag används det inom all vardaglig elektro-
nik som exempelvis datorer och mobiler. Sedan slutet på 70-talet har korten desig-
nats med hjälp av datorer, en metod som kom kallas för CAD (computer aided de-
sign). Detta har underlättat för mer avancerade konstruktioner och utveckling. 
Mönsterkort är främst till för att förse elektrisk anslutning och mekanisk support för 
olika elektriska komponenter. Komponenterna är byggblock för kortet och dessa 
block kopplas samman med hjälp av kortets ledningar. Dessa komponenter kan ex-
empelvis vara resistorer och transistorer. Det leder till att mönsterkort kan byggas 
upp på flera olika sätt och ha mängder av olika tillämpningar och användningsom-
råden. Därför är korten fundamentala för dagens elektronik och används framförallt 
inom kontroll-, video- och ljudkort [1][10]. 

2.1.3 Uppbyggnad  
Ett mönsterkort är en platta, laminerad av konduktivt material och ett isolerande 
dielektriskt substrat. Beroende på vilket material och vilken metod av laminering 
bestäms vilken typ av kort som konstrueras. Dessa två faktorer är beroende på kost-
nad och användningsområde. Därefter används kemisk etsning för att separera det 
konduktiva materialet till separata konduktiva linjer som kallas för kretsspår. Dessa 
spår fungerar som fasta kablar och är isolerade från varandra. Med dessa spår kom-
municerar de olika komponenterna som är fastlödda på kortet. Dessutom kan kortet 
ha ett skydd för att skydda det konduktiva materialet som den är uppbyggd av från 
rost, lödningsfel och elektrisk kontakt med kablar [1][3][10]. 

2.1.4 Konstruktion 

2.1.4.1 Allmänt 
Ett mönsterkort kan bestå av ett eller flera lager, vilket är vanligast idag. Korten kan 
vara enkel- eller dubbelsidiga. De enkelsidiga korten finns inom ett och fler lager 
medan de dubbelsidiga är en underkategori av de korten med fler lager. Detta ger 
korten olika egenskaper samt olika applikationer. Det dubbelsidiga kortet har lik-
nande egenskaper som den enkelsidiga, men den har kretsspår på båda sidorna av 
sig och det leder till mer avancerade och komplexa användningsområden. Dessa kort 
kan produceras på två olika sätt, through-hole technology och surface mount tech-
nology [1][3][10].  
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2.1.4.2 Through-hole technology 
Through-hole är en metod av mönsterkortskonstruktion där hålen i korten ansluter 
komponenternas ledare/kontakt och där de löds fast. Denna metod var väldigt vanlig 
förr och var vanligast bland enkelsidiga kort. Ett stort problem med denna metod är 
att den tar upp väldigt mycket plats av kortets yta. Detta leder till att korten inte är 
kompakta och inte har tillräckligt med yta för med avancerade kort till skillnad från 
eng. surface mount technology [3][10]. 

2.1.4.3 Surface mount technology 
Med surface mount-metoden kan komponenter placeras på båda sidorna av kortet. 
Det möjliggör mer avancerade kort och är därför en av anledningarna till att det är 
den mest använda metoden idag. Den största fördelen med den här metoden är att 
den har ökad densitet på PCB med fler små komponenter på kortet. 

I den här metoden kan lager och sidor kopplas samman för att sätta ihop större och 
mer avancerade kort. Signalerna kan gå mellan lager med hjälp av vior, vilket är en 
kontaktyta som gör att strömmarna och signalerna kan passera kopparledningar 
som finns på olika lager. Det ger möjligheten till mer avancerade kort. Detta är den 
vanligaste metoden som används idag och oftast består kortet av minst 4 lager 
[3][10][13]. 

2.1.5 Val av rätt kort 
För att välja rätt typ av kort finns det många faktorer att ta i beaktande och balansera 
upp för en så bra produkt som möjligt. De fyra främsta faktorerna är kostanden, en-
hetens utrymme där kortet ska placeras, den elektriska kapaciteten och mekaniska 
krav. 

2.1.5.1 Kostnad  
Kostnaden av mönsterkort baseras på många faktorer som kan vara väldigt omfat-
tande exempelvis mängden av kort som ska produceras och vilken typ av kort. Där 
typen av mönsterkort är en omfattande faktor eftersom den består av stora faktorer 
som vilka processer som ska tillämpas vid produktion och sedan vilket material ska 
användas. Där materialet är en faktor som påverkar hopsättningen, tester, lagningar 
samt underhåll [3][10]. 

2.1.5.2 Utrymme 
Enheten där mönsterkortet ska installeras påverkar också valet av kort eftersom det 
avgör både längd och tjocklek på kortet. Detta ger begränsade valmöjligheter på kort 
som kan användas samt på vilket material kortet kan baseras på. Materialet måste 
tas i beaktande eftersom olika material har olika densitet och kostnader. Materialet 
påverkar även valmöjligheterna av komponenterna till kortet.  

2.1.5.3 Elektrisk kapacitet 
Precis som material har olika densitet har de även olika elektriska egenskaper. Kra-
ven på kortets elektriska egenskaper beror på kortets användningsområde samt vil-
ken konstruktion det är på kortet. Det viktiga är att se till att den har tillräckligt med 
bra egenskaper för dess ändamål. Ett exempel är kraven på lamineringstjocklek, den 
bestäms av kretsspåren som ska finnas på kortet. En essentiell del av den elektriska 
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kapaciteten är att den har en bra spännings- och jordningsfördelning och då måste 
kortet bestå av minst fyra lager [1][3][10]. 

2.1.5.4 Mekaniska krav 
Mönsterkorten har även mekaniska egenskaper som behövs tillfredsställas som 
styrka, hårdhet och vikt. De olika egenskaperna kan variera beroende på använd-
ningsområdet för kortet. Ska kortet klara av mycket vibrationer eller större och 
tyngre komponenter måste dessa mekaniska egenskaper anpassas för att passa än-
damålet med kortet. Två viktiga faktorer inom simplare konstruktioner med högt 
kvalitetsmaterial är pålitligheten och underhållsmöjligheterna [3] [10]. 

2.1.6 Material 
Det vanligaste konduktiva material som används för mönaterkort är kopparfolie som 
är laminerad till substratet. Mängden koppar som används samt tjockleken beror på 
hur hög resistivitet som önskas. Det vanligaste lamineringsmaterialet är epoxiglas 
och bomulls papper impregnerad med fenol. Bomulls papper med fenol är billigare 
och kan stansas lättare men är mekaniskt svag, har dåligt temperaturspektrum och 
absorberar fukt väldigt lätt. Dessa nackdelar gör att materialet endast används vid 
konstruktioner när kostnaden är väldigt viktig och detta gör att den inte är lämplig 
för genompläterade kort. Glasfiberepoxi används för genompläterade kort samt fler 
lagerskort men kan även användas för billigare och enklare konstruktioner ifall dess 
mekaniska och elektriska egenskaper behövs. Den medför även bättre stabilitet samt 
styrka men är samtidigt mer kostsam att producera och använda. Vid behov av flex-
ibla kort kan dessa tillverkas baserade på polyester eller polyamid. Där polyester är 
billig men svår att utnyttja då det är svårt att isolera på grund av dess låga smälttem-
peratur. Polyamid kan ha komponenter installerade på sig och är enklare att isolera, 
detta medför högra produktionskostnader [3] [10] [13].  

2.2 Brus 

2.2.1 Allmänt 
Det finns signaler som stör eller förvränger signalen av intresse. Det finns flera olika 
typer av brus. Det finns fas, växel, reflektion och korsreflektion. Dessa störningar 
kan generellt delas in i 2 kategorier. Mönsterkort relaterade problem och kretsdesign 
sproblem. Där kretsdesignen består av två huvudsakliga störningar, bakgrund och 
inre störningar.  

2.2.2 Bakgrundsstörningar 
Bakgrundsstörningar är störningar som kommer från omgivningen där kortet befin-
ner sig i. Dessa störningar är okontrollerade signaler som är ursprungligen från ett 
annat system eller omgivningen. Precis som namnet förklarar handlar det om att 
bakgrundsbrus som gör att signalen av intresse störs. Ett exempel är när du talar i 
mobilen samtidigt som du befinner dig i ett tåg fullsatt av människor som pratar. 
Personen i samtalet med dig kommer inte höra dig bra eftersom det är för mycket 
störningar i bakgrunden. Det är likadant för signaler, när detta sker får man ett lågt 
SNR (signal-to-noise ratio). Detta problem tillhör kretsdesignen och inte själva 
mönsterkortet i sig, utan detta kan förebyggas i förhand vid framtagandet av desig-
nen [2][4][12]. 
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2.2.3 Inre störningar 
De inre störningarna eller det inre bruset består av fyra olika typer och dessa är ter-
miska-, skott-, kontakt- och bristningsstörningar. Termiskstörning uppkommer på 
grund av elektronerna som rör sig i konduktivt material som har resistans mot 
strömriktningen och är en funktion av temperatur. Detta är väldigt vanligt bland re-
sistorer och halvledare. Skottbrus uppkommer från elektrisk laddning och även detta 
förekommer hos halvledare. Kontaktbruset kommer från imperfekt kontaktkors-
ningar och den kan vara ganska stor bland låga frekvenser. För att förebygga detta 
får man använda sig av högkvalitativa kontakter och kontaktkorsningar. Bristnings-
störningar orsakas av fabrikationsfel i halvledare och interna datorsystem och är 
som högst i hög impedans kretsar [2] [12].  

2.2.4 Distortion 
Distortion eller förvrängning av spänningen i en förstärkare är ett problem som är 
relaterad till den analoga kretsen på grund av de kontinuerliga sinussignalerna. 
Dessa förvrängningar kan ske på olika sätt, ett exempel är om utspänningen från en 
förstärkare ökas för mycket, vilket kan leda till att utspänningen blir för stark att den 
klipps efter en viss styrka [4]. Vidare kan signalen fas förskjutas. Till skillnad från 
analoga signaler är digitala signaler inte kontinuerliga utan de är antingen låga eller 
höga. De kan även beskrivas som ett eller noll, det betyder att de är antingen ja eller 
nej exempelvis. De digitala signalerna kommer inte ha några kvalitetsproblem om 
signalerna möter spänningskraven som ställs. Däremot kan sinussignalerna orsaka 
problem om signalen blir klippt eller får en fasförskjutning. Det betyder att inform-
ationen som levereras förvrängs och orsakar harmoniförvrängning. Dessa problem 
är orsakade av den analoga delen av kretsdesignen och komponent valet [2] [12].  

2.3 EMC (Electromagnetic compatibility) 
2.3.1 Allmänt 
EMI står för electromagnetic interference och används när elektromagnetiska vågor 
orsakar störning i enhetens system. Det är störningar som genereras av andra en-
heter och det betyder att det behöver inte endast vara att det är ens egen enhet som 
får störningar utan att den kan även störa andra system. Dessa störningar orsakar 

• Irritation 
• Felfunktion 
• Degradering av data 
• Minskad tillförlitlighet 
• Förstörd utrustning 
• Olyckor med personskador 

2.3.2 Design 
Det finns tre punkter som används som riktlinjer vid design av mönsterkort för dess 
signal och elektriska prestanda. De tre riktlinjerna är följande: 

• Kortet bör vara immun mot störningar från andra system 
• Den ska inte heller producera strålning som kan störa eller orsaka skada för 

andra system 
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• Den ska klara av önskat signalkrav och kvalitet. 

De tre punkterna ovan har en gemensam faktor och det är elektromagnetiska vågor 
och dessa refereras som störningar. Dessa störningar kan komma från andra system 
som stör ditt system alternativt kan det ägda systemet störa andra system. Detta kal-
las för EMI, när enheterna har kapaciteten för att samarbeta kallas det för EMC 
(electromagnetic compability). Det finns olika regler skapade för olika typer av sy-
stem som måste följas och mönsterkort måste följa dessa regler baserat på område 
och applikation [2][6][13]. 

2.3.3 Störningar 
Det finns flera olika typer av störningar som kan orsaka olika typer av skador och de 
har olika åtgärder. Det leder till att det finns flera aspekter att ta i beaktning för de 
olika störningarna. Utöver det beror störningarnas påverkan även på applicerings-
område och typen. Ett exempel är en störning som framstår i form av en puls, den 
kan vara av värme, ström och spänning. Ett annat exempel är när en transient upp-
står och är kortvarig. Det leder till att värmen inte hinner ledas bort till någon form 
av värmesänka. Vilket kan leda till exempelvis en halvledare som överhettas eller i 
värre fall smälter materialet för att sedan stelna. När det materialet stelnat kan stö-
ratomerna redan förflyttat sig och det leder till att övergångarna inte kan genomföras 
[2][4][6][7]. 

Störningar kan komma genom olika kopplingar, det finns två större indelningar, 
elektromagnetiska kopplingar och ledningsbundna kopplingar. Elektromagnetiska 
kopplingar består av [2][6]: 

• Kapacitans (elektriskt fält) 
• Induktiv (magnetiskt fält) 
• Strålat (elektriskt och magnetiskt fält) 

Medan de ledningsbundna kopplingarna består av: 

• Konduktiva 
• Ledningsbundna 
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Figur 2.1 Kategorisering av störningar och åtgärder [6] 

2.3.4 Åtgärder för störningar 

2.3.4.1  Induktiv/konduktiv sammankoppling 
En metod för samarbete mellan system är induktiv och konduktiv koppling av 
elektromagnetiska fält [2]. Det magnetiska fältet för en kondensator utvecklas när 
ström går igenom den, vilket även bestämmer riktningen av det magnetiska fältet. 
Storleken på det magnetiska fältet bestäms genom följande formel [5]: 

   B = #$%
&

   Formel 2.1 

 
Där 𝐵 är storleken på det magnetiska fältet uttryck i 𝑊𝑏/𝑚,, 𝐴 är arean, 𝜇/ (𝜇/ =
4𝜋 ∗	1067	𝑊𝑏/𝐴	𝑚) är permeabiliteten av fri yta och 𝐼 är strömmen uttryckt i am-
pere. Arean som täcks av det totala magnetiska fältet kallas för magnetiskt flöde och 
betecknas med:  

   𝛷 = BA𝑐𝑜𝑠(θ)  Formel 2.2  

Där 𝐵 är storleken på det magnetiska fältet och 𝐴 är arean som är kommer i kontakt 
eller penetreras av det magnetiska fältet (𝑚,). 𝜃 är vinkeln mellan 𝐵 och 𝐴. Som re-
dan visat är B starkt beroende av I och detta gör att det magnetiska flödet påverkas. 
Beroende på strömändringar kan det magnetiska flödet expandera eller dra ihop sig 
proportionellt till strömmen. Vid expandering eller krypning kring kondensatorn är 
en spänning inducerad till den. Detta är känt som självinducerad styrka och när 
denna styrka är inducerad in i kondensatorn produceras en ström i kondensatorn 
som skapar ett magnetiskt flöde som motverkar det förändrade flödet. Denna effekt 
kallas för självinducerande och detta har förmågan att begränsa hur mycket ström-
men kan förändras i en kondensator. Detta är det som medför att en spole har in-
duktans och kan motstå växelströmmar i analoga kretsar och snabb stigtid inom de 
digitala kretsarna. Spolens induktans uttrycks i Henry (H) och har följande formel: 
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   H = C	DE
%

,   Formel 2.3 

I täljaren ser man att spolen är direkt proportionell mot det magnetiska flödet som 
nämnts ovan samt antalet varv runt spolen (N)[3][5][13].  

2.3.4.2  Isolering 
En metod för att åtgärda störningar som uppstår är att isolera störningskällan från 
den störda enheten. Den isoleringen ska endast verka på själva störningen och inte 
på den önskade signalen. För att åstadkomma det måste den önskade signalen för-
stärkas och störningen måste dämpas [6][7]. När två enheter kopplas ihop och är 
jordade på olika håll kan det uppstå stora störströmmar. Utöver det kan en stor stör-
ning uppstå på den överförda signalen om den kopplade ledaren är en signalledare. 
För att förebygga detta finns det två metoder, isolera signalsnittet och isolera nätan-
slutningen. 

2.3.4.2.1  Relä 
Ett relä är en isoleringskomponent och den isolerar fullständigt, men fungerar i ett 
begränsat område. Den alstrar störningar på två sätt; spolens induktans som ger 
spänningstopp vid brytning och kontakternas låga resistans som ger strömstopp vid 
tillslag. Det används oftast för likström eller icke-modulerad signal med konstant 
amplitud och frekvens [6][7].  

2.3.4.2.2  Transformator 
Transformatorer används främst i två fall, analog ljud- och studioutrustning och di-
gitala system. Inom det analoga används transformatorerna för att bryta jordslingor 
mellan enheter som inte har flytande/differentiella ingångar. Inom de digitala syste-
men kallas de för pulstransformatorer som har bra ESD (Electromagnetic discharge) 
egenskaper samt brett spektrum av frekvenser. Pulstransformatorer isolerar galva-
niskt för likström men överför signaler och den kan överföra dessa signaler i båda 
riktningarna [5][6][7].  

2.3.4.2.3  Differentialförstärkare 
En av åtgärderna för störningar är genom en differentialförstärkare, den består av 
två ingångar där inspänningen är lika stor på båda ingångarna (eng. common mode) 
och en del som skiljer sig åt och kommer i olika faser till ingångarna (eng. differential 
mode). Differentialförstärkaren ska förstärka skillnadsspänningen och helst inte för-
stärka den gemensamma spänningen som kommer in. För att mäta hur bra en dif-
ferentialförstärkare är använder man sig av CMRR (eng. common mode rejection 
ratio). Den visar förhållandet mellan förstärkningen av skillnadsspänningen och lik-
spänningen med följande formel [4][6][13]: 

CMRR = &IJK
&ILK

  Formel 2.4

  

I fallet vid störningar är själva störningssignalen den gemensamma spänningen me-
dan den önskade signalen är skillnadsspänningen [4][6]. 
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2.3.4.2.4  Balanced-to- Unbalanced (BALUN)  
BALUN är benämning och förkortning av balanced to unbalanced som namnet syftar 
på, det vill säga att denna komponent kan förvandla balanserade signaler till obalan-
serade och tvärtom. Eftersom den har stor impedans för CM spänningar samt liten 
impedans för DM spänningar kallas den även för common-mode choke. De förekom-
mer inom fler användningsområden som har både låga och höga effekter eller fre-
kvenser. Utöver det finns de för analoga och digitala signaler också. Beroende på 
användningsområde får den olika namn, exempelvis kallas den för sugtransformator 
inom järnväg och pupinspole inom metalliskt telefonnät [6][7][13].  

2.3.4.3 Filter 

2.3.4.3.1  Syfte 
Huvudsyftet för filter är att se till att rätt signal skickas eller tas emot. Filtret ska 
släppa igenom de önskade signalerna medan den håller det icke önskade bruset 
borta från enheten. Vidare kan ett filter agera för att hindra störningar från att läcka 
ur en enhet. Hur effektiv ett filter mot dessa störningar och icke önskade signaler 
beror på dess omgivning och design med komponenter. Beroende på enhet och ap-
pliceringsområde kan ett filter vara väldigt effektiv samtidigt som den kan vara väl-
digt dålig, allt beror på användningsområdet. Därför konstrueras filter specifikt för 
vissa arbetsområden eller för att ha specifika funktioner. Ett filter påverkar alltid 
signalen och därför måste det beaktas vid dimensioneringen utav den [6][7]. Exem-
pelvis varje filter en signal passerar ökar dess stig-falltid 𝜏Noch passerar signalen 
flera ökar tiden enligt formeln [7]: 

τP = QτPR, + τP,, + τPT,   Formel 2.5 
 

För att avgöra vilket filter som ska användas och hur den ska designas måste först 
signalens påverkan på och av omgivningen bedömas/undersökas. Signalen beskrivs 
i två domäner, frekvens och tid. Frekvensdomänen visar vilka frekvenser signalen är 
uppbyggd av och detta ger möjlighet för att se om det finns risk för resonans. Tids-
domänen visar signalformen av störningen samt dess amplitud i tid. En periodisk 
signal och dess frekvensinnehåll övergår till diskreta och dessa frekvenser är mul-
tiplar av grundfrekvensen/grundtonen. Dessa typer av kontinuerliga signaler repre-
senteras genom Fourier-serier med en sinusterm med fas. Det gör att signalen då 
kan representeras med ett uttryck med summan av en Fourier-serie med fas och 
amplitud tillsammans med en DC spänning [8].  

Det ger fler linjer i frekvensspektrumet med ett avstånd 1/𝑇 där T är perioden. Om 
det är pulsstörningar och pulserna är väldigt korta,𝜏 ≪ 𝑇, är övertonernas amplitud 
konstant upp till en frekvens på 𝑓X = 1/𝜋𝜏. Liknande gäller för en singelpuls med 
stigtid 𝜏N och pulsbredden 𝜏, den får då spektrumet 𝑓Y = 1/𝜋𝜏N [4][6][8]. 

2.3.4.3.2 LP-filter för differential mode 
Lågpass filter för differential mode filtrerar symmetriska störningar. Ett sådant filter 
kan byggas upp av två drosslar endera med varsin eller gemensam kärna. Ifall det 
används en gemensam kärna ska spolarna lindas på ett sätt att den symmetriska 
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strömmen skapar ett magnetiskt fält i kärnan. Med det fås en induktans för symmet-
riska strömmar. En kondensator placeras sedan mellan de ledningar som ska filtre-
ras. Detta filter shuntar mellan ledarna eftersom störningarna ligger mellan ledarna. 
Utöver det behöver inte denna typ av filter en avledning till jord. Denna typ av filter 
används ofta inom kraftdistribution, men för signaler som inte överför effekt kan det 
användas resistorer istället för drossel [4][6].  

2.3.4.3.3  LP-filter för common mode med shunting till jord 
LP-filter för common mode med shunting till jord byggs oftast upp kring en balun 
som har båda sina poler lindade på samma kärna. Denna kärna har ett magnetiskt 
fält i sig eftersom common mode strömmarna passerar spolarna som är lindande på 
ett sätt att det byggs upp ett magnetiskt fält. Det leder till att dessa strömmar får en 
induktans. Sedan placeras kondensatorn mellan ledningarna och jord eftersom detta 
filter leder störningen till jord. Därför behöver filtret en bra anslutning med låg im-
pedans till jord. En enklare version av filtret kan konstrueras, men den begränsar 
energiöverföringen av den önskade signalen. Den enklare versionen byggs dessutom 
upp som en RC-länk och det leder till att den kan endast användas när förlusterna i 
motstånden inte har någon större påverkan [4][6].  

2.3.4.3.4  LP-filter för common mode utan shunting till jord 
Filter för common mode utan shunting till jord bygger på att öka impedansen i 
slingan för störningen och på detta sätt minska störströmmen som finns. För att 
detta filter ska vara effektiv och verksam måste den öka impedansen för störningen 
markant. Detta filter baseras ofta på en ferritkärna och den kan inte ge mer 1𝐾 ohm 
vilket betyder att störningen i slingan måste vara mycket mindre för att den ska ha 
någon effekt. Detta filter funkar bra med källor med låg impedans och med exempel-
vis förstärkare med hög CMRR [4][6]. 

 

Figur 2.2 Val av filter beroende på käll- och lastimpedansen [6] 
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2.3.5 Skärmning 
Skärmning är en metod som används för att skydda mot elektriska och magnetiska 
fält och med detta minska störningarna av olika slag. Skärmning kan ske på flera 
olika nivåer, från små komponenter och kretsar till byggnader. I dessa olika nivåer 
kan olika typer av skärmningar användas. Det finns olika slag av skärmning och där-
för måste användningsområde tas i beaktande. Ett exempel är strålningsfält från en 
komponent som måste passera flera hinder innan den tagit sig ut. Där kan man 
sprida skärmningen bland dessa hinder eftersom det är enklare och billigare att göra 
på detta sätt. Exempel för PCB är att den kan ges en lageruppbyggnad så att dess 
störningar minimeras. Tyvärr ger detta inte den nödvändiga skärmningen utan istäl-
let hjälper till att minska störningarna för att sista hindret ska klara av skärmningen.  

För mönsterkort utan jordplan bildas en strömslinga som strålar av signalledaren 
och ledaren från returströmmen. Därför används en stripline som utnyttjar de yt-
tersta jordplanen för att skärma bort fältet från att sprida sig utanför mönsterkortet. 
För flerlagerskort kan strålningen minskas med ett skärmplan på det yttersta lagret. 
Dessa skärmplan bör vara jordplan för att undvika stora spänningssatta ytor samt 
för att undvika slitsen vid tätning av yttersta kanten. För fältet från ledarna inuti 
kortet reflekteras mot det skärmplanet och det fältet kommer vandra ut mot kan-
terna. Dessa kanter behöver tätas till för att förhindra fältet från att läcka ut. 

Hur en skärmning fungerar gentemot en elektromagnetisk våg är ungefär som hur 
en vägg påverkar ljudvågor. Det som sker är att en våg stöter på skärmningen och 
den vågen kan antingen reflekteras eller transmitteras. Om vågen tar sig in i materi-
alet absorberas den till viss del och ifall den blir kvar i materialet sker det ofta mul-
tipla reflektioner (se figur 2.4). För om vågen inte absorberas sker en reflektion vid 
utgången ur materialet. Hur bra skärmningen är definieras av skärmningseffektivi-
teten (eng. Shielding Effectiveness SE) som är produkten av dämpning från reflekt-
ion, absorption och läckaget från multipel reflektion (se figur 2.3).  

 

Figur 2.3 Skärmningseffekt                   Figur 2.4 Skärmningseffekt 

 
När en våg eller ett fält träffar ett medium med en annan impedans delas den/det 
upp i separata delar, en reflekterade och en inträngande. Det sker en reflektion både 
vid inträdet och sedan vid utpasseringen ur materialet eller skärmen. Den inträng-
ande delen är delen av vågen eller fältet som passerade skärmen. Reflektionen be-
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räknas likadant för både elektriska och magnetiska fält. Vidare beräknas hur bra ab-
sorption skärmen har enligt figur 2.5 och den är starkt beroende materialet som an-
vänds [6][7]. 

 

Figur 2.5 Absorption 

2.3.6 Jordning 

2.3.6.1 Allmänt 
Idag används uttrycket jord väldigt ofta även när det inte är en riktig jordning. Det 
används för att beteckna olika saker, exempelvis skyddsjord i nätuttag, ett vattenrör 
och enhetens interna matningsnolla. Dessutom är dessa olika förbindelser inte alltid 
indirekt kopplade till en verklig jord. Därför ska man använda sig av mer precisa 
namn till exempel referenspotential. Syftet med sådana namn är att ge bättre förkla-
ring. Det är väldigt essentiellt eftersom inom EMC och mönsterkort används system 
där referenspotentialer skapas för olika delar av systemen och utrustning. Därefter 
kan ytterligare skydd av olika slag anslutas eller tilläggas [3][6]. 

2.3.6.2 Syfte  
Jordsystemens syfte är att skapa en potential som är lika för alla enheter som har 
förbindelser med varandra. Det eftersöks att alla samverkande komponenter av ut-
rustningen ska befinna sig på samma spänningsnivå. Vidare måste strömmen gå ver-
tikalt i dessa jordsystem. Dessa system kan byggas upp på tre olika sätt, jordträd, 
hoppande jord och jordplan [3][5].  

2.3.6.3 Jordstrukturer 
I ett jordträdssystem grenas varje jord från enheterna till underenheterna närmast 
under i trädet. Detta för att varje enhet vilar på jorden hos den närmsta enheten un-
der i det trädet som byggs upp av de olika komponenterna. Den här typen av struktur 
minimerar den konduktiva kopplingen mellan de skilda grenarna i trädet. Struk-
turen används främst vid kopplingar som har höga krav på noggrannhet och väl 
kända referenspotentialer [3][6]. 

System med hoppande jord har stora konduktiva kopplingar mellan underenheterna 
och det betyder att en störande ström från en av enheterna ger ett spänningsfall för 
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många av enheterna i systemet. Därför används detta system vid tillämpningar där 
noggrannheten inte är ett viktigt krav [3][6]. 

I system med jordplan är varje underenhet direkt jordad till ett metallplan som age-
rar jordplan. Denna typ av system används främst inom digitala kretsar eftersom den 
har en låg impedans vid höga frekvenser [3][6]. 

2.3.6.4 Applicering 
Dessa olika typer av system/strukturer av jordning kan kombineras ihop för att 
skapa ett stort system. Eftersom signaler kan ha olika krav och störningar. Dessa 
faktorer ska beaktas vid val av struktur eftersom det inte är nödvändigt att kompo-
nenter eller utrustning har samma jordstruktur (se tabell 2.1). Ett exempel är ana-
loga signaler, känsliga lågnivåkretsar, som kan få en egen jordledning till en gemen-
sam referenspunkt. Till denna punkt finns även ett mönsterkort kopplat som har ett 
jordplan. Denna gemensamma referenspunkt kan vara en utgående jordledare som 
går direkt till riktig jord alternativt till en underliggande nivå i ett hierarkiskt jord-
system. Det är därför viktigt att avgöra vad som är det mest essentiella i ett system 
och för signalerna. Exempelvis inom analoga system med hög noggrannhet används 
främst jordträdssystem och detta på grund av kravet på exakta referenspunkter här 
är viktigare än kravet på en bra jord. 

Tabell 2.1 Störmarginal vs Signaltyp [6] 

Signaltyp: Signal 
område: 

Störmargi-
nal 

Dyna-
mik: 

Upplösning 
bitar: 

Typ av jord 

Audio(studio) ±1V ±1𝜇V 120dB 20 Träd 

Noggrann mätsignal ±10V ±0,15mV 96dB 16 Träd 

Enkel mätsignal ±5V ±20mV 48dB 8 Träd eller 
plan 

Digital signal (74HC) 5V 2V 8dB 1 − 2 Plan 

2.4 Analoga kretsar 

2.4.1 Förstärkning 
Förstärkning betyder vanligtvis att något amplifieras, det vill säga att mätvärdet som 
kommer ut är större än det som kom in. Med elektroniska förstärkare menas, om 
inget annat sägs spänningsförstärkning. Det finns även andra typer som förstärker 
strömmar eller effekter. Den vanligaste beteckningen för förstärkning som används 
är A som i att amplifiera. Formler för de tre olika förstärkningarna: 
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• Spänningsförstärkning 𝐴c =
def
dgh

   Formel 2.6 

• Strömförstärkning 𝐴i =
ief
igh

   Formel 2.7 

• Effektförstärkning 𝐴j =
jef
jgh

   Formel 2.8 

Uttrycken ovan får fram förstärkningen i gånger men vanligast är att uttrycka för-
stärkningen i decibel (dB). Det är ett sätt att utrycka förstärkningen genom att loga-
ritmer och på det sättet kunna komprimera den linjära skalan. Det är ett väldigt ge-
nerellt sätt att uttrycka förstärkning och det används inom väldigt många områden 
och inte bara inom elektronik. Det är en väldigt bra metod när det arbetas med stora 
dynamiska områden, med det menas att det är stor skillnad mellan högsta och lägsta 
värdet [3][4]. 

2.4.2 Operationsförstärkare 
Operationsförstärkare (OP) är en av de grundläggande komponenterna för de inre 
analoga kretsarna för mönsterkort. Dess egenskaper och konstruktion är väldigt es-
sentiella för de integrerade kretsarna då den har en väldigt avgörande roll. OP an-
vänds främst inom breda områden med olika tillämpningar och kan delas upp i föl-
jande: 

• Generell användning 
• Låg energiåtgång 
• Precision 
• Hög hastighet och video   

Där varje område kan eftertrakta olika egenskaper men samtidigt ha samma funkt-
ioner eller mått på OP. Ett exempel är att offset spänningen kan vara lika för flera 
områden [3]. Offset spänning är skillnaden i spänning mellan den inverterande och 
icke inverterade ingångarna på en förstärkare [4]. Denna offsetspänning måste tas i 
beaktande och beräknas korrekt vid DC delen av förstärkaren för den kan orsaka 
unipolär klippning samt brus i kretsen. Dessa problem kan hanteras genom en AC 
återkoppling till förstärkaren. Detta för att ge DC förstärkning, vilket gör att output 
offset och input offset har samma värde men ger en fördröjning med flera sekunder 
på start av enheten [3][4] [14].   

2.5 Digitala kretsar 
2.5.1 Allmänt 
Digitala kretsar har stora och väldigt viktiga roller då de kan genomföra mer kom-
plexa uppgifter till skillnad från analoga kretsar. Det beror på att det finns två dis-
kreta spänningsnivåer som används tillsammans med en klocka. Det är två viktiga 
faktorer som är avgörande i de digitala kretsarna. De två spänningsnivåerna används 
för att skicka information binärt och hur mycket information som kan skickas be-
gränsas endast av bandbredd vilket är en väldigt stor fördel till skillnad mot de ana-
loga kretsarna som även kräver mycket felhantering och kontroll. Med digitala kret-
sar kan information skickas snabbare och i större mängder och att kretsarna kan 
programmeras gör att de kan genomföra flera uppgifter. Det som ska tas i beaktande 
i digitala/logiska kretsar är signal, klocka och nätaggregatet [9] [14].   
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2.5.2 Spänningsnivåer 
Logiska kretsar har två diskreta spänningsnivåer och beroende på om inkommande 
spänningen är över eller under en viss nivå anses som hög eller låg. Detta kan ut-
tryckas som 1 eller 0 men även dessa kretsar har ett maximum för vilken spänning 
de klarar av[3][9]. 

2.5.3 Brus 
För att kretsarna har dessa logiska uttryck kan de frias från brus vilket gör att insig-
nalerna inte behöver uteslutas eller förloras. Denna immunitet är ett sätt att mäta på 
hur väl den logiska kretsen kan hantera brus och störningar från externt kopplade 
enheter och kan användas för att se vilka spänningar och strömmar som bör undvi-
kas för att få icke korrupta signaler.  Hög nivå och låg nivå immuniteten är olika 
väldigt ofta på grund av de olika impedanserna och spänningströsklar in de två till-
stånden. Dessa spänningströsklar måste passeras för att få ett logiskt värde och 
skulle det inte göras kan det leda till brus i signalerna till kretsen. För att hjälpa att 
passera denna spänningströskel används det en ”pull-up” resistor för att få upp 
spänningen till önskad nivå och detta kan behövas när det används flera olika logiska 
kort som kan ha olika utgångsspänningar gentemot ingångsspäningar. Denna resis-
tor behövs då för att kunna kommunicera mellan de olika korten och för att få en så 
brusfri kommunikation som möjligt.   

Utöver det brus som kan uppstå från de externa signalerna finns det även brus som 
kan uppstå internt i kretsen. Det är brus som förekommer på spänningsspåren på 
grund av de logiska grindarna när de byter position in kretsen, eftersom vid byte av 
tillstånd avger försörjningspinnarna en strömpuls. Detta beror på tillstånden och 
dess krav av ström eftersom olika tillstånd behöver olika mängd ström. Denna 
strömpuls orsakar störningar i försöjningsspänningen och i jordningslinjen på grund 
av impedansen av linjerna. Den strömpuls som avges orsakar då en spännings spik 
men detta har en mindre påverkan eftersom immuniteten mot spänningar finns. 
Däremot är störningar bland jordningslinjen allvarligare då den kan orsaka spontan 
ändring av olika tillstånd i kretsen. Utöver detta kan även brus uppstå av transienter 
orsakad av laddning eller urladdning av kondensatorn som är kopplad i noden. Det 
är utgångssteget i kondensatoröverlappningen i ”push-pull” utsignalen. Dessutom 
kan brus uppstå av den externa laddningen. Dessa typer av inre brus finns inom de 
digitala kretsarna där transienter är den mest förekommande [3][9][12].  

2.6 Servomotor 
För denna följe-servo är utgångpunkten att vara still. Den ska göra små, men snabba 
korrigeringar av sin vridningsaxel från utgångspunkten. Det leder till att motorns 
statiska moment är det som ska styras. Då motorn har en permanent-magnetisk ro-
tor är det endast två enheter som styr momentets styrka: strömstyrkan i statorn och 
kommuteringsläget (vinkeln mellan statorns och rotorns magnetiska poler). Ef-
tersom rotorns magnetiska poler är fasta i förhållande till vridningsaxeln leder det 
till att den inte kan styras eller ändras. Även statorns lindningar är fast placerade och 
kan inte röras på för att styra vinkeln mellan rotorn och statorn. För att åtgärda detta 
är statorn försedd med flera lindningar som har olika vinklar till rotorn. För att få en 
magnetisk pol måste dessa lindningar förses med olika strömstyrkor i respektive led-
ning. Det betyder att drivkretsen måste kunna ha förmågan att styra DC-strömmen 
i respektive statorlindning.  
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2.7 Drivkort och isolering 
För att styra DC-strömmarna i lindningarna utnyttjar drivelektroniken motorns 
höga induktans. Det gör att den inducerade matningsspänningen från transistorerna 
i drivsteget sprids över motorlindningar. Motorns höga induktans kommer öka 
strömmen linjärt med tiden. Strömmen kommer fortsätta genom lindningarna även 
om drivsteget bortkopplar matningsspänningen då magnetisk energi har lagrats i 
den magnetiska kretsen i rotorn. Detta gör att motorn blir en komponent i filtret som 
omvandlar drivningen till DC-ström. Men ändras motorns vridningsvinkel måste 
strömmarna ändras därefter och detta görs inte av drivkortet. Det krävs extern styr-
ningen av ett yttre styrsystem (datorstyrning) som står för kommuteringen och 
servofunktionen. Både motorn och drivelektroniken är isolerad från styrelektroni-
ken och matningsspänningen till denna. Detta genom helt galvanisk strömförsörj-
ning samt att styrkretsarna är isolerade från effektstegen. 

2.8 Ingångssteg 
Ingångssteget har OP-förstärkare som är differentiellt kopplade, detta för att elimi-
nera problem med jordströmmar i det yttre kablaget.  Detta ger även möjligheten till 
att välja eller ändra polaritet på de inkommande styrsignalerna på ±10 V. Dessa två 
ingångar styr strömstyrkan hos två stycken lindningar på statorn. För att kunna an-
vända en trefasmotor utnyttjas kommuteringsvinkeln som är 120 grader mellan 2 
lindningar. Det leder till att sinus/cosinus för kommutering inte kan användas som 
insignal till styrningen. Detta åtgärdas genom att styrdatorn får generera sin(v) samt 
sin (v+120) för att styra.  

2.9 Miljöaspekter 
Idag finns det begränsningar av användning av farliga ämnen och dessa begräns-
ningar är satta av Europaparlamentet. Begränsningarna är till för att minska påver-
kan och användningen av farliga ämnen. Syftet är minska skadan den miljöpåverkan 
dessa ämnen har och faran som kommer med dem. Utöver det också få företag att 
aktivt hitta en möjlig ersättare som är inte är lika farlig. SAAB AB har fortsatt rätt att 
använda vissa av dessa ämnen eftersom det är för militär användning och det finns 
inte en bra ersättare [16]. Exempelvis använder kraftenheten idag krom3+ som yt-
behandling och färg även fast den är listad som ett av de farliga ämnena. Det medför 
en risk för cancer vid inandning av röken som framkommer vid hög temperatur och 
brand. Ämnet fortsätts att användas eftersom den har en väldigt god förmåga gente-
mot korrosion. Företaget måste följa Sveriges och EU:s lagar men måste även an-
passa produkten efter kundens lagar. Exempelvis om Australien beställer en produkt 
från SAAB AB får den inte innehålla något organisk eftersom det kan påverka hela 
deras ekosystem och det går emot deras import lagar. Utöver det måste även trans-
porten av produkten ta beaktande av dessa lagar för att ha så liten negativ effekt som 
möjligt. SAAB AB har som mål att alltid använda dessa farliga ämnen i en förmins-
kad utsträckning som möjligt och ständigt hitta bättre ersättare men som kan ha 
samma egenskaper. 

2.10  Ekonomiaspekter 
Idag har SAAB AB kontrakt med försvarsmakten och med FMV (Försvarets Materi-
elverk). Det betyder att SAAB AB som företag tar del av den ekonomiska budgeten 
försvarsmakten lämnar in till regeringen vid den årliga redovisningen. Detta gör att 
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en del av SAAB AB:s ekonomi kommer från regeringen och drivs av försvarsmakten. 
Det innebär även att regeringen har gjort investeringar i SAAB AB och det kan också 
leda till större omsättning. Eftersom företaget har internationella förhållanden där 
man kan sälja till olika länder. Detta formar också del av försvarsmaktens ekonomi 
för expandering och vidareutveckling som exempelvis flygvapnet Gripen.  
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3 Metoder och resultat 

Detta kapitel beskriver och behandlar metoderna och studierna som genomförts för 
att kunna realisera en Mönsterkortslösning i kraftenheten och varför de lämpar sig 
bäst för detta examensarbete. Vidare presenteras resultatet på dessa metoder samt 
tester och simuleringar. 

3.1 Simuleringar 
För att kunna simulera filter för signalerna användes programmet LT-Spice. Det an-
vändes för att undersöka om de olika filtren var väl anpassade för signalerna. Flera 
filter simulerades för olika typer av implementeringar till ett kretsschema. Simule-
ringarna baserades på insamlade data om insignalerna och filter simulerades med 
detta. Insignalerna var olika typer av signaler och därför fick olika åtgärder vidtas för 
olika signaler. 

Styrsignalerna bestod av sinussignaler med en amplitud på 12V och en frekvens på 
795 Hz. Det betydde att de olika lågpassfilter som skulle användas måste designas 
med detta i åtanke. Vidare fanns det krav för resistansstyrkan per volt på 1K ohm/1v 
och detta gjorde att övriga komponenter var tvungna att anpassas efter detta. Detta 
gjorde att filtret med 12K ohm resistor användes. Vidare genomfördes simuleringar 
på två RC-filter som avgränsade samma frekvens men där komponenterna hade 
olika värden. Simuleringarna genomfördes för att visa hur de olika komponenterna 
påverkar signalen. Tre olika simulerade filter presenteras i figur 3.1–3.3(se tabell 3.1 
för värden). 

Tabell 3.1 Tabell över filter och värdena på komponenterna i kretsen 

Figur Spänning Resistans Konduktans 

3.1 12𝑉 1𝑘	𝑜ℎ𝑚 0,2	𝜇𝐹 

3.2 12𝑉 6𝑘𝑜ℎ𝑚 40	𝑛𝐹 

3.2 12𝑉 12𝑘	𝑜ℎ𝑚 20	𝑛𝐹 
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Figur 3.1 LP-filter 1k ohm 

 
Figur 3.2 LP-filter 5kohm 
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Figur 3.3 LP-filter 10k ohm 

 

I figur 3.1 – 3.3 kan vi tydligt se hur styrkan av resistorerna och kondensatorerna 
påverkar filtreringen av signalen. I figur 3.1 är kurvan för den filtrerade signalen 
skarpast och visar filtret är väldigt bra för att filtrera bort 795 Hz och uppåt. Medan 
figur 3.2 och 3.3 visar att de filtren inte har lika väl filtrerad signal.  

Med olika styrkor på komponenterna i kretsen framkommer olika impedanser i 
kopplingen. Impedansen på de tre filtren beräknades enligt formlerna 3.1 och 3.2 för 
att se skillnaden i hur filtren påverkar kretsen utöver deras egna egenskaper. Beräk-
ningarna är genomförda med en standardfrekvens på 50Hz. 

𝑍 = Q𝑅, + 𝑋s,   Formel 3.1
   

𝑋s =
R

,tuv
    Formel 3.2

   

𝑍R = √1000, + 15915, = 15947  Formel 3.3
   

𝑍, = √6000, + 79577, = 79803  Formel 3.4
   

𝑍T = √12000, + 159155, = 159606  Formel 3.5
     

De genomförda beräkningar och figurer kan användas för att bestämma det bäst 
lämpade filtret. För projektet användes 10K ohm filtret eftersom det fanns krav på 
styrkan av resistorerna baserat på signalerna som skickades. Det ledde till att valet 
av filter blev begränsat. Vidare simulerades och beräknades filter med resistorer som 
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inte uppfyllde kraven för att visa skillnaden och vad som hade kunnat vara en alter-
nativ lösning. Det kan ses tydligt i figur 3.1 tillsammans med formel 3.3 att de kom-
ponenterna skapar det bästa filtret med lägst impedans.  

3.2 Kretsschema 
För att erhålla ett underlag för en mönsterkortslösning krävdes det ett kretsschema. 
Den utvecklades och ritades i programmet DxD designer. Det var ett krav för att det 
ska kunna användas för produktion och genomgång. Vid utvecklingen av schemat 
lades komponenterna som valts ut vid simuleringen till, för att agera som filter för 
de analoga signalerna, enligt figur 3.4. Schemat baserades på de insignaler som kom 
in i kraftenheten och hur dessa signaler sedan ska fördelas till respektive mål/enhet. 
Till följd av detta kunde även antalet kablar reduceras eftersom ett antal insignaler 
som skulle nå två olika enheter kunde istället ersättas med en kabel till 
mönsterkortet. Därifrån erbjöd kretsschemat möjligheten att fördela en signal till 
flera punkter och möjligheten till att kontrollera ifall den var aktiv.  

 

Figur 3.4 Filter i schema 

För att förenkla och öka felsökningen av signaler lades det till resistorer med 
lysdioder mellan signalerna och dess retur för att se om de var aktiva. Detta för att 
se vissa signaler som är igång och inte. Vidare användes endast passiva komponenter 
vid utvecklingen av schemat, eftersom insignalerna inte var i behov av aktiva 
komponenter för att kunna överföra informationen.  

I kraftenheten fanns ytterliggare två mönsterkort som hade uppgiften att omvandla 
och hantera de analoga signalerna till motorerna. De två korten ska få signaler från 
ett nätaggregat/kraftenhet samt vissa insignaler. För att kunna reducera kablarna 
och chansen för störningar behövdes möjligheten att kunna ha en kabel som går till 
ett av de specifika korten. För att kunna genomföra det behövdes signalerna från 
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nätaggregatet ritas in som insignaler i schemat. Därefter fördelas de insignalerna i 
två för kunna använda separata kablar för de två mönsterkorten (se figur 3.5). 

 

Figur 3.5 Kretsschema för mönsterkortet 

Valet av komponenter var begränsat till de som fanns i lager och i programmet 
eftersom förslaget ska vara genomförbart via de redan existerande komponenterna 
och leverantörer.  

3.3 Mönsterkortets design 
Här fanns det många faktorer att ha i åtanke vid utvecklingen av kortets design, 
dessa faktorer bestod av position, funktioner, temperatur, isolering, signaltyper och 
EMC. 

Placeringen av moduler och don baserades på vart kortet skulle placeras i kraften-
heten. Vidare anpassades modulerna för att den mottagande modulen skulle passa 
och inte störa övriga kablar. Hålen för kortet anpassades för att kunna fästa kortet 
vertikalt och för att motstå vibrationer. Hålet i det nedre högra hörnet användes som 
jordpunkt för kortet och dess jordplan eftersom jordpunkten i kraftenheten var lätt-
tillgänglig. 

Kortet bestod av 6 stycken lager eftersom det fanns en stor mängd signaler och för 
att det fanns känsliga analoga signaler som behövde isoleras. Kortet är IPC-6012 och 
IPC-4101 klassificerad med ett ytterlager som är HASL PB fri. Vidare består kortets 
material av FR4 eftersom kraftenheten är militärklassad och behöver klara av höga 
och låga temperaturer. Det leder också till att kortet är klass 2 inom IPC prestanda.  
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De olika signaltyperna ledde till att signaler separerades mellan olika lager där de två 
innersta lagren hade de analoga och känsliga signalerna. Detta för att skärma de från 
de starka spänningssignalerna och de digitala signalerna. Signalerna var inte av-
ståndskänsliga och därför var det inte ett krav att kopparledningarna skulle ha 
samma längd. Signalerna med starka strömmar placerades på de yttersta lagren för 
att öka nedkylningsförmågan samt minska på störningar för de analoga signalerna. 
Utöver det blev kopparledningarna väldigt breda om de skulle finnas inom de inre 
lagren och kortets värme hade ökat och förmågan för att kyla ner kopparledningarna 
hade varit sämre. Mellan de yttre och de innersta lager fanns det ett lager i varsin 
ände som var ett jordplan. Det användes som jordpunkt de olika signalerna men 
även som jordpunkt för de olika komponenterna som var i behov av jord. Vidare le-
der detta jordplan till att det inte behövdes användas någon stripline och att de digi-
tala och analoga signalerna fungerar utan störningar och inom sina frekvenser.  

3.4 Skärmning (kabel) 
För att säkra att signalerna som mönsterkortet skulle hantera levererades till de olika 
enheterna i kraftenheten behövdes det även skapas raka och isolerade kablar. De 
kablarna skulle gå mellan kortet och designerad enhet. Kablarna skulle bestå av en 
isolering av XLPE gummi. I dessa kablar fanns det signaler som behövde vara 
bundna och vridna tillsammans för att forma ett par som har individuell skärmning 
genom plastbelagd aluminiumtejp och en ”konserverad” dränerad koppartråd.  

3.5 Prototyp och tester 
För att kunna testa det framtagna kortet användes oscilloskop och kraftenheter som 
skulle kunna simulera signalerna som finns i kraftenheten. Detta gjordes eftersom 
kortet inte kunde testas i själva kraftenheten för risken det kunde medföra, vilket 
bland annat var de starka strömsignalerna och de känsliga styrsignalerna. Utöver det 
var även delar i kraftenheten under utveckling och det medförde att mönsterkortet 
inte kunde verifieras i lådan. Därför testades kortet i flera delar, där det börjar med 
de simplare testerna. För att kunna testa alla funktioner i kortet användes även ett 
av de mönsterkorten som hanterar styrsignalerna samt en motor. Detta användes för 
att verifiera att styrsignalerna kan passera det framtagna kortet och dess filter utan 
att påverka prestandan. 

Det första som testades var kontrollsignalerna som skulle passera kortet. Dessa kon-
trollsignaler var spänningsstyrda. Det viktiga för kortet med de signalerna är ström-
marna som ska passera, därför strömstyrkan bestämmer hur bred kopparledning-
arna ska vara. Detta gjordes genom att skicka en spänningssignal till kortet och för 
att sedan se ifall responsen är korrekt. Ett exempel är att många kontrollsignaler var 
på/av funktioner och ifall dessa funkade kunde kortet hantera kontrollsignalerna.  

Det andra som testades var signaler med starka strömmar eftersom det var viktigt 
att kunna utesluta störningar från kontrollsignalerna. De signaler med stark ström 
hade breda kopparledningar som påverkade kortets temperatur och kunde eventu-
ellt störa kontrollsignalerna. För att försäkra att det var rätt spänning och ström-
styrka mättes ingången för de signalerna på kortet. Vid bekräftelse behövdes funkt-
ionaliteten kontrolleras. Detta gjordes genom att kontrollera alla kontrollsignaler 
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samt signalerna med starka strömmar och att alla signalernas funktioner kunde full-
följas. Därefter mättes temperaturen på kortet för att bekräfta att den befann sig 
inom godtyckliga värden. 

Det sista som testades var styrsignalerna och de sista kontrollsignalerna de med-
förde. För att bekräfta att styrsignalerna inte påverkades negativt av filtret och att de 
bevarande sin funktionalitet användes oscilloskop (se figur 3.6) och en motor. Där 
motorn skulle bekräfta styrsignalerna och kommandot det medförde, exempelvis om 
motorn skulle rotera medurs eller moturs. Därefter behövdes kontrollsignalerna för 
motorn bekräftas, det var kontrollsignaler som hade funktionen av på/av.  

 

Figur 3.6 Mätning med oscilloskop av motorsignalerna efter att ha passerat filter 

3.6 Resultat 
De tester som genomfördes var för att studera möjligheten för kortet att implemen-
teras i kraftenheten. Resultaten av testerna som visar att kortet kan implementeras 
i kraftenheten. Dock ska nämnas inga utförliga tester av EMC genomfördes på kor-
tet. Vidare har inte kortet testats i kraftenhetens miljö men de utförda testerna visar 
att det inte bör vara några problem relaterat till kortets funktion. Därför testerna 
visar att kortet har full funktionalitet. En nackdel var att den inte kunde verifieras i 
den korrekta miljön.  
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4 Analys och diskussion 

4.1 Resultat 
Resultatet av arbetet visar att det är möjligt för en Mönsterkortslösning i kraften-
heten. Den visar att det går att skicka och ta emot signaler via kortet samt att kon-
trollen av signaler genom lysdioder också funkade, men på grund av svårigheten av 
att verifiera kortets kapacitet i lådan kunde det inte genomföras mer krävande tester. 
Kraftenheten var under utveckling under tiden arbetet genomfördes. Det gjorde att 
tillgången till kraftenheten var begränsad. Vidare kunde inte alla insignaler kopplas 
till kortet eftersom en del av signalerna användes för andra tester och utveckling. 
Några av de signalerna var motorsignaler som inte kunde testas, vilket hade behövts 
för att se filtrets påverkan och ifall det blev någon fördröjning på grund av kortet. 
Däremot kunde produktionstiden analyseras. Resultaten visade att produktionsti-
den kan reduceras med hälften. Det gick inte genomföra tester på alla signaler, ef-
tersom det var för mycket kablar och för tidskrävande att koppla ut allt för att sedan 
koppla det till kortet. Från kortet måste sedan alla kablar dras löst alternativt produ-
cera nya kablar. Därför togs beslutet att testa kortet med en mindre mängd signaler 
för att se kortets funktionalitet.  

4.2 Simuleringar och filter 
Under metod framgår att det genomfördes tre olika simuleringar för RC-filter där 
varje filter hade olika värden. Simuleringarna skulle vara grunden till val av filter 
men det filter som hade bäst kurva kunde inte användas på grund av resistorn. Den 
var för svag och därför kunde den inte användas. Det beror även på beslutet av att 
endast använda sig av passiva komponenter. Det beslutet togs för att reducera pro-
duktionstiden av kortet samt för att kortet är endast ett test och förslag på lösning. 
Med aktiva komponenter kan ett aktivt filter implementeras och med det kan ett fil-
ter med önskvärd kurva utvecklas.  

4.3 Mönsterkort 
Mönsterkortet användes för test och verifikation för att komplettera undersökningen 
av den möjliga Mönsterkortslösningen. Det ledde till att kortet beställdes av en ge-
nerell leverantör Cogra AB, för att reducera produktionstiden. Men för att kunna an-
vända ett kort i kraftenheten måste kortet beställas via SAAB AB:s leverantörer och 
uppfylla kraven för militärklassningen för kraftenheten.  

4.4 Kretsschema 
I kretsschemat finns det flera par av kondensatorer av samma värde och paren bil-
dades på grund av begränsningen av tillgängliga komponenter. Därför var man 
tvungen att parallellkoppla kondensatorerna. Det är något som kan ersättas av kon-
densator istället, men i det här fallet gick det inte. Utöver det finns det två don som 
är kopplade till samma kabel och det hade varit en fördel att endast ha ett don för 
hela kabeln. Men detta valdes att inte göras eftersom trådarna från den kabeln är för 
tillfället utdelat till två stycken enheter. Det betyder att det skulle behövas produce-
ras en ny kabel för att kunna använda det donet och därför exkluderades den. Utöver 
det kommer kretsschemat att behövas justeras om man vill uppdatera donen på kor-
tet. För i kraftenheten har det bytts don under arbetets gång vilket betyder att även 
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kortets don måste ändras om det ska implementeras och det betyder även att kortets 
layout måste ändras. 

4.5 Mönsterkortets design 
Kontaktdonen som användes på kortet utvecklades i samband med de 2 andra möns-
terkorten som fanns i kraftenheten. Det användes för att simplifiera implemente-
ringen och verifieringen av kortet. Men under arbetets gång ersattes de två mönster-
korten av två nya mönsterkort men som inte bestod av samma don. Det ledde till att 
en kabel var tvungen att produceras för att kunna testa kortet. Denna kabel bestod 
av det nya donet i den ena änden och av det gamla donet i andra änden. Detta för att 
kunna genomföra tester av kortet. 

I början av utvecklingen bestod kortet av 4st lager eftersom det ansågs vara tillräck-
ligt för de signalerna som skulle passera kortet, men under tiden kortet utvecklades 
och kretsschemat ritades, ändrades det till 6st lager. Anledningen var möjligheten 
att reducera tre stycken kablar till en kabel. Ett problem som uppstod var att en av 
kablarna bestod av signaler med starka strömmar. Det betydde att kopparledning-
arna på kortet för de specifika signalerna behövde vara bredare än andra kopparled-
ningar. Vidare baseras bredden på ledningen efter vilket lager signalen är på. Ska 
den specifika ledningen gå via något av de inre lagren blir den mycket bredare ef-
tersom kylningen inte är densamma. Därför valdes det att ha signaler med stark 
ström på de yttre lagren. Utöver det skärmades även de känsliga analoga signalerna 
från signalerna med hög spänning och ström. Mellan de analoga signalerna och de 
övriga fanns ett lager med jord som skyddade de och agerade som jordplan för sig-
naler och komponenter.  

4.6 Ekonomi 
Idag tar det väldigt lång tid att producera och ansluta alla kablar i själva kraften-
heten. Utöver det förenklar mönsterkortet felhanteringen och felsökningen i kraft-
enheten och erbjuder längre livslängd. Eftersom produktionskostnaden sjunker för 
SAAB AB blir det även billigare och bättre för försvarsmakten. Eftersom mindre av 
budgeten som går till företaget förbrukas och kan användas till att producera fler 
kraftenheter för samma pris. Detta kan även resultera i att budgetredovisningen som 
försvarsmakten lämnar till regeringen kan både öka eller sjunka med olika avsikter. 
Det kan ses som en större anledning till att investera pengar inom SAAB AB alterna-
tivt att det inte behövs en lika stor budget då produktionskostnader har sjunkit. 
Detta påverkar både regeringens budget och företagets budget och dess eventuella 
förhandlingar. 

4.7 Miljö 
Kraftenheten har idag ämnen som är farliga och som är med på listan av material 
som ska begränsas i användning. Anledningen till användningen är att det inte 
funnits någon ersättare. Men SAAB AB har som mål att sluta producera enheter med 
trevärdigt krom vid 2022 och vid 2025 inte ha någon enhet kvar med krom3+. Det 
är företagets mål även om lagen som gör att trevärdigt krom får brukas träder i kraft 
2029. Minskningen av anvädningen av trevärdigt krom är ett sätt att säkerhetsställa 
minskningen av hälso- och miljöriskerna. Att ersätta materialet med ett ofarligt 
material är det optimala alternativet men annars ersätta trevärdigt krom med ett 
mindre farligt ämne. Bregänsningen av farliga ämnen kan leda till bättre och större 
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förutsättningar för materialåtervinning ur avfall som består av innehåller elektronisk 
eller elektrisk utrustning. Detta kan sedan minska de skadliga inverkingarna på 
hälsan hos arbetarna i materialåtervinningsanläggningar. Vissa ämnen har högre 
prioritet än andra på grund av långa nedbrytningstiden och långsiktiga effekten. 
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Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om en kabelbaserad kraftfördelnings-
kopplingsdosa eventuellt skulle kunna ersättas med en produktionstekniskt lättare 
producerad, mindre utrymmeskrävande, lättare och störnings säkrare Mönster-
kortslösning. Detta har fullbordats med simuleringar och tester i laborationsmiljö 
som har utvärderats med avseende på kraven: minskning av störningar, ökad felhan-
tering, ingen reducering av signalstyrka och lägre produktionskostnad.   

Utvärderingen gav resultatet att en Mönsterkortslösning är möjlig och funktionell 
för kraftenheten. Kraven som ställdes kunde uppfyllas med de begränsade tester som 
kunde utföras. Fler tester behövs för att se om kortet kan implementeras helt i lådan. 

Det behöver utföras ytterligare tester för den framtagna PCB-lösningen eftersom 
tidsbegränsningen inte gjorde det möjligt att testa alla nödvändiga kontakter för kor-
tet och kraftenheten. Exempelvis fanns det inte tid för att producera en av huvud-
kablarna som innehöll signalerna, vilket är nödvändigt för att se om kortet är fullt 
implementerbart i kraftenheten idag. Ytterligare användes det endast passiva kom-
ponenter på kortet men det kan ändras för utveckling av kortet. Förslagsvis kan ak-
tiva filter implementeras samt spänningsföljare för specifika signaler. Dessutom kan 
det tilläggas ett interface med lysdioder som får signalerna från kortet. Detta inter-
face kan ge svar för vilka signaler som är aktiverade och inaktiverade. Vidare bör 
utförliga testar genomföras med kortet installerat i lådan för att se om den klarar 
militärklassningen. 

Avslutningsvis kan detta kort anses vara ett utvecklingssteg för kraftenheten och där-
för bör ett nytt kort utvecklas med hjälp av resultatet, eftersom under tiden Möns-
terkortslösningen undersöktes, utvecklades nya mönsterkort för motorsignalerna. 
Lösningen för mönsterkortet utvecklades med beaktande för de äldre existerande 
mönsterkorten och har därför inte samma don som de nya korten. Det nya kortet bör 
utvecklas efter att alla tester genomförts. Samt producera de kablar som går mellan 
enheterna i kraftenheten. Det bör implementeras eftersom reduceringen av kablar 
går från 36st till 7st och det finns även en form av kontroll av signalerna.  
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