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Sammanfattning

Detta kandidatexamensarbete täcker ämnet elektromagnetisk kompatibilitet, på engelska 
Electromagnetic compatibility (EMC). Uppgiften var att konstruera ett laborationspass för 
högskoleingenjörer som skulle behandla ämnet EMC. 

Elektrisk utrustning kan sända ut elektromagnetiska störningar. EMC är definierad som egenskapen 
hos en elektrisk utrustning att varken störa eller bli störd av andra apparater. En komponent som kan 
bidra med markanta störningar är kabeln. En typisk kablar resonerar vid frekvenser mellan 30 MHz 
och 100 MHz. Beroende på hur man jordar kabelskärmen så kan man påverka hur mycket 
elektromagnetiska störningar systemet bidrar med.

Två laborationsmoment har därför konstruerats som studerar kabelns EMC egenskaper. Första 
momentet behandlar realistiska lågpassfilter och hur man tar hänsyn till dess 
högfrekvensegenskaper. Oftast är det högfrekvent brus man filtrera bort från kablar men då är det 
viktigt att filtret beter sig som tänkt. Det andra momentet går igenom olika jordningsmetoder för 
kabelskärmen och visar skillnaden mellan dessa. Med hjälp av en närfältsprob samt en 
spektrumanalysator så ska studenterna även visuellt bekräfta magnetiska fältstyrkans 
avståndsberoende.

Rapporten inleds med en inledning till EMC, som täcker behovet av ökad kunskap inom detta 
ämne. Skräckexempel på fall där elektromagnetiska störningar kunnat ge förödande konsekvenser 
nämns. 

För att kunna konstruera ett pass inom EMC så krävs kunskap från områden såsom vågrörelselära, 
teoretisk elektroteknik samt ellära. Därför fortsätter rapporten efter inledningen med att täcka 
nödvändig teori inom dessa områden. Formler presenteras i detta stycke och utnyttjas senare i 
rapportens huvuddel. 

I huvuddelen av rapporten föreslås idéer till experimenten. Analys, utförande, beskrivning och 
resultat av experimenten täcks även i detta stycke och sammanfattas i ett senare stycke som ett labb-
PM. 

Själva labb-PMet kan ses som resultatet av rapporten. Labb-PMet kommer att ges till eleverna före 
laborationstillfälle då en mängd förberedelseuppgifter är givna. Förslag på förkunskapsfrågor 
presenteras i en bilaga i slutet av själva rapporten och ett urval av dessa används i labb-PMet. Labb-
PMet har egna bilagor som beskriver hur man ställer in mätutrustning och hur man ska extrahera 
parametrar under laborationen. Dessa bilagor ska likt förberedelseuppgifterna läsas innan 
laborationstillfälle. 

Slutligen i rapporten så presenteras de referenser som utnyttjas i denna rapport i Vancouver-stil. 
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Abstracts

This bachelor thesis covers the subject electromagnetic compatibility (EMC). The task was to 
construct an EMC laboratory-exercise for students at the level of bachelor of science.

Electrical equipment can emit electromagnetic interference. EMC is defined as the ability of an 
electrical equipment to not interfere nor being interfered by other equipment. One component that 
can contribute with noticeable noise is the cable. A typical cable resonates within the frequencies 30 
MHz to 100 MHz. Exactly how much interference a cable contributes with depends on how you 
apply ground to the cable screen. 

Two main-exercises have therefor been constructed to study the EMC attributes of a cable. The first 
exercise covers realistic low-pass filters where the properties of the filter changes for high 
frequencies. It's often high frequency noise that you want to filter from cables so it's vital to know 
how the filters operates at these frequencies. The other exercise covers different methods to apply 
ground on a cable screen as well as the difference between the methods. With the help of a near-
field-probe and a spectrum analyzer the students are supposed to visually verify the distance 
dependance of the magnetic field.

The thesis begins with an introduction to EMC, which covers the need of increased knowledge 
within this subject. Here some worst-case-scenarios is given, describing what consequences faulty 
designed EMC apparatus can lead to.

In order to construct an EMC laboratory-exercise, basic knowledge of wave propagation theory as 
well as electrical theory is required. Thus this report continues after the introduction with necessary 
theory within these subjects. Formulas will be derived and will be used later in the main section of 
the report as well.

In the main section ideas for experiments are suggested. Analysis, execution, description as well as 
results of the experiments are covered in this part and are summarized in a later section as a lab-PM. 

The lab-PM itself can be seen as the result of this report. The lab-PM will be given to the students 
before the day of experimentation, since a number of tasks are to be answered before they're 
allowed to begin experimenting. These prerequisite questions presented in the lab-PM are a 
selection out of a number of suggested tasks given in the appendix of this report. The lab-PM has its 
own appendix which is also to be read before the experiments, in order for the students to know 
how to extract necessary parameters.

The references used in this report is given with Vancouver style and is presented as a list in the last 
part of this thesis.
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1 Inledning
Elektromagnetisk förenlighet, med sin internationella förkortning EMC (electromagnetic 
compatibility), är ett allvarligt fenomen som påverkar alla individer i dagens samhälle. EMC är 
definierad1 som egenskapen hos en elektrisk utrustning att varken störa eller bli störd av andra 
apparater. 

1.1 Förkortningar som förekommer i rapporten
Denna rapport kommer att kontinuerligt använda vissa förkortningar för att bibehålla ett flöde i 
texten. Förutom i denna sammanfattade lista så presenteras förkortningarna i takt som de införs i 
texten.

Förkortning Fullständig mening
EM Elektromagnetisk
EMC Electromagnetic Compatibility
EMI  Electromagnetic Interference
LF Låg frekvens
HF Hög frekvens
SRF Självresonansfrekvens
LP Lågpass
STI Surface transfer impedance
CM Common mode
ttp topp-till-topp

Tab 1.1.1: Förkortningar som kommer att användas i rapporten.

1.2 Problemformulering och Syfte
Elektrisk utrustning kan sända ut störningar, internationellt känt som förkortningen EMI 
(electromagnetic interference). Dessa störningar har tyvärr potential att bidra till livshotande 
konsekvenser. Händelser2 som att mobiltelefoner stör livsuppehållande maskiner på sjukhus är ett 
av många skräckexempel. Det finns även rapporter att flygplan har flugit ur kurs, då dess 
instrumentbräda felaktigt påstått att de flög i kurs. Förseningar i t.ex. kollektivtrafiken på grund av 
EMI kan ge ekonomiska förluster för privatpersoner men även för samhället i helhet.

Fig 1.2.1; En mobiltelefon, farligare än vad man kan tro. 
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Människan är idag så beroende av teknisk utrustning, så att stora konsekvenser kan följa om 
utrustningen inte fungerar som tänkt. De faktiska konsekvenserna i samband med EMI behöver 
varken vara livshotande eller ekonomiska. Oberoende på hur konsekvenser ser ut så är fallerande 
utrusning p.g.a. EMI fortfarande oacceptabelt. 

Hur kan man då förebygga tekniska problem vållade av EMI? Detta kandidatexamensarbete är 
menat att behandla just denna frågeställning, i form av konstruktion av ett laborationspass. Syftet 
med detta laborationspass är att ge laborationsdeltagarna ökad kunskap om EMC. 

Laborationspasset kommer att fokusera på elektromagnetiska (EM) störningar i samband med 
kablar. Det sägs att externt kablage i ett elektriskt system är den allvarligaste källan för EMI3. Det 
finns även stor vikt i att veta hur en kabel ska jordas, då felaktigt jordade kablar oftast är en 
huvudkälla till EMI enligt Moser4. 

1.3 Rapportens struktur
Denna rapport inleds med att gå igenom nödvändig teori för att kunna konstruera experiment som 
behandlar EMC. Hur EM vågor kan uppstå i kablar och hur de utbreder sig i rymden kommer att 
täckas. Även hur passiva komponenter beter sig för högre frekvens förklaras, då konstruktion av 
högfrekventa filter kräver förståelse kring detta. Hur en mottagarantenn formad som en ögla 
fungerar i närheten av strömförande kabel kommer att analyseras. Detta då mottagarantennen 
kommer att användas för att mäta magnetiska fältstyrkan genererad från en kabel.

Efter att ha gått igenom nödvändig teori så påbörjas rapportens huvuddel. Här presenteras idéer till 
EMC experiment där även analys, utförande och beskrivning av dessa tas upp. Experimenten 
behandlas här allmänt för att senare i rapporten omkonstrueras till en laboration av examinerande 
stuk. Presentationen av detta sker i form av ett labb-PM.

Resultatet av rapporten presenteras i det ovannämnda labb-PM, som handledaren kommer att ge till 
sina elever. För att eleverna ska kunna arbeta med mätutrustningen som används, så har förklarande 
bilagor till labb-PMet bifogats och är tänkta att läsas innan laborationstillfälle. Även en del 
förberedelseuppgifter är givna och ska lösas innan laborationstillfälle. Förslag till uppgifter är givna 
i en bilaga för denna rapport och ett urval av dessa väljs ut till labb-PMet. 
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2 Analys av experimentmoment
För att kunna konstruera ett laborationspass som behandlar EMC så krävs grundläggande kunskap 
kring vågrörelselära, teoretisk elektroteknik och ellära. Därför kommer detta kapitel att gå igenom 
teori kring dessa ämnen. Kapitel 3 kommer senare att beskriva hur laborationsexperimenten 
konstruerats, genom att vid behov referera till teori och formler i detta kapitel.

2.1 Analys av elektromagnetiska vågor
För att förstå hur EMI kan uppstå i vissa fall så måste vi ha en uppfattning om hur EM vågor beter 
sig generellt. EM vågor består av både elektriska fält såväl som magnetiska fält. Dessa fält är 
ortogonala mot varandra i utbredningsriktningen5. Vågornas utbredningshastighet beror i vilket 
material EM vågorna färdas i. Följande formel används för att räkna ut detta6

v= c
√ϵrμr

        (2.1.1)

där c är ljusets hastighet, ϵr är permittiviteten och μr är permeabiliteten för materialet. I 
vakuum är ϵr=1 och μr=1 och enligt (2.1.1) så blir då EM vågornas utbredningshastighet

v=c .  Vidare kan man räkna ut den tillhörande våglängden λ för en EM våg enligt7

λ= v
f          (2.1.2)

där f är vågens frekvens. Denna relation är viktigt att veta då vid höga frekvenser så blir 
kablarnas längd i ett system jämförbara med våglängden av frekvensen av intresse. Det är då dessa 
längder blir jämförbara som det utsänds mest störningar från system8.

2.2 Analys av elektromagnetiska fält i kablar
Låt oss gå igenom hur en kabel kan generera elektromagnetiska fält. Som modell för kabel så 
använder vi en cylindrisk ledare av metall, med längd L och linjeladdning ρL=q C /m .

Fig 2.2.1; Cylindrisk ledare med längd L,radie r och linjeladdning ρ_L. 

Vi börjar med att analysera det elektriska fältet genererat av ledaren. Enligt Petersson9 så är bidraget 
från det elektriska fältet ∣Ē∣=0V /m inuti en metallkropp. Detta då alla laddningar kommer att 
påverka varandra tills att inga krafter verkar på dem, med andra ord tills att laddningarna nåt 
kroppsytan. Elektriska fältet utanför kabelytan är dock nollskilt och räknas ut med hjälp av Gauss 
lag. Vi konstruerar en Gaussyta med radien r där r> r c . Gauss lag i integral form10 säger att

∫∫ ēn⋅ϵ0 Ē d S=Qinnanför         (2.2.1)
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och är uppskattat att räkna med, då vi har viss symmetri i de problem vi ska räkna på. I formel 
(2.2.1) är ēn enhetsnormalen, ϵ0≈8.85⋅10−12 F /m den elektriska konstanten och Qinnanför den 
totala laddningen i kroppen. Vänsterledet i (2.2.1) fås till

∫∫ ēn⋅ϵ0 Ē d S=E r ϵ0∫∫ dS =

= E r ϵ0 2πr L         (2.2.2)

med hjälp av symmetri, då det elektriska fältet enbart har ett radiellt beroende och därav
ēn Ē=E r . Vidare identifierar vi Qinnanför=ρL L  och får tillsammans med (2.2.1) och (2.2.2) att

E r ϵ0 2πr L=ρL L⇒

⇒E r=
ρL

ϵ0 2πr         (2.2.3)

Formel (2.2.3) är det elektriska fältets belopp i den radiella riktningen ēr så E-fältet ges av

Ē=
ρL

ϵ0 2πr
ēr         (2.2.4)

och gäller enbart för r> r c . (2.2.4) är det sökta uttrycket för elektriska fältets utbredning från en 
kabel. Det elektriska fältet minskar ju längre ifrån kabelytan vi kommer, vilket är rätt så intuitivt.

Låt oss nu istället analysera det magnetiska fält som genereras från en kabel då den bär på en ström
I . Här utnyttjar vi Amperes lag11 som säger att

∮ H̄ d l̄=I innanför         (2.2.5)

och konstruerar nu en kontrollyta med radien r , där r< r c likt Fig 2.2.3. I formel (2.2.5) är
H̄ magnetisk fältstyrkan. Även detta problem löses med hjälp av symmetri. Med 

högerhandsregeln så kan man få en intuitiv bild att ett magnetiskt fält enbart ger bidrag i en axiell 
riktning. Denna regel demonstreras av följande bild12.

Fig 2.2.2; Illustration av högerhandsregeln.

Med cylindriska koordinater r ,ϕ , z så är H̄ nollskilt enbart  i H ϕ . Formel (2.2.5) ger oss

∮ H̄ d l̄=H ϕ∮d l=H ϕ2πr         (2.2.6)

Vad det gäller strömmen så beror detta på radien av kontrollytan. Kabeln för strömmen I över 
hela tvärsnittsarean med radien r c , se bild nedan.

Fig 2.2.3; Cylindrisk ledare sett från ena änden. Strömmen I förs längs z-axeln ut från pappret. 
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Den ström som kontrollytan med radie r omsluter är dock en fraktion av den totala strömmen

I innanför= I πr2

πrc
2=I r 2

r c
2         (2.2.7)

Med hjälp av (2.2.5), (2.2.6) och (2.2.7) får vi då

H ϕ2πr=I r 2

r c
2 ⇒H ϕ=I r2

2πr rc
2

⇒H ϕ=I r
2πr c

2         (2.2.8)

Som sagt så får vi ett magnetfält enbart i riktningen längs ēϕ så dess vektorform ges av

H̄=I r
2πrc

2 ēϕ         (2.2.9)

och gäller enbart för r< r c . Detta är alltså ett magnetfält i själva ledaren. För att räkna fram de 
magnetiska fält som genereras utanför kabeln så tillsätter vi en ny kontrollyta. Denna ska ha en 
radie r> r c och innesluter då den totala strömmen, I innanför= I . Den inneslutna strömmen är här 
alltså ingen fraktion som i (2.2.7). Med hänsyn till dessa förändringar så får vi då  för r> r c

H̄= I
2πr

ēϕ       (2.2.10)

Förutom magnetiska fältstyrkan H̄ så pratar man även ofta om magnetiska flödestätheten B̄ . 
Dessa relaterar till varandra enligt sambandet13

B̄=μrμ0 H̄       (2.2.11)

där μr är det magnetiska permeabilitetstalet och μ0 är den magnetiska konstanten. 

Formel (2.2.4) ,(2.2.9) och (2.2.10) beskriver tillsammans hur elektromagnetiska fält kan genereras 
i cylindriska ledare såsom kablar. Dessa formler hjälper oss också att visuellt förstå hur 
elektromagnetiska fält beror på radien. Exempelvis så kan EM fältens utseende se ut som nedan.

Fig 2.2.4; Grafisk representation på elektromagnetiska fältstyrka beroende på radie.

2.3 Analys av passiva komponenter vid höga frekvenser
Passiva komponenter såsom resistorer, kondensatorer och spolar kan anses fungera idealt vid låga 
frekvenser (LF). Men när vi börjar komma upp i höga frekvenser (HF) så kan vi inte naivt tro att 
dessa ideala modeller fortfarande gäller14. Kunskap om hur passiva komponenter beter sig för högre 
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frekvenser är vitalt för att kretsar bestående av dessa ska fungera som tänkt. Filtrering är en av 
många applikationer som kräver denna kunskap. För kondensatorer och spolar så finns det en 
speciell brytfrekvens. Efter att arbetsfrekvensen har passerat denna brytfrekvens så beter sig 
komponenterna annorlunda gentemot det ideala fallet. Ju större den faktiska komponenten är desto 
lägre är denna brytfrekvens15. Exakt hur de beter sig kommer att täckas i deras specifika 
underrubriker nedan.

2.3.1 Resistorns HF modell
En ideal resistor har vid låga frekvenser enbart en resistans, alltså enbart en realdel från impedansen

Z enligt R=ℜ { Z } . Men vid frekvenser uppåt MHz och GHz så introduceras även en 
reaktans, en imaginärdel av impedansen X =ℑ{ Z } . Detta kommer från att den ekvivalenta HF 
modellen för en resistorn kan anses ha parasitkapacitanser samt parasitinduktanser. Denna modell 
kan se ut som nedan16

Fig 2.3.1.1; Högfrekvensmodell för en resistor.

LS är ledningsinduktansen i anslutningarna som beräknas med formell (2.3.3.1), LR

egeninduktansen i resistorn och C P resistorns egenkapacitans. Det finns olika typer av resistorer 
vars ovannämnda parametrar varierar från varandra, som därav lämpar sig till antingen LF eller HF 
tillämpningar. 

2.3.2 Kondensatorns HF modell
När vi pratar om en kondensator så är det ofta om plattkondensatorn. Denna består av 2 identiska 
metallplattor17 som är separerade från varandra med ett avstånd d . Avståndet d är mycket litet i 
förhållande till de individuella plattornas yta S där jämförelsen utförs som d 2≪S . Mellan 
plattorna så kan det finnas ett dielektrisk material med en permittivitet ϵr . Kondensatorns 
kapacitans beräknas då enligt18 

C=ϵr ϵ0
S
d      (2.3.2.1)

där ϵ0 är den elektriska konstanten.  Kondensatorn lider av samma problem som resistorn för de 
högre frekvenserna. Den ekvivalenta HF modellen ser ut som följande19

Fig 2.3.2.1; Högfrekvensmodell för en kondensator.

Där LS är självinduktansen likt 2.3.1 Resistorns HF modell, RS anslutningsledarens resistans 
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och RP är läckningsresistansen.  Ett typiskt utseende för kondensatorers impedans vid HF 
regionen ges i bilden20 nedan

Fig 2.3.2.2; Utseende för en kondensatorn vid höga frekvenser.

Som man kan se i ovanstående figur så avviker den faktiska impedansen i HF-området från det 
ideala. Efter att man har passerat brytfrekvensen så ökar impedansen med frekvensen. En alternativ 
beteckning för brytfrekvens är självresonansfrekvens (SRF).

2.3.3 Spolens HF modell
Som vi kommer att se i 2.6 mottagarantenner så kan en kabel som bär på en ström inducera en 
spänning längs ledaren enligt induktionslagen. Detta resulterar i ett ledningen får en induktans, som 
även kallas för självinduktans. Ledaren, som antas vara en kabel, kommer då även att erhålla en 
induktans vars värde approximativt kan beräknas enligt21

LS=0.002⋅l [ln( 4 l
d
−0.75)] μH      (2.3.3.1)

där l är kabelns längd i cm och d är kabelns diameter i cm. Det finns även en tumregeln att en 
rak ledare har en ledningsinduktans på 20 nH per tum, alltså  20 nH per 2.54 cm22.

En spole är en cylindrisk ledare som har lindats ett antal varv för att inducera mycket 
självinduktans. Spolar används ofta i HF tillämpningar som filter för att avspärra högfrekventa 
signaler23. Dess ekvivalenta HF modell ser ut som följande:

Fig 2.3.3.1; Högfrekvensmodell för en spole.
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RS är serieresistansen och C P parallellkapacitansen mellan lindningarna i spolen. Likt 
kondensatorn så förekommer även för spolen resonans vid tillräckligt höga frekvenser. 
Nedanstående bilds24 frekvenskaraktäristik visar ett typsikt utseende för en realistisk spole.

Fig 2.3.3.2; Spolens impedanskurva för HF regionen.

Till skillnad från den verkliga kondensatorns impedanskurva i Fig 2.3.2.2 så ser man att 
impedansen minskar med frekvensen i Fig 2.3.3.2. 

2.5 Analys av idealt LP-filter
Vid konstruktion av lågpassfilter så kan passiva komponenter som kondensatorer, spolar och 
motstånd användas. För låga frekvenser så beter sig dessa komponenter idealt och en HF modell 
behövs ej. Ett exempel på ett simpelt LP-filter ges av fig 2.5.1. En ideal kondensator har, vid låga 
frekvenser, en impedans Zc vars bidrag ges av25

Zc=
1

jωC         (2.5.1)

där j är den imaginära enheten, ω är vinkelfrekvensen och C är kondensatorns kapacitans. 
Vi ställer upp en krets med impedanserna Z r=R och Zc såsom bilden nedan

Fig 2.5.1; Idealt LP-filter uppbyggt med hjälp av ett motstånd R och en kondensator C

Vi kan nu med hjälp av spänningsdelning ställa upp ett uttryck för den totala 
spänningsförstärkningen26

 AV=
UUT

U IN
        (2.5.2)
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Med hjälp av Ohms lag27 U=Z⋅I så kan vi härleda ett uttryck för AV via Fig 2.5.1

U IN=(R+ Zc )I         (2.5.3)

U UT=Z c I          (2.5.4)

Vi löser ut I från (2.5.3) och sätter in dess uttryck i  (2.5.4)

U UT=Z c

U IN

(R+ Z c)
⇒

U UT

U IN
=

Z c

R+ Z c
⇒

⇒ AV=
Z c

R+ Z c
        (2.5.5)

Med (2.5.1) insatt i  (2.5.5) får vi då

AV=

1
jωC

R+ 1
jωC

⇒

⇒ AV=
1

1+ j ωω1
             (2.5.6)

där vi infört en brytvinkelfrekvens

ω1=
1

R C         (2.5.7)

Formel (2.5.6) kan vi plotta som ett Bode-diagram. Detta innebär att vi kan se kretsens totala 
förstärkning relativt logaritmiskt frekvens28.

Fig 2.5.2; Bodeplott för fig3.2.1.1. Försvagning införs efter passering av brytfrekvens.

Bilden ovan illustrerar hur signaler  vid höga frekvenser kan upphävas. Detta då vi får en större 
försvagning ju längre bort från ω1 vi kommer. Det faktiska värdet av ω1 bestäms av värdena på 
motståndet R och kondensatorns kapacitans C enligt (2.5.7). På detta sätt kan vi alltså själva 
dimensionerna komponenterna så att vi kan införa brytfrekvens där det passar oss. 

2.6 Närfältsprober
För att mäta EMI så finns det en del standardiserade verktyg man använder. Ett av dessa verktyg är 
närfältsproben, som kan detektera elektriska eller magnetiska fält beroende på formgivning av 
probens topp29. Dess typiska formgivningar visas i bilden nedan:
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Fig 2.6.1; Typiskt utseende för närfältsprober. 

Ett enkelt sätt att framställa dessa är att bygga dem av semi-rigid kablar, som man sedan kan ansluta 
antingen mot en spektrumanalysator eller ett oscilloskop30 via en koaxialkabel. Beroende på vilken 
utrustning som man ansluter antennerna mot så kan man få fältstyrkan uttryckt antingen i frekvens- 
eller tidsdomänen. Denna utrustning kommer att användas för att studera EM fältet från en kabel i 
labben. 

Vi börjar med att analysera den modell som används för att mäta upp det magnetiska fältet; H-
proben. Dessa antenner har alltid en slinga som ett huvud för att lättare kunna interagera med de 
magnetiska fälten man vill mäta. Då ett magnetiskt fält passerar H-probens slinga så induceras en 
spänning31 enligt Faradays lag i differential form

v=−dΦ
d t          (2.6.1)

Där v är spänningen och Φ är det magnetiska flödet. Det magnetiska flödet får vi sin tur som32

Φ=∫∫ B̄⋅ēn dS         (2.6.2)

där B̄ är flödestätheten och ēn enhetsnormalen. Biot-Savarts lag för långa ledare säger att 
magnetiska flödestätheten kan uttryckas som33

B̄=
μ0 I
2πx

ēϕ         (2.6.3)

där x är den punkt där vi betraktar B̄ för tillfället. Notera att detta uttryck stämmer överens med 
den tidigare nämnda högerhandsregeln, då man kan iaktta att B̄ enbart bidrar i ϕ riktningen. 

B̄ och H̄ förhåller sig till varandra enligt formell (2.2.11). 

Med (2.6.2) och (2.6.3) kan vi räkna ut den inducerade spänningen v . Detta exempelvis genom 
att räkna ut flödet Φ  genom en rektangulär slinga (H-proben) från en lång rak strömbana, något 
som vi kan approximera en kabel till, se Fig 2.6.2.  Slingan har dimensionerna a och b likt 
figuren nedan och antas röra sig i positiv x-led.

Fig 2.6.2; Analys av magnetiska flödet genom en H-prob från en röd kabel. Kabeln antas vara lång.
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Vi sätter vi in (2.6.3) i (2.6.2) och erhåller   

Φ=∫∫ μ0 I
2πx

ēϕ⋅ēn dS         (2.6.4)

för cylindriska ledare så ges enbart ett bidrag i den axiella riktningen så ēn= ēϕ och enligt 
definition av skalärprodukt34 

ēϕ⋅ēϕ=∣ēϕ∣⋅∣ēϕ∣cos 0o=1

Formel (2.6.4) blir vidare

Φ=∫∫ 1
x

dS=
μ0 I a

2π∫r

r+b 1
x

dx⇒

⇒Φ=
μ0 I a

2π
ln r+ b

r
        (2.6.5)

Formel (2.6.5) säger oss att ju större r blir, desto mindre blir kvoten mellan täljare och nämnare i
ln uttrycket. Denna kvot minskar tills dess att kvoten blivit approximativt 1 och då blir flödet
Φ=0 ty ln 1=0 . Detta är rätt så intuitivt ty oändligt långt borta från kabeln så kan vi anta att 

de magnetiska fälten har dött ut. Tillsammans med (2.6.1) och (2.6.5) så kan man räkna ut 
spänningen v som genereras av Φ . Denna spänning agerar insignal till verktyg såsom 
oscilloskop eller spektrumanalysatorer.  

E-proben är i stora drag en vanlig mottagarantenn som är konstruerad som en rak ledare. De 
elektriska fälten bidrar till spänningsvariationer i antennen35 som utnyttjas som insignal för vidare 
analys med andra verktyg likt H-proben.
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3 Laborationsexperiment
De två laborationsexperiment som studenterna kommer att få jobba med kommer att presenteras 
och förklaras i detta stycke. Experimenten presenteras i samma ordning som de kommer att göras i 
det Labb-PM handledaren får.

3.1 Realistiska Frekvensfilter – LP-filter
När man skickar signaler så innehåller dessa signaler oftast flera frekvenser. Ett vanligt exempel är 
hörbara ljudsignaler som täcker frekvenser mellan 20 Hz till 20 kHz, då detta intervall motsvarar en 
frisk människas hörselintervall36. Det kan ibland vara fördelaktigt att filtrera ut vissa frekvenser i 
specifika områden. Då finns det olika typer av frekvensfilter som kan åstadkomma detta, beroende 
på vilket intervall vi vill filtrera bort. Till detta moment så kommer vi att studera LP-filtret. 

Kablar har en tendens att bidra med resonans vid frekvensintervallet 30 MHz till 100 MHz37. De 
resulterande störningarna från enbart kablarna i detta frekvensintervall, är oftast de som är 
allvarligast i hela konstruktionen. Detta i samband med annat oönskat högfrekvent brus kan dock 
tillsammans ge markanta störningar. Visserligen finns det olika typer av skärmade kablar som kan 
hjälpa till att motverka detta38. Men om det är möjligt att använda oskärmade kablar tillsammans 
med ett filter så kan detta ge en markant ekonomisk fördel. 

Det filter man brukar använda tillsammans med oskärmade kablar för detta syfte är just ett LP-filter. 
Detta filter har till uppgift att släppa igenom alla signaler upp till en viss frekvens. Konstruktion av 
ett realistiskt LP-filter, med analoga komponenter, kommer att vara en uppgift som 
laborationsdeltagarna kommer att få behandla. Syftet med experimentet är att eleverna ska få se 
inverkan av höga frekvenser på dessa komponenter. De ska få jämföra ett idealt simulerat LP-filter 
mot ett verkligt LP-filter med samma värden och se hur dessa skiljer sig.

3.1.1 LP-filter i höga frekvenser
Om vi vill filtrera bort frekvenser uppåt 30 MHz så kan vi inte förvänta oss att de ideala LP-filter 
kommer att fungera som vi tänkt oss. Detta då de passiva komponenterna har en HF modell, likt 2.3 
Analys av passiva komponenter vid höga frekvenser. Därför kommer ett laborationsmoment som 
fokuserar på att utmärka detta att konstrueras. 

I detta moment så är tanken att studenterna ska, med hjälp av en nätverksanalysator, mäta 
impedansen för spolar och kondensatorer för att se deras faktiska beroende av frekvensen. 

Fig 3.1.1.1; Nätverksanalysatorn HP8753D.
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Momentet börjar med att eleverna får konstruera ett T-filter med 2 spolar och en kondensator, likt 
Fig 3.1.1.2, i programmet 'Orcad' som finns tillgänglig på KTHs hemsida. De nominella värdena på 
alla komponenter kommer att vara givna som L1=L2=33μH , RIN=RUT=50Ω och

C=1n F .

Fig 3.1.1.2; Ett T-filter som tar hänsyn till in- och utimpedans.

Eleverna ska nu simulera en överföringsfunktion som visar hur förstärkningen varierar med 
frekvensen. De ska senare jämföra deras ideala bode-diagram med den kurva som en 
nätverksanalysator producerar för samma filter. De kommer då att se en markant skillnad mellan de 
olika kurvorna i HF-området. I Fig 3.1.1.3 så jämförs de olika kurvorna mellan frekvenserna 30 
kHz och 500 MHz.

Fig 3.1.1.3; Simulering av idealt T-filter och filtrets faktiska utseende efter mätning. Det faktiska filtret är  
uppbyggt med ytkomponenter.

För att kunna ställa upp en realistisk modell i Pspice så måste parasitparametrarna, som förklarades 
i 2.3 Analys av passiva komponenter vid höga frekvenser, uppmätas. Detta åstadkommer 
eleverna genom att med nätverksanalysatorn mäta impedansen för enbart en spole och enbart en 
kondensator. Det kommer att finnas kretskort som går att ansluta till analysatorn med enbart dessa 
komponenter fastlödda. 

Fig 3.1.1.4; kretskort med de enskilda komponenterna som ska uppmätas.

2 varianter av vardera sort, en med bra och en med dåligt fastlödda komponenter kommer att finnas 
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tillgängliga. Den bra varianten kommer bestå av ytkomponenter fastlödda och den dåliga kommer 
att ha vanliga axiella komponenter med långa ben fastlödda. Eleverna ska mäta parasitparametrar 
för båda varianterna och se om dessa skiljer sig åt. Om dessa skiljer sig så ska eleverna motivera 
vilken av parametrarna de ska välja. Förklaringen ligger i att ledningar har en induktans som beror 
av längden likt formel (2.3.3.1). Därav ska de resonera sig fram till att den krets vars komponent har 
kortast ben bör ha ett mer korrekt värde, alltså kretsen med ytkomponenten. De kommer också 
märka detta från att SRF är högre för ytkomponenterna vilket är att föredra.

Nätverksanalysatorn kan rita ett Smithdiagram som kan framställa en grafisk representation av 
lastens impedans. Detta gör den genom att avbilda komplexa reflektionsfaktorer i kretsar som 
impedanser39. Ett förenklat Smithdiagram kan se ut något som följande

Fig 3.1.1.5; Smithdiagram för impedans.

De gula ringarna beskriver den normaliserade lastens resistiva multipel och de röda linjerna den 
normaliserade lastens reaktiva multipel40.  

Impedansen för kretsen ritas upp relativt frekvens, ty komponenternas impedans beror på detta. 
Genom ett reglage så kan man variera frekvensen. Om man jämför diagrammet med enhetscirkeln , 
i kartesiska koordinater, så motsvarar punkten (-1,0) en kortslutning och den totala impedansen är 0. 
Punkten (1,0) motsvarar istället avbrott och där ansätter man att impedansen är oändlig stor. Det är 
möjligt att med reglaget vandra till dessa punkter, förutsatt att frekvensintervallet är tillräckligt. Det 
är detta vi kommer att utnyttja för att extrahera parasitparametrarna.

För en spole så kan vi ställa upp HF modellen likt Fig 2.3.3.1 men vi försummar serieresistansen R s . 
Då får vi den totala impedansen Z som

          Z= jωL / / 1
jωC P

=

jωL
jωC P

jωL+ 1
jωC P

=

= jωL
1−ω2 L CP

     (3.1.1.1)

Impedansen är alltså oändligt då
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1−ω2 LC P=0⇒

            ⇒ω= 1
√ LCP

                  (3.1.1.2)

så om vi läser av frekvensen vid punkten (1,0) för Smithdiagrammet och noterar det nominella 
värdet L för spolen så kan vi räkna ut parallellkapacitansen C P från (3.1.1.2).

På samma sätt för kondensatorn så tittar vi på dess HF modell Fig 2.3.2.1 men försummar serie- och 
läckningsresistanserna. Totala impedansen ges då av

Z= jωLS+
1

jωC
= jωLS−

j
ωC

=

= j(ωLs−
1
ωC

)

Reaktansen ges då av

             X =ℑ{ Z }=ωLs−
1
ωC

Nätverksanalysatorn kan även mäta enbart på resistans och reaktansen om man så vill. Om man 
orienterar sig till punkten (-1,0) där impedansen ska vara 0 så kan man läsa av frekvensen. Precis 
som i (3.1.1.2) så kan man få ut ledningsinduktansen LS genom att ställa upp

ω= 1
√ LS C                 (3.1.1.3)

om man känner till det nominella värdet C för kondensatorn.  

Efter att erhållit parametrarna från kretsarna så är det möjligt att modellera om sina 'Orcad' modeller 
till lite mer realistiska sådana. Även om vi försumma resistanserna så kommer den nya 
simuleringen att vara bättre än deras första. 

Fig 3.1.1.6; Realistiskt T filter.

Simulering med det mer realistiska t-filtret kan då ge följande överföringsfunktion.
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Fig 3.1.1.7; Realistiskt T filter.

I Fig 3.1.1.3 så är de 2 senaste pikarna kondensatorns och spolens SRF. Värdena på dessa 
frekvenser stämmer någorlunda överens med de uppmätta i högra figuren i Fig 3.1.1.3. Kurvans 
form är i bättre överensstämmelse med högra figuren i Fig 3.1.1.3.

Förutom de enskilda komponenterna så kommer även T-filtret att finnas i två varianter; en med 
axiella komponenter och en med ytkomponenter. Studenterna kommer att få jämföra dessa filter 
med varandra, som förövrigt har samma nominella värden på sina komponenter. De kommer då att 
se fördelen med ytkomponenterna då de inte har lika mycket ledningsinduktans och generellt har 
högre SRF.
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3.2 Jordning av kabelskärm
Kablar har, förutom en koncentrisk ledare, även ett skyddande hölje i form av en skärm. Skärmen 
har till uppgift, förutom att skydda ledaren rent fysiskt, att upphäva EMI41. Beroende på 
användarområde för kabeln i fråga så finns det olika grader av skydd.  Man brukar ge en 
kabelskärm ett ”Surface transfer impedance”-värde (STI).  Detta STI-värde har en tendens att 
variera med frekvensen. Ju lägre STI-värde en kabel har desto bättre skärmar den mot EMI.

Hur man applicerar jord för en kabelskärm är vitalt för att kabeln inte ska sända ut EMI. Syftet med 
att jorda skärmhöljet är för att motverka oönskad ström och spänning i skärmen42.  Då även skärmen 
kan anses vara en koncentrisk ledare så kommer en ström som går i denna att producera ett EM fält 
likt högerhandsregeln. Man pratar då om en common-mode (CM) ström och denna karakteriseras av 
att den går enbart i en riktning och har ingen returström som upphäver EM fältet som bildas43. 

Laborationsmomentet som eleverna ska få delta i kommer att visa skillnaden i utsänt EMI mellan 
olika jordningsmetoder för kablar. Även inverkan av ett populärt EMI reducerande verktyg,  ferriter, 
kommer att studeras. 

3.2.1 Pigtail mot 360° anslutning
En vanlig och enkel form av jordning av kabelskärmar är applicering av en så kallad pigtail, se Fig 
3.2.1.1 Pigtailjordningen karakteriseras av att skärmhöljet dras ner till en enda tråd. Tråden ansluts 
till jord och presenterar på så sätt en jordpunkt till skärmhöljet. Pigtailkopplingen fungerar 
tillfredsställande vid lägre frekvenser men introducerar antennliknande fenomen vid HF. Detta då 
tråden erbjuder en alternativ väg för strömmen så att skärmhöljet matas med en common-mode 
ström44 som nämnt ovan. Tråden inför även en ledningsinduktans enligt formel (2.3.3.1) som 
hamnar i serie med skärmhöljet och höjer på så sätt STI-värdet.

Fig 3.2.1.1; Illustration av en pigtailkoppling. Den svarta tråden är den ledning som jordar skärmhöljet.

En teoretiskt mycket bättre typ av jordning är en 360° anslutning mellan kabelskärm och jordplan. 
Koaxialkablar med anslutningshuvud av typ BNC är ett exempel på dessa. 

Fig 3.2.1.2; Koaxialkabel med BNC kontakt.

En fulltäckande koppling av denna form motverkar införing av ledningsinduktanser och 
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antennliknande fenomen vid höga frekvenser och kan på så sätt bibehålla ett lågt STI-värde.

För att kunna jämföra båda typernas EMI egenskaper så ansluter vi en koaxialkabel mot en 
signalgenerator. Den andra sidan av koaxialkabeln ansluter vi mot en last på Z0=50 Ω . Det är 
lasten som kommer att erbjuda de 2 olika jordningsalternativen. Mätningarna för EMI görs med en 
spektrumanalysator tillsammans med H-mätproben. Eleverna kommer att få se hur det magnetiska 
fältet beror på avståndet från en matad kabel. 

Fig 3.2.1.3; idéskiss för jordningsmomentet.

Signalgeneratorn som används för passets utformning är av modell HP8642A. Vi kommer att mata 
en signal med en frekvens på f =50 MHz då vårt oscilloskop är begränsat till signaler upp till 

100 MHz . Maximala signalstyrkan 20 dBm kommer att användas för att få så stort utslag som 
möjligt på spektrumanalysatorn.  De olika jordningssanslutningarna för vår last kan se ut som 
följande

Fig 3.2.1.4; Pigtailjordning mot 360° kontaktjordning. I båda fallen har vi ett motstånd på 50 Ω.

Efter att ha kopplat ihop systemet likt Fig 3.2.1.3 så kan vi placera H-proben intill den matade 
koaxialkabeln och notera signalstyrkan av det utsända EMI. H-proben ska vara orienterad på så sätt 
att man maximerar flödet genom öglan enligt avsnitt 2.6 Mottagarantenner. Orienteringen av H-
proben kan man därför verifiera med högerhandsregeln. Den utsända strålningen mäts som sagt med 
en spektrumanalysator tillsammans mottagarantennen. Genom att ställa in frekvensintervallet så att

f =50 MHz täcks in, förslagsvis mellan 40 MHz och 60 MHz, så kan man notera en pik vid 
f =50 MHz .   

Fig 3.2.1.5; Spektrumanalysatorns display när man mäter en signal med frekvens 50 MHz. Till vänster har vi  
läckaget från pigtailkoppling och till höger läckaget från 360° kopplingen
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Signalerna är uppritade med frekvens i Hz som x-axel och signalstyrka i dBm som y-axel. Om man 
för bort öglan ifrån kabeln så kan man se hur signalen blir svagare och kan därav få en visuell bild 
på hur magnetfältet beror på avståndet likt Fig 2.2.4. Med hjälp av oscilloskopet så kan man ställa 
in markören så att den jämför 2 punkter relativt varandra i dB. Det är tänkt att eleverna på detta sätt 
ska se att en fördubbling av avståndet av öglans mitt ska ge –6 dB i signalstyrka, vilket motsvarar 
en halvering i linjär skala. 

Eleverna ska utföra samma mätningar på båda lastplattorna för att se vilken jordningstyp som läcker 
ut mest EMI. Detta inses lätt genom att jämföra signalstyrkan av läckt EMI från de bägge 
mätningarna likt Fig 3.2.1.5 och eleverna ska på så sätt förstå att 360° anslutning är att föredra.

Nu ska eleverna få se inverkan av en ferrit, en järnkärna omgiven av keramik samt plast, som kan 
appliceras på en kabel. Det ferriten gör är att den motverkar CM strömmen genom att införa en 
lokal impedans i kabeln45. Genom att upphäva CM strömmen så minskar även det medföljande 
magnetfältet. Runda avlånga ferriter sitter oftast på kablar till skärmar, laddare eller på annat 
kablage för elektronik.

Fig 3.2.1.6;  Ferritkärnor som kan appliceras mot kablar.

En ferrit i detta sammanhang är i grund och botten ett LP-filter46. Ferritens impedans beror starkt av 
frekvensen; införandet av en ferrit kan jämföras med ett införande av en resistans i serie med en 
spole. En förkunskapsuppgift kommer att ges till eleverna där de får se inverkan av en ferrit. Den 
typ av ferrit som visas i Fig 3.2.1.6 ovan har en impedans Z=245⋅n2Ω vid f =100 MHz .

n≥1 står här för antalet varv man lindar kabeln kring ferriten. Teoretiskt så ökar impedansen 
proportionellt mot kvadraten av antal varv kabeln är lindad kring ferriten47. Tanken till själva 
labbmomentet är att eleverna ska bygga vidare på den tidigare pigtailjordningen. Genom att fästa 
ferriten mot koaxialkabeln mellan generatorn och pigtailplattan och variera antal lindningar, så 
kommer eleverna se en förminskning i läckt EMI.

Pigtailjordningen har även en nackdel ur den aspekten att dess jordningstråd inför en 
ledningsinduktans. Eleverna ska använda oscilloskopet för att mäta upp beloppet på denna. Topp-
till-topp (ttp) värdet för spänningen över pigtailtråden mäts upp med ett oscilloskop. Om man sedan 
tar hänsyn till styrkan signalgenerator sänder med, 20 dBm i vårt fall, så kan vi räkna ut den 
effektiva strömmen I eff som signalgeneratorn genererar. Måttet dBm är decibel relativt 1 mW 
effekt48. Därför kan vi skriva om 20 dBm som

20 dBm=10 log P
1mW

vilket ger P=100 mW . Effekt kan vi uttrycka som49

P=U⋅I eff=R⋅I eff
2
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och för signalgeneratorn är R=50Ω givet. Effektiva strömmens belopp ges då av

I eff=√ P
R
=√ 0.1

50
A

Denna ström är ett effektivvärde50 ty då ström går igenom motstånd så utvecklas en effekt. Det 
strömbelopp vi vill åt får vi då av

I=√2⋅I eff=√ 0.2
50

A      (3.2.2.1)

Signalgeneratorn skickar insignalen som en sinusvåg. Vi skriver då strömmen som
i(t )=I sin(ωt)      (3.2.2.2)

där I är givet enligt (3.2.2.1). ω=2πf är vinkelfrekvensen då insignalen har en frekvens
f =50 MHz . För att räkna ut induktansen genom tråden så utnyttjar vi spänningsfallet över en 

ideal spole51

V ttp=LS
d i(t)

d t      (3.2.2.3)

där V ttp är ttp-värdet för spänningen och LS är ledningsinduktansen. Derivering av (3.2.2.2) ger 

d i(t)
d t

=I cos (ωt )ω

Vi räknar för enkelhetens skull med absolutbeloppet så att

∣d i(t )
d t ∣=I⋅ω=√ 0.2

50
2π50⋅106≈2⋅107 A/s

Eleverna kan alltså räkna ut ledningsinduktans om V ttp blivit uppmätt  

LS=V ttp /∣d i(t)
d t ∣      (3.2.2.4)

Det uppmätta värdet på LS kan jämföras med de den induktans de förväntas att få med den 
empiriska formeln (2.3.3.1), alternativt med tumregeln att en ledare har 20 nH per tum. 
Pigtailtråden för Fig 3.2.1.4 har en längd på 18cm och en diameter på 0.2cm. V ttp=3.6 V blev 
uppmätt med 20 dBm med f =50 MHz . Dessa mätvärden ger oss 3 uppskattningar av LS

Med den empiriska formeln (2.3.3.1) fås

L s1=0.002⋅18(ln( 4⋅18
0.2

−0.75))μH≈212nH

Med tumregeln 20 nH per tum

Ls2=
18

2.54
⋅20 nH≈142 nH

Slutligen med (3.2.2.4)

Ls3=
3.6

2⋅107≈180 nH

Vi kan alltså konstatera att mätningarna stämmer hyfsat överens med de uppskattningsmetoder vi 
har för att bestämma ledningsinduktansen. Detta ska även eleverna visa under laborationstillfälle.
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4 Resultat: Labb-PM

Labb-PM 2012/2013
för

IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7.5hp

Introduktion
I detta laborationstillfälle så kommer vi att gå igenom aspekter som alla behandlar elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC). EMC är definierad som en utrustnings egenskap att varken störa eller bli 
störd i en elektromagnetisk omgivning. Huvudsyftet med labben är att göra laborationsdeltagarna 
uppmärksamma om de fenomen som kan bidra till EMI och hur man kan förebygga dessa. Temat 
för laborationen är kablar. 

Vi kommer att behandla passiva komponenters egenskaper i höga frekvenser för att konstruera 
realistisk lågpassfilter. Med realistiska lågpassfilter så kan vi t.ex. använda oskärmade kablar. Ett 
annat moment som täcks är vikten att jorda en kabel korrekt. Hur en kabel kan sända ut stora 
mängder elektromagnetiska störningar (EMI) beroende på metod av jordning. Även ferriters 
inverkan på kablar kommer att täckas.  

Förberedelser
1. Gör de förberedelseuppgifter som finns i bilaga 1.

2. Installera 'Orcad' från kurswebben. Alternativt använd följande länk 
http://www.ict.kth.se/courses/IE1204/HING/Downloads/OrcadLite_9.2/

Under installation, välj att installera 'Capture CIS' och 'Pspice'. 

3. Läs igenom bilaga 2 och bilaga 3 så ni kan tillämpa innehållet under passets gång.

Uppgifter
Moment 1: LP-filter
Designa ett T-filter likt Fig 4.1 nedan i 'Orcad'. Ge de olika komponenterna de nominella värdena

C=1 nF , L1=33μH , L2=33μH , R1=50Ω och R2=50Ω i 'Orcad'. Lägg till en net-
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alias ”IN” vid ingången vid R1 och en net-alias ”UT” mellan spole L2 och motståndet R2 . 
Anslut en växelspänningskälla till modellen för att kunna generera signaler för simuleringen. 

Fig 4.1; T-filter som ska konstrueras i pspice.

Skapa nu en simuleringsprofil genom att gå till 'PSpice' → 'New simulation profile' i verktygsfältet i 
'Orcad'. Ge simuleringsfilen ett lämpligt namn (undvik åäö) och tryck 'create'. I fliken 'Analysis' 
markera 'AC sweep/Noise' i 'Analysis type' och ha kvar 'General Settings' i 'options'. Använd 
'Logaritmisk AC Sweep style' med dekader och ha startfrekvensen 30 kHz (skriv dock bara in 3000) 
och slutfrekvensen 500 MHz (skriv in 500MEG). Använd 100 punkter/dekader. Nu när 
simuleringsprofilen är klar så tryck på knappen F11 i windowsmiljö alternativt den blåa pilen under 
verktygsfältet.

Gå nu in i simuleringsfönstret och gå till 'Trace' → 'Add trace' och fyll in uttrycket 
DB(V(UT)/V(IN)). UT är här net-alias för utsignalen och IN är net-alias för insignalen i Fig 4.1 
ovan. DB(V(UT)/V(IN)) ger oss överföringsfunktionen i form av ett Bode-diagram. Visa 
labbhandledaren er simulering. 

Testa nu att med hjälp av nätverksanalysator HP8753D att mäta upp samma överföringsfunktion. 
Samma T-filter som ni har simulerat kommer att finnas till hands för mätning i 2 olika varianter. 
Båda har samma nominella värden på sina komponenter. Analysatorn ska vara inställd att mäta 
mellan frekvenserna 30 kHz och 500 MHz. Detta åstadkommes genom att trycka på 'STOP' vid 
sektionen 'STIMULUS' på HP8753D och sedan knappa in 500 följt av ett tryck på ' M /μ'
knappen. Startfrekvensen är redan inställd till 30 kHz vid uppstart. Vi ska mäta i logaritmisk 
frekvens så tryck på 'MENU' i 'STIMULUS' och sedan 'SWEEP TYPE MENU' → 'LOG FREQ.

Fig 4.2; De T-filter som ska mätas. Vänster bestående av axiella komponenter och höger ytkomponenter.

Anslut i tur och ordning båda T-filtren till HP8753D med 2 st kablar med SMA kontakter och se till 
att allt sitter åt hårt. Tryck på knappen 'MEAS' och gå in i menyn 'Trans: FWD S21 (B/R)'. För att få 
plats med hela kurvan så gå in i 'SCALE REF' → 'SCALE/DIV' och knappa in 20 dB/div. Skriv ut 
den uppmätta kurvan via 'COPY' → 'PRINT MONOCHROME'.  Jämför de uppmätta 
överföringsfunktionerna för de olika filterna med varandra. Motivera nedan vilken av de 2 filter 
som kan vara anses bättre.

Svar:________________________________________________________________________
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Motivera nedan varför de uppmätta överföringsfunktionerna skiljer sig mot eran simulerade kurva.

Svar:________________________________________________________________________

Ställ om slutfrekvensen till 100 MHz. Mät nu upp de enskilda komponenterna, med samma 
nominella värden som innan som finns på enskilda kort, med nätverksanalysatorn. Det finns 2 typer 
av kort för vardera sort. På ena typen har komponenterna långa ben och på den andra är de 
ytmonterade. Ta reda på spolens och kondensatorns parasitparametrar genom att försumma 
resistanserna i HF modellerna. Läs Bilaga 2 om ni känner er osäkra på hur detta går till, samt för 
kalibrering. För ytkondensatorn är SRF givet som f YK=360 MHz så denna frekvens behöver ni 
inte mäta upp. Notera huruvida parametrarna beror på om vi har en axiell eller en ytkomponent 
genom att dokumentera parametrarna nedan.

Fig 4.3; De kretskort vars parasitparametrar skall extraheras. Notera att den vita ytkondensatorns SRF  
redan är given i uppgiftstexten och ska ej uppmätas.

Ytkomponenter

Ytkondensatorns parasitinduktans:_________________________________________________

Ytspolens parasitkapacitans:_____________________________________________________

Axiella komponenter

Axiella kondensatorns parasitinduktans:____________________________________________

Axiella spolens parasitinduktans: _________________________________________________

Gör nu om eran simulering med 'Orcad' och inför högfrekvensekvivalenterna för spolarna och 
kondensatorn. Ett tips är rita nya scheman parallellt med det äldre schemat och på så sätt inte skriva 
över den gamla ideala konstruktionen. Likt förr så försumma alla parasitresistanser i HF 
modellerna. Gör en högfrekvensekvivalenterna för båda varianterna av T-filtret. Glöm ej att i så fall 
ge nya namn på alla komponenter och net-alias.

Jämför de nya simulerade kurvorna med de utskrivna kurvorna. Visa ert resultat för 
labbhandledaren.

Slut på moment 1
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Moment 2: Pigtail mot 360° jordning
Anslut en koaxialkabel med BNC kontakter mot signalgeneratorn HP 8642A. Ställ in 
signalfrekvensen på 50 MHz . För att ställa in signalstyrkan så tryck på knappen 'AMPTD' och 
snurra ratten till full styrka, 20 dBm på generatorn. Använd pilknapparna ovanför ratten för att 
markera vilken siffra ni vill variera med ratten.

Fig 4.4; Signalgeneratorn HP8642A.

Det finns 2 avslutningslaster med 50Ω vardera. En last utnyttjar pigtailjordning och den andra en 
360° kontaktyta mot jord. För detta moment ska ni utföra mätningar på båda och jämföra vilken 
jordningstyp som kan anses vara bättre ur EMC synpunkt. 

För att jämföra de 2 jordningsalternativen så använder vi oss av spektrumanalysatorn HP8591A. Ett 
korrekt frekvensintervall behöver ställas in. Tryck på knappen 'Frequency' → 'START FREQ' . 
Knappa in 40 MHz och gå sedan till 'STOP FREQ' och knappa in 60 MHz. En mottagarantenn (H-
prob) för mätning av magnetfält kommer att användas i samband med mätningarna. Denna ska vara 
ansluten mot spektrumanalysatorn.  

Fig 4.5; Spektrumanalysatorn HP8591A med en H-prob.

Anslut först pigtailkopplingen mot signalgeneratorn. Placera H-probens ögla intill koaxialkabeln. 
Orientera öglan på så sätt att så mycket magnetfält som möjligt går igenom den. Notera vad som 
händer på spektrumanalysatorns display. Tryck nu på knappen 'MKR' och tryck sedan på 
'MARKER DELTA' då öglan är intill kabeln. För nu bort öglans mitt dubbelt så långt bort från 
kabeln, fortfarande med samma orientering som förut. Hur många dB har signalstyrkan minskat? 
Utifrån er observation, avgör hur fältstyrkan beror på avståndet r ifrån kabeln.

Svarsalternativ:

1) som
1
r 2) som

1
r2 3) som

1
r3
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Byt nu istället ut lastplattan mot lasten med 360° kontaktyta mot jord. Utför samma mätningar som 
innan och notera huruvida det är någon skillnad. Vad är er slutsats angående vilken jordningstyp 
som är mest lämpad för EMC bruk? Motivera ert svar!

Svar:________________________________________________________________________

Koppla nu in pigtailkoppling igen och anslut en ferrit av typ 2X43-151P2 på kabeln. Behåll samma 
inställningar som innan i utrustningen. Variera antalet varv av koaxialkabeln kring ferriten (max 2) 
och notera skillnaden i läckt EMI. Jämför skillnaden utan ferrit, med ferrit lindad ett varv och till 
sist 2 varv med hjälp av spektrumanalysatorn och H-proben.

Fig 4.6; Ferriter av typ 2X43-151P2

Motivera varför magnetfältet beter sig som det gör då vi inför fler varv kring ferriten. 

Svar:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tag nu ett oscilloskop och mät spänningens topp-till-topp värde över pigtailtråden. Med hjälp av 
den uppmätta spänningen så bestäm trådens ledningsinduktans. Läs Bilaga 3 för tillvägagångssätt. 
Jämför denna med en uppskattning av ledningsinduktansen som ni själva gör. Glöm ej enheter.

LS uppmätt och uträknat till ___________________________

LS uppskattat till ____________________________________ 

Slut på moment 2
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Bilaga 1
Vågrörelse och elektromagnetism
Om inget annat anges så antar vi att vi jobbar i luft, vars permeabilitetstal och permittivitet kan 
antas vara approximativt lika som för vakuum.
1: Om en kabel bär på en likström I , hur utbreder sig då det magnetiska fältet? I vilken riktning 
utbreder sig det elektriska fältet från en kabel? Rita figurer för båda fallen!

2: En radiostation sänder ut en EM signal med frekvensen 700 MHz . Vilken våglängd λ har 
denna signal?

3: Givet att en generator i en mikrovågsugn avger 750 W över en yta 0.3 m2 , beräkna beloppet 
av det elektriska fältet som uppstår. Mikrovågsugnens arbetsfrekvens är 2.45 GHz .  

4: Vi vill sända en signal, med hastigheten v=c  i vakuum, i en koaxialkabel med ett dielektrikum
ϵr=2.3 . Hur långt hinner signalen på t=1 ns ? Antag μr=1 .  

Användbara formler

Vågens utbredningshastighet för EM: v= c
√ϵrμr

. Intensitet hos EM vågor I=1
2 √ ϵ0ϵr

μ0μr
E2 där

I=P
A , ϵ0 är den elektriska konstanten och μ0 den magnetiska konstanten. 

λ= v
f där λ är vågens våglängd, v vågens utbredningshastighet och f frekvensen. 

μr=1 och ϵr=1 för vakuum. 

Ellära
1: Passiva komponenter såsom spolar och kondensatorer har båda en högfrekvensmodell. Beskriv 
hur impedansen varierar med frekvensen för bägge komponenterna och rita deras ekvivalenta 
högfrekvenskretsar. 

2: Vad blir den approximativa ledningsinduktansen LS i en bit ledning som har längden
l=18cm ?

3: Härled ett uttryck för överföringsfunktionen
U UT

U IN
i nedanstående figur. [Tips; använd 

strömgrening.]
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4: I följande problem så studerar vi den resistiva förlusten i kretsen. För att se inverkan av en ferrit 
så studerar vi förstärkningen med och utan en ferrit vars impedans är Z f =245⋅n2Ω vid 100 MHz. 

n står här för antal lindningar av kabeln kring ferriten. Z IN och ZUT har båda värdet 50Ω .

a) Räkna ut förstärkningsskillnaden 
AF

A
 i dB, där AF är förstärkningen med ferriten lindad 1 

varv och A förstärkningen utan ferriten. Frekvensen i fråga är 100 MHz.

b)  Gör samma sak som i a) men då kabeln är lindad 2 varv kring ferriten.
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Bilaga 2
För att mäta parasitparametrarna så kommer vi att utnyttja Smithdiagrammets egenskap att 
framställa en grafisk representation av impedansen hos en last. Diagrammet kan konverterar en 
impedans till en reflektionskoefficient. Denna koefficient har både en real- och imaginärdel. I 
figuren nedan så representerar de gula cirklarna lastens resistans och de röda linjerna  lastens 
reaktans. 

Fig 4.7; Förenklat Smithdiagram

Med hjälp av Fig 4.7 så kan man placera en punkt inom diagrammet och där läsa av vad 
impedansen är. Med nätverksanalysator så kan man variera frekvensen och då varieras lastens 
impedans då den beror av frekvensen. Genom att orientera sig till antingen punkten 0.0+ 0.0j
eller till ∞ j i Fig 4.7, så kan man se vart den totala impedansen är noll eller oändligt stor.

För spolen så är HF ekvivalenten en spole parallellkopplat med en parasitkondensator, om vi 
försummar alla resistanser. Denna krets totala impedans ges av

Z = jωL
1−ω2 L CP

Vi noterar att impedansen är oändligt stor då

ω=1/√ LCP            (4.1)

Om vi mäter en enskild spole så känner vi till det nominella värdet på L . Genom att förflytta 
nätverksanalysatorns markör till ”oändlighetspunkten” i Fig 4.7 och där läsa av frekvensen, så kan 
vi med (4.1) ta reda på C P .

För en kondensator är HF ekvivalenten en kondensator i serie med en parasitspole LS . 
Ekvivalents totala impedans, om vi försummar resistanserna, ges av  

Z = j(ωLS−
1
ωC

)

Notera att impedansen är noll då

ω=1/√ LS C            (4.2)

Så på samma sätt som för spolen så utför mätningar på en enskild kondensator med det nominella 
värdet C . Orientera markören för nätverksanalysatorn till 0.0+ 0.0j punkten i 
Smithdiagrammet och läs av frekvensen. Använd uttryck (4.2) för att ta reda på LS .
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För att mäta parasitparametrarna så måste vi kalibrera nätverksanalysatorn. Tryck på 'CAL' → 
'CAL KIT' och välj där 'N 50Ω'. Tryck antingen 'RETURN' eller 'CAL' igen, gå in i 
'CALIBRATING MENU' → 'S11 1-PORT'. 3 typer av kalibreringslaster kommer att finnas till 
hands.     

Fig 4.8; kalibreringslaster med start från vänster: Öppen, kortslutning och 50Ω last. Alla ansluts som hanar.  
Den svarta staven ska föras in i den öppna lasten när kalibrering görs. 

Anslut valfri last och tryck sedan  'OPEN', 'SHORT' eller 'LOAD' beroende på vilken typ som 
anslöts, ordningen är irrelevant. I de fall där de efterfrågas välj kontakttyp hane, givet som (M) för 
nätverksanalysatorn. För att ansluta kretskorten där de passiva komponenterna sitter så används 
semi-rigid-kablar med SMA kontakter.  

Fig 4.9; Semi-rigid-kabel med SMA kontakter samt en omvandlare så att den kan anslutas mot HP8753D.  
Även kalibreringslaster på kretskort visas här. Från vänster kortslutning, öppen och 51Ω last.  

Hänsyn måste tas till avståndet som semi-rigid-kabeln bidrar med. Därför använder vi kretskort med 
lasterna kortslutning, öppen och 51Ω impedans. För öppen last så är impedansen oändlig så likt Fig 
4.7 så ska punkten hamna på (1,0), om vi jämför Smithdiagrammet med enhetscirkeln i kartesiska 
koordinater. På samma sätt så ska en kortslutning inte ge något motstånd, så vi förväntar oss att 
punkten då hamnar vid (-1,0) om vi jämför med enhetscirkeln. 51Ω impedansens punkt ska hamna 
mitt i cirkeln, jämför med origo. Tryck på 'FORMAT' → 'SMITH CHART' och anslut sedan valfri 
last i valfri ordning. Tryck sedan på 'SCALE REF' → 'ELECTRICAL DELAY' och snurra ratten 
tills rätt punkt erhålls. Försökt hitta en gemensam fördröjning som optimerar punkternas position i 
alla 3 fall.

Efter att ni funnit en passande tidsfördröjning så anslut de gröna kretskorten med de passiva 
komponenterna och tryck på 'MARKER'. Snurra ratten tills ni hittat punkter av intresse och notera 
frekvens som nämnt innan.
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Bilaga 3 

Med ett oscilloskop så kan man mäta upp spänningens topp-till-topp-värde för en ledning. 
Ledningsinduktans räknas ut då vi känner till signalstyrkan hos signalgeneratorn. Denna är given 
som en effektförstärkning i dBm, som är decibel relativt 1 mW effekt. Om vi matar en kabel med en 
signal med 20 dBm så avger signalgeneratorn en effekt P enligt

20 dBm=10 log P
1mW

vilket ger P=100 mW . Effekt kan vi uttrycka som

P=U⋅I eff=R⋅I eff
2

och där R=50Ω är känt för signalgeneratorn. Den effektiva strömmens belopp ges då av

I eff=√ P
R
=√ 0.1

50
A

Denna ström är då ett effektivvärde ty då ström går igenom exempelvis ett motstånd så utvecklas en 
effekt. Det strömbelopp vi vill åt får vi då av

I=√2⋅I eff            (4.3)

Signalgeneratorn skickar in en signal som en sinusvåg. Strömmen kan då skrivas som
i(t )=I sin(ωt)            (4.4)

där I är givet enligt (4.3). ω=2πf är vinkelfrekvensen då vi skickar in en signal med
f =50 MHz via signalgeneratorn. 

För att räkna ut induktansen genom tråden så utnyttjar vi spänningsfallet över en ideal spole

V ttp=LS
d i(t)

d t            (4.5)

där V ttp är det uppmätta topp-till-topp värdet för spänningen och LS är ledningsinduktansen. 
Genom att derivera (4.4) får vi     

d i(t)
d t

=I cos (ωt )ω

Vi räknar för enkelhetens skull med absolutbelopp så att

∣d i(t )
d t ∣=Iω

Med V ttp uppmätt så kan vi enkelt få ut ett uppmätt värde av LS från (4.5) som 

LS=
V ttp

Iω
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5 Slutsats
Resultatet av denna rapport är presenterad i sektionen 4 Resultat: Labb-PM. Jag är personligen 
väldigt nöjd med utformningen av labb-PMet och anser att laborationspasset uppfyller de krav min 
handledare har ställt på mig. 

Konstruktionen av passet har dock inte vart problemfritt. Ett exempel är extraheringen av 
parasitparametern för en ytkondensator, vars SRF ligger kring 360 MHz. Om vi likt 3.1.1 LP-filter 
i höga frekvenser använder nätverksanalysatorn HP8753D för att mäta upp dess SRF så kan vi få 
korrupta värden, då utrustningen blir väldigt känslig vid HF. Problemet åtgärdades genom att detta 
värde angavs i labb-PMet. Många liknande oväntade problem dök upp under arbetes gång men 
åtgärdades med hjälp av diskussion med min handledare.

Det var även tänkt att ferriterna skulle vara ett eget moment och inte en fortsättning på 
jordningsmomentet. Jag valde dock att slå ihop dessa då jag ansåg att det inte fanns tillräckligt med 
material kring ferriter för att jag själv skulle kunna konstruera ett examinerande moment, under den 
kvarvarande tiden jag hade. Jag är dock säker på att detta är möjligt och rekommenderar en framtida 
student att konstruera ett ferrit-moment i ett laborationspass för EMC.   

Laborationspasset var menat att vara utformat för högskoleingenjörer som inte har läst någon 
vågrörelselära på högskolan. Dessa har med störst sannolikhet inte heller studerat någon 
signalbehandling. Det finns dock möjlighet att kombinera filter med signalbehandling; att studera 
bidragen från komponenterna med hjälp av Laplace transformer till exempel. Om en framtida elev 
ska jobba med en liknande laboration som har möjlighet att täcka filteruppgifter, så kan man nog 
analysera uppgiften från en signalbehandlingssynpunkt.
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6 Bilagor
Här så presenteras olika resultat av mitt kandidatexamensarbete som inte riktigt passas in i 
huvudrapporten men har en betydelse för slutresultatet. 

6.1 Förslag till förkunskapsfrågor 
Här så presenteras förkunskapsfrågor som är menade som riktlinjer för den kunskap eleverna ska gå 
igenom på plats under laborationstillfälle. Alla presenterade frågor behöver inte tas med i det Labb-
PM som eleverna ska läsa igenom utan är bara förslag. Vissa av dessa frågor kommer dock att 
väljas ut. 

6.1.1 Vågrörelselära
Om inget annat anges så antar vi att vi jobbar i luft, vars permeabilitetstal och permittivitet kan 
antas vara approximativt lika som för vakuum.
1: Om en kabel bär på en likström I , hur utbreder sig då det magnetiska fältet? Rita figur!

2: I vilken riktning utbreder sig det elektriska fältet från en kabel? Rita figur!

3: Vad har elektromagnetiska (EM) vågor för hastighet i vakuum? Skiljer man i praktiken detta mot 
EM vågors hastighet i luft? Motivera!

4: En radiostation sänder ut en signal med frekvensen f Hz . Vilken våglängd λ har denna 
signal?

5: Givet att en sändare i en mikrovågsugn avger P W över en yta A m2 , beräkna beloppet av 
det elektriska fältet som uppstår. Mikrovågsugnens arbetsfrekvens är 2.45 GHz .  

6: Vi vill sända en signal i en koaxialkabel med ett dielektrikum ϵr=2.3 . Hur långt hinner 
signalen på 1 ns ? Antag μr=1 .  

Formler52:

vågens utbredningshastighet för EM: v= c
√ϵrμr

. Intensitet hos EM vågor I=1
2 √ ϵ0 ϵr
μ0μr

E2 där

I= P
A , ϵ0 är den elektriska konstanten och μ0 den magnetiska konstanten. λ=

v
f där λ

är vågens våglängd, v vågens utbredningshastighet och f frekvensen. μr=1 och ϵr=1 för 
vakuum. 

6.1.2 Elkretsanalys

1: Passiva komponenter såsom spolar och kondensatorer har båda en högfrekvensmodell. Beskriv 
hur impedansen varierar med frekvensen och rita deras ekvivalenta högfrekvenskretsar. 

2: Vad blir ledningsinduktansen L s  i en bit ledning som har längden l=3 cm och diametern
d=0.5mm ?

3: Härled förstärkningen AV=
UUT

U IN
i nedanstående figur. [Tips; använd strömgrening.]
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4: För att se inverkan av en ferrit så studerar vi förstärkningen med och utan en ferrit med impedans
Z f =245⋅n2Ω vid 100 Mhz. n står här för antal lindningar av kabeln kring ferriten. Z IN och
ZUT har båda värdet 50Ω .

a) Räkna ut förstärkningsskillnaden 
AF

A
 i dB, där AF är förstärkning med ferriten lindad 1 

varv och A förstärkningen utan ferriten. Frekvensen i fråga är 100 MHz.

b)  Gör samma sak som i a) men då kabeln är lindad 2 varv kring ferriten.
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