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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om EMC i allmänhet och överhörning i flatkabel samt 

ledningar i synnerhet. Arbetsuppgiften gick ut på att undersöka överhörning i en flatkabel 

och ett kretskort. 

EMC, som står för elektromagnetisk kompatibilitet, beskriver möjligheten för elektriska och 

elektroniska system att fungera utan att störa andra system. Den beskriver även förmågan 

att fungera på en angiven elektromagnetisk miljö för elektriska och elektroniska system. 

Problemet med överhörning i kablar och ledningar är känt sedan tidigare och inom PCB 

design är överhörning ett viktigt EMC problem. 

Två undersökningar gjordes där den första undersökningen utfördes på flatkabeln. 

Mätningar gjordes med ett oscilloskop för att sedan jämföras med teorin i form av 

beräkningar och simuleringar. Detsamma gjordes vid den andra undersökningen med 

kretskortet där det efter mätningarna utfördes beräkningar för att sedan kunna simulera och 

jämföra praktiken med teorin. 

Inledningen av rapporten börjar med lite teori om EMC och några exempel på vad 

överhörning kan orsaka. Därefter visas formler som används för beräkningarna i båda 

undersökningarna. 

I rapportens huvuddel visas resultaten av beräkningarna efter mätningarna som sedan 

används vid simuleringarna. Efter det jämförs mätvärdena med simuleringsvärdena för både 

flatkabeln och kretskortet. En liten beskrivning på hur kretskortet designades tas också upp. 

Det hela avrundas med en slutsats där resultaten diskuteras och undersökningarna jämförs 

med varandra. 
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Abstract 

This thesis is about EMC in general and crosstalk in flat cable and wiring in particular. The 

task was to investigate the crosstalk in a flat cable and a circuit board. 

EMC, which stands for electromagnetic compatibility, describes the ability of electrical and 

electronic systems to operate without interfering with other systems. It also describes the 

ability to operate in a specified electromagnetic environment for electrical and electronic 

systems. The problem of crosstalk in cables and wires is already known and in PCB design, 

the crosstalk is an important EMC problem. 

Two surveys were carried out in which the first survey were performed on the flat cable. 

Measurements were made with an oscilloscope and then compared with the theory in the 

form of calculations and simulations. The same was done at the second survey with the 

circuit board where the following measurements were performed calculations to be able to 

simulate and compare the practice with theory. 

The beginning of the report begins with some theory of EMC and a few examples of what 

crosstalk can cause. Then the formulas used for the calculations in both surveys is shown. 

In the main part of the report, the results of the calculations for the measurements is shown 

which are then used in the simulations. After that, the measurements is compared with 

simulation values for both the flat cable and the circuit board. A small description of how the 

circuit board was designed are also discussed. 

The whole is rounded off with a conclusion were the results are discussed and the surveys 

are compared with each other. 
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1 Inledning 

EMC, som står för elektromagnetisk kompatibilitet, beskriver möjligheten för elektriska och 

elektroniska system att fungera utan att störa andra system. Den beskriver även förmågan 

att fungera på en angiven elektromagnetisk miljö för elektriska och elektroniska system[1]. 

1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av överhörning mellan två ledare i 

en flatkabel vid olika frekvenser. Därefter ska ett kretskort designas likt flatkabeln med 

endast två ledningar för att sedan upprepa samma undersökning på kretskortet. Detta för 

att jämföra storleken på överhörningen på en flatkabel och ett kretskort samt ta reda på 

lösningar för att minimera överhörningen. 

Problemet med överhörning i kablar och ledningar är känt sedan tidigare och inom PCB 

design är överhörning ett viktigt EMC problem[2]. Överhörningen i sig har ett samband med 

den induktiva och kapacitiva kopplingen mellan två eller flera signaler[3]. På grund av 

överhörningen som uppstår så kan två eller flera elektriska eller elektroniska system störa 

varandra. Detta kan i sin tur kosta samhället ekonomisk men även människors liv då det 

mesta i dagens samhälle fungerar med elektriska och elektroniska system. Några exempel på 

sådana situationer kan vara viktiga apparater i ett sjukhus eller flyg och fordon som fungerar 

med elektroniska system. 

1.2 Förkortningar och programnamn i rapporten 

Det kommer att användas flera förkortningar och olika programnamn i denna rapport. 

Innebörden av dessa förkortningar och programnamn listas nedan i Tabell 0.9. 

Förkortningar och programnamn Innebörd 

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet 

PCB Printed circuit board 

VPP Topp-till-topp spänning 

VNE Spänning, near-end 

VFE Spänning, far-end 

NEXT Near-end crosstalk 

FEXT Far-end crosstalk 

Mathematica Ett matematiskt program till för beräkningar 

PSpice Ett simuleringsprogram 

DipTrace Ett program för att designa kretskort 

Tabell 0.9 – Förkortningar och programnamn som används i denna rapport. 
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1.3 Rapportens uppbyggnad 

Rapporten börjar med lite teori om vad experimenten handlar om samt hur 

tillvägagångssättet är. Kopplingen som används vid simuleringarna för både flatkabeln och 

kretskortet visas och därefter utförs beräkningar med hjälp av olika teoretiska modeller för 

att ta fram olika parametrar. Efter det används dessa parametrar vid simuleringarna för att 

sedan kunna jämföras med mätvärdena. 

Sedan börjar undersökningen på kretskortet som dessförinnan har designats i DipTrace. 

Samma teoretiska modeller används även här som för flatkabeln för att kunna beräkna fram 

parametrarna för kretskortet som i sin tur används vid simuleringarna som görs med PSpice. 

Resultaten följer löpande med rapporten då själva resultaten består av flera delresultater 

där olika jämförelser har gjorts mellan mätvärdena och simuleringarna. 

Till sist avrundas rapporten med en slutsats där resultatet diskuteras mer detaljerat och 

förslag tas upp för att minska överhörningen. 
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2 Teori 

2.1 Teoribakgrund 

Rapporten kommer att behandla överhörning i en flatkabel och därefter i ett kretskort. 

En flatkabel har både för- och nackdelar. Nackdelen är att den har dåliga egenskaper vad 

gäller t.ex. överhörning. Detta är därför inte en kabel som används i första hand då bra 

isoleringsegenskaper önskas. Fördelen med flatkabeln är att den är billig och används bl.a. i 

datorer, t.ex. mellan moderkort och dvd-spelare. 

För att undersöka hur stor överhörningen är mellan två ledningar har mätningar gjorts med 

en flatkabel[4] och därefter har beräkningar samt simuleringar utförts för att jämföra 

praktiken med teorin. Flatkabeln som användes är 177cm och som kopplades samman med 

4 resistorer á 50Ω i ett kopplingsdäck. Därefter matades 5VPP sinusspänning med olika 

frekvenser från funktionsgeneratorn i en ledning för att sedan mäta överhörningen på den 

andra ledningen med hjälp av ett oscilloskop. 

Samma undersökning genomfördes också med ett kretskort. Båda har likadana utseenden på 

kopplingarna fast med olika värden där resistorerna har storleken 560Ω. Här nedan i Figur 1 

visas hur dimensioneringen av ledningarna ser ut. Figuren visar även var mätningarna 

gjordes på den andra ledningen. 

 

 

Figur 1 – Dimensioneringen av ledningarna för både flatkabeln och kretskortet. 

 

I Figur 1 ovan syns det hur den kapacitiva och induktiva kopplingen uppstår mellan 

ledningarna där en ström passerar från den ena till den andra ledningen. Detta fenomen 

kallas för överhörning då det uppstår oavsiktligt. 
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2.2 Teorimodeller 

2.2.1 Formler för beräkning av överhörning 

För att få fram ömsesidiga kapacitansen och ömsesidiga induktansen så användes 

formlerna[5] nedan först. Formlerna (6) och (7) nedan beskriver överhörningens storlek vid 

sändarsidan VNE samt mottagarsidan VFE. I avsnitt 3 där beräkningarna utförs på dessa 

formler uppstår ett problem då ömsesidiga kapacitansen, C, och ömsesidiga induktansen, M, 

varierar med frekvensen. Problemet är att C och M ska vara lika för alla frekvenser eftersom 

det är lika förhållanden och endast variationen av frekvensen ska påverka överhörningens 

storlek. 
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R
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1

+
∗ω∗  (1) 
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)R  (R
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R
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Ur formlerna (3), (4) och (5) fås det totala värdet för VNE och VFE. 

VNE(tot) = VNE(C) + VNE(L) = 
)R  (R

R
)VR(I

L2S2

S2
ML2C

+
∗+∗  (6) 

VFE(tot) = VFE(C) + VFE(L) = 
)R  (R

R
)VR(I

L2S2

L2
MS2C

+
∗−∗  (7) 

 

2.2.2 Formler för flatkabeln 

Eftersom den ömsesidiga kapacitansen, C, och ömsesidiga induktansen, M, varierar med 

frekvensen med formlerna i föregående avsnitt så användes andra formler för att ta fram 

parametrarna för flatkabeln. Här nedan följer formler[6] för den ömsesidiga kapacitansen, C, 

och ömsesidiga induktansen, M.  

Kapacitansen per längdenhet mellan två ledningar med diameter d och avståndet D i 

vakuum: 

C = 
)d/D(cosh

0885.0
1−

∗π
 pF/cm (8) 
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Ömsesidiga induktansen mellan två parallella ledningar med längden l cm och avståndet D, 

där D/l << 1: 

M = )/D1)D/2(ln(002.0 lll +−∗∗  Hµ  (9) 

 

2.2.3 Formler för kretskortet 

Även för kretskortet användes andra formler för att ta fram parametrarna. Här nedan följer 

formler[6] för den ömsesidiga kapacitansen, C, och ömsesidiga induktansen, M, för 

kretskortet. 

Kapacitansen mellan två plattor med arean A cm2 och avståndet d cm i vakuum: 

C = d/A0.0885∗  pF (10) 

Ömsesidiga induktansen mellan två ledningar med avståndet D vid höjden h över jordplanet: 

M = ))D/h2(1ln(001.0 2
+∗  cm/Hµ  (11) 

Hos formlerna för både flatkabeln och kretskortet är faktorn 0,0885 permittiviteten i 

vakuum 0ε . För andra material multipliceras dielektriska konstanten eller relativa 

permittiviteten rε . 

 

2.2.4 Formler för självkapacitansen och självinduktansen 

För att kunna bestämma självkapacitansen, Csj, och självinduktansen, Lsj, så användes 

formlerna nedan. 

Utbredningshastigheten VP: 

VP = 
µ∗ε

1
, där r0 ε∗ε=ε och r0 µ∗µ=µ . (12) 

Självkapacitansen, Csj: 

Csj = 
p0 VZ

1

∗
 pF/m, där Z0 är den karakteristiska impedansen. (13) 

Självinduktansen, Lsj. 

Lsj = 
p

0

V

Z
 H/mµ  (14) 
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3 Beräkningar 

Vid beräkningarna har utgångspunkten varit tre olika modeller som användes vid 

simuleringarna. Dessa är π - modellen[7], T- modellen[7] och π -T- modellen. Vid 

beräkningarna användes formlerna från föregående avsnitt. 

 

3.1 Beräkning av överhörning 

Med hjälp av Mathematica togs ömsesidiga kapacitansen, C, och ömsesidiga induktansen, M, 

fram. För att räkna fram C och M så användes formlerna (6) och (7). 

Först räknades den ömsesidiga kapacitansen, C, fram; 

För att ta reda på C så behövdes strömmen IC. IC bryts ut ur (6) och (7), alltså, 

2

(tot))V  (tot)(V FENE +
 � IC = 

100

V

50

(tot)V

100

V

50

(tot)V MFEMNE −++  

Båda VM tar ut varandra och kvar blir, 

50

(tot)V

50

(tot)V FENE +  = IC (15) 

Med IC känd så kan den ömsesidiga kapacitansen, C, räknas fram genom att använda (1), 

alltså; 

50

(tot)V

50

(tot)V FENE +  = 
)R  (R

R
CjV

S1L1

L1
1

+
∗ω∗ , där V1 = 5V, ω  =  f2π  och R = 50Ω (16) 

Sedan räknades den ömsesidiga induktansen, M, fram; 

För att ta reda på M så behövdes spänningen VM. VM bryts ut ur (6) och (7), alltså, 

2

(tot))V  (tot)(V FENE −
 � VM = 100)))I((tot)(V-0))10I((tot)V(( CFECNE ∗−∗−  

Båda Ic tar ut varandra och kvar blir, 

(tot)V-(tot)V FENE  = VM (17) 

Med VM känd så kan induktansen, M, räknas fram genom att använda (2), alltså; 

(tot)V-(tot)V FENE  = 
)R  (R

1
MjV

S1L1

1
+

∗ω∗ , där V1 = 5V, ω  =  f2π  och R = 50Ω (18) 

Med hjälp av (15) och (16) togs Ic och C fram. Därefter beräknades VM och M med (17) 

respektive (18). 

Efter insättning av mätvärdena visade det sig att C och M blev olika för olika frekvenser. 

Detta betydde att något fattades och att det inte var helt rätt att utgå från dessa formler, då 
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C och M ska vara densamma för alla frekvenser. Istället utnyttjades andra formler för att få 

fram C och M. Utgångspunkten var nu att använda simuleringsmodellerna π , T, och π -T 

med C och M men även ledningens självinduktans och självkapacitans. Här nedan visas det 

hur dessa parametrar togs fram. 

 

3.2 Beräkning av flatkabelns parametrar 

Först beräknades parametrarna för flatkabeln. Ömsesidiga kapacitansen och ömsesidiga 

induktansen togs fram med hjälp av formlerna (8) och (9). Dielektriska konstanten för 

flatkabelns isoleringsmaterial PVC = 3,4[8]. 

C = cm/pF0,46
)0318,0/127,0(cosh

4,30885.0
1

=
∗∗π

−
 

Ömsesidiga kapacitansen C finns också redan bestämd i databladet[4] för flatkabeln. 

För att få C för kabeln så multiplicerades uträknade värdet på C med 177cm. 

Alltså, C = pF2,81177p0,46 =∗  

Därefter beräknades ömsesidiga induktansen, M; 

M = H45,2))177/127,0(1)127,0/1772(ln(177002,0 µ=+−∗∗∗  

Sedan beräknades självinduktansen, Lsj, och självkapacitansen, Csj, för ledningen med hjälp 

av formlerna (14) och (13). Den karakteristiska impedansen Z0 = 105Ω för flatkabeln och 

utbredningshastigheten VP beräknades fram med formeln (12). 

Alltså; 

VP = 8

7-12-
101,62587 

104 3,4108,854 

1
∗=

∗π∗∗∗∗
 

och 

Lsj = H/m0,646 
101,62587 

105
8

µ=
∗

 

För att få Lsj för kabeln så multiplicerades uträknade värdet på Lsj med 1,77m. 

Alltså, Lsj = H14,11,770,646 µ=∗µ  

Därefter beräknades självkapacitansen, Csj; 

Csj = m/pF6,58
101,62587105

1
8
=

∗∗
 

För att få Csj för kabeln så multiplicerades uträknade värdet på Csj med 1,77m. 

Alltså, Csj = pF7,10377,1p6,58 =∗  
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3.3 Beräkning av kretskortets parametrar 

Efter att parametrarna för flatkabeln beräknats fram så gjordes det samma för kretskortet. 

Ömsesidiga kapacitansen och ömsesidiga induktansen togs fram med hjälp av formlerna (10) 

och (11). Dielektriska konstanten för epoxy = 4,3. 

Alltså; 

C = pF5,1
45,0

)144,629,0(
4,30,0885 =

∗
∗∗  

och 

M = cm/H00041,0))45,0/)16,02((1ln(001,0 2
µ=∗+∗  

För att få M för kretskortet så multiplicerades uträknade värdet på M med längden på den 

del av ledningen som överhörningen uppstår, d.v.s. 6,144cm. 

Alltså, M = nH5,2144,600041,0 =∗  

Sedan beräknades självinduktansen, Lsj, och självkapacitansen, Csj, för ledningen med hjälp 

av formlerna (14) och (13). Z0, som är beräknad mer utförligt finns att hitta under 5 PCB 

design. Den karakteristiska impedansen Z0 = 52,4Ω för kretskortet och utbrednings-

hastigheten VP beräknades fram med formeln (12). 

Alltså; 

VP = 8

7-12-
101,44574 

104 3,4108,854 

1
∗=

∗π∗∗∗∗
 

och 

Lsj = H/m0,36 
101,44574

4,52
8

µ=
∗

 

För att få Lsj för kretskortet så multiplicerades uträknade värdet på Lsj med längden på 

ledningen som är 0,09313m. 

Alltså, Lsj = nH8,3309313,00,36 =∗µ  

Därefter beräknades självkapacitansen, Csj; 

Csj = m/pF132
1044574,14,52

1
8
=

∗∗
 

För att få Csj för kretskortet så multiplicerades uträknade värdet på Csj med längden på 

ledningen som är 0,09313m. 

Alltså, Csj = pF3,1209313,0p132 =∗  

Med alla parametrar kända går det nu att simulera.
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4 Mätningar och simuleringar 

4.1 Simulering med ππππ - modellen 

 

Figur 2 - π -modellens utseende. 

 

Vid mätningarna användes en funktionsgenerator som genererade en sinusspänning på 5VPP 

och som matades in på första ledningen med olika frekvenser. Därefter utfördes mätningar 

på den andra ledningen för att ta reda på överhörningens storlek. Här nedan följer Tabell 1 

med mätvärden och simuleringsvärden för flatkabeln. Vid simuleringen utnyttjades π - 

modellen. NEXT uppstår på sändarsidan och står för Near-End Crosstalk medan FEXT uppstår 

på mottagarsidan och står för Far-End Crosstalk. Hädanefter kommer endast förkortningarna 

NEXT och FEXT användas i texten. 

Tabell 1 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 78mVPP 76mVPP 45mVPP 35mVPP 

500 kHz 158,4mVPP 139,6mVPP 119mVPP 86mVPP 

1 MHz 305,2mVPP 265mVPP 231mVPP 167mVPP 

2 MHz 550mVPP 480mVPP 440mVPP 312mVPP 

3 MHz 700mVPP 620mVPP 562mVPP 415mVPP 

5 MHz 840mVPP 750mVPP 720mVPP 553mVPP 

7 MHz 880mVPP 800mVPP 760mVPP 640mVPP 

10 MHz 850mVPP 840mVPP 650mVPP 645mVPP 

12 MHz 820mVPP 845mVPP 530mVPP 610mVPP 

14 MHz 800mVPP 855mVPP 400mVPP 590mVPP 
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I Tabell 1 ovan går det att se att mätvärden och simuleringsvärden stämmer överens ganska 

bra. I Bild 1 och Bild 2 nedan visas simuleringen av flatkabeln vid 5 MHz tillsammans med 

mätningen med oscilloskopet vid samma frekvens. 

           Time

0s 0.1us 0.2us 0.3us 0.4us 0.5us 0.6us 0.7us 0.8us 0.9us 1.0us

V(R3:2) V(R4:1)

-400mV

-300mV

-200mV

-100mV

0mV

100mV

200mV

300mV

400mV

FEXT

NEXT

 

Bild 1 – Simulering av flatkabeln vid 5 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 

 

 

Bild 2 – Mätning på flatkabeln vid 5 MHz, där NEXT är den gula och FEXT gröna. 

 

I Bild 1 och Bild 2 ovan går det att se att även fasen är väldigt lika vid både simuleringen och 

mätningen av flatkabeln vid 5 MHz. 



 17 

Samma mätningar som gjordes med flatkabeln gjordes med kretskortet. Men innan 

mätningarna gjordes så designades kretskortet. Mer om hur kretskortet designades finns 

under 5 PCB Design. Här nedan följer Tabell 2 med mätvärden och simuleringsvärden för 

kretskortet. 

 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 1,7mVPP 1,7mVPP 1,32mVPP 1,32mVPP 

500 kHz 3,9mVPP 3,9mVPP 3,3mVPP 3,3mVPP 

1 MHz 9,4mVPP 10,3mVPP 6,6mVPP 6,6mVPP 

2 MHz 15,3mVPP 15,8mVPP 13,2mVPP 13,2mVPP 

3 MHz 22,2mVPP 22,7mVPP 19,7mVPP 19,7mVPP 

5 MHz 37,0mVPP 38,5mVPP 32,5mVPP 32,5mVPP 

7 MHz 48,0mVPP 50,5mVPP 45,0mVPP 45,0mVPP 

10 MHz 62,5mVPP 68,0mVPP 62,4mVPP 62,4mVPP 

12 MHz 70,5mVPP 79,2mVPP 73,0mVPP 73,0mVPP 

14 MHz 76,5mVPP 90,2mVPP 83,0mVPP 83,0mVPP 

Tabell 2 

 

I Tabell 2 ovan syns det att överhörningen är ungefär lika stor vid mätningarna som vid 

simuleringarna men vid simuleringarna är NEXT och FEXT lika medan vid mätningarna är 

NEXT och FEXT ungefär lika vid alla frekvenser. I Bild 3 och Bild 4 nedan visas simuleringen av 

kretskortet vid 1 MHz tillsammans med mätningen med oscilloskopet vid samma frekvens. 
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           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.5us 3.0us 3.5us 4.0us 4.5us 5.0us 5.5us 6.0us 6.5us 7.0us 7.5us 8.0us 8.5us 9.0us

V(R4:1)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

SEL>>

V(R3:2)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

  

Bild 3 – Simulering på kretskortet vid 1 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 

 

 

Bild 4 – Mätning på kretskortet vid 1 MHz, där NEXT är den gula och FEXT gröna. 

 

I Bild 3 och Bild 4 ovan går det att se att fasen är väldigt lika vid både simuleringen och 

mätningen av kretskortet vid 1 MHz. 
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4.1.1 Diagram för ππππ - modellen 

Här nedan följer resultatet av mätningarna samt simuleringarna i form av diagram för både 

flatkabeln och kretskortet. Först är det ett diagram på NEXT och FEXT för flatkabeln. I 

diagrammet syns det att NEXT är större än FEXT fram t.o.m. 10 MHz och därefter blir FEXT 

större. 

 

Figur 3 – Mätvärden för flatkabeln. 

 

Sedan är det ett diagram som visar NEXT för mätvärdena i jämförelse med simuleringen av 

flatkabeln. 

 

Figur 4 – NEXT, flatkabeln. 
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I diagrammet ovan går det att se att mätvärdena håller en jämn takt med simuleringen fram 

till 7 MHz och därefter minskar båda men värdena från simuleringen minskar i högre grad. 

Därefter visas FEXT för både mätningen och simuleringen av flatkabeln. Här går det att se att 

värdena från både mätningen och simuleringen stämmer ganska bra men efter 10 MHz så 

fortsätter mätvärdena att öka, fastän det gör det väldigt lite, medan simuleringsvärdena 

minskar, även den väldigt lite. 

 

Figur 5 – FEXT, flatkabeln. 
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Samma procedur upprepas för kretskortet där NEXT och FEXT visas i det första diagrammet. 

NEXT och FEXT är väldigt lika och skiljer väldigt lite från varandra. 

 

Figur 6 – Mätvärden för kretskortet. 

 

Här nedan visas NEXT för simuleringen och mätningen. Mätvärdena är mer i förhållande till 

simuleringen fram till 10 MHz men sedan ökar simuleringsvärdena mer. 

 

Figur 7 – NEXT, kretskort. 
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Vid FEXT är simuleringsvärdena och mätvärdena väldigt lika och stämmer väldigt bra 

överens. 

 

Figur 8 – FEXT, kretskort.
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4.2 Simulering med T- modellen 

 

Figur 9 – T- modellens utseende. 

 

Även vid T- modellen användes en funktionsgenerator som genererade en sinusspänning på 

5VPP och som matades in på första ledningen med olika frekvenser. Därefter utfördes 

mätningar på den andra ledningen för att ta reda på överhörningens storlek. Här nedan 

följer Tabell 3 med mätvärden och simuleringsvärden för flatkabeln. 

Tabell 3 

 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 78mVPP 76mVPP 83mVPP 70mVPP 

500 kHz 158,4mVPP 139,6mVPP 208mVPP 176mVPP 

1 MHz 305,2mVPP 265mVPP 390mVPP 332mVPP 

2 MHz 550mVPP 480mVPP 660mVPP 560mVPP 

3 MHz 700mVPP 620mVPP 810mVPP 690mVPP 

5 MHz 840mVPP 750mVPP 920mVPP 790mVPP 

7 MHz 880mVPP 800mVPP 940mVPP 800mVPP 

10 MHz 850mVPP 840mVPP 900mVPP 740mVPP 

12 MHz 820mVPP 845mVPP 300mVPP 1,2VPP 

14 MHz 800mVPP 855mVPP 1,1VPP 1,7VPP 
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I Tabell 3 ovan går det att se att mätvärden och simuleringsvärden stämmer överens ganska 

bra fram till 10 MHz. I Bild 5 nedan visas simuleringen med T- modellen av flatkabeln vid 5 

MHz. 

           Time

0s 50ns 100ns 150ns 200ns 250ns 300ns 350ns 400ns 450ns 500ns 550ns 600ns 650ns 700ns 750ns 800ns 850ns 900ns

V(R3:2) V(R4:1)

-1.0V

-0.5V

0V

0.5V

1.0V

 

Bild 5 – Simulering av flatkabeln vid 5 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 
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Samma simuleringar med T- modellen gjordes också med kretskortet. Här nedan följer Tabell 

4 med mätvärden och simuleringsvärden för kretskortet. 

Tabell 4 

 

I Tabell 4 ovan syns det att överhörningen är ungefär lika stor vid mätningarna som vid 

simuleringarna. Simuleringsvärdena är densamma för T- modellen som för π - modellen. I 

Bild 6 nedan visas simuleringen av kretskortet vid 1 MHz. 

 

           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.5us 3.0us 3.5us 4.0us 4.5us 5.0us 5.5us 6.0us 6.5us 7.0us 7.5us 8.0us 8.5us 9.0us

V(L4:1)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

SEL>>

V(R3:2)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

 

Bild 6 – Simulering av kretskortet vid 1 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 1,7mVPP 1,7mVPP 1,32mVPP 1,32mVPP 

500 kHz 3,9mVPP 3,9mVPP 3,3mVPP 3,3mVPP 

1 MHz 9,4mVPP 10,3mVPP 6,6mVPP 6,6mVPP 

2 MHz 15,3mVPP 15,8mVPP 13,2mVPP 13,2mVPP 

3 MHz 22,2mVPP 22,7mVPP 19,7mVPP 19,7mVPP 

5 MHz 37,0mVPP 38,5mVPP 32,5mVPP 32,5mVPP 

7 MHz 48,0mVPP 50,5mVPP 45,0mVPP 45,0mVPP 

10 MHz 62,5mVPP 68,0mVPP 62,4mVPP 62,4mVPP 

12 MHz 70,5mVPP 79,2mVPP 73,0mVPP 73,0mVPP 

14 MHz 76,5mVPP 90,2mVPP 83,0mVPP 83,0mVPP 
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4.3 Simulering med ππππ -T- modellen 

 

Figur 10 – π -T- modellens utseende. 

 

Även vid π -T- modellen användes en funktionsgenerator som genererade en sinusspänning 

på 5VPP och som matades in på första ledningen med olika frekvenser. Därefter utfördes 

mätningar på den andra ledningen för att ta reda på överhörningens storlek. Här nedan 

följer Tabell 5 med mätvärden och simuleringsvärden för flatkabeln. 

Tabell 5 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 78mVPP 76mVPP 83mVPP 71mVPP 

500 kHz 158,4mVPP 139,6mVPP 206mVPP 174mVPP 

1 MHz 305,2mVPP 265mVPP 392mVPP 333mVPP 

2 MHz 550mVPP 480mVPP 673mVPP 572mVPP 

3 MHz 700mVPP 620mVPP 830mVPP 716mVPP 

5 MHz 840mVPP 750mVPP 946mVPP 843mVPP 

7 MHz 880mVPP 800mVPP 940mVPP 865mVPP 

10 MHz 850mVPP 840mVPP 800mVPP 870mVPP 

12 MHz 820mVPP 845mVPP 650mVPP 830mVPP 

14 MHz 800mVPP 855mVPP 490mVPP 765mVPP 
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I Tabell 5 ovan går det att se att mätvärden och simuleringsvärden stämmer överens ganska 

bra. I Bild 7 nedan visas simuleringen med π -T- modellen av flatkabeln vid 5 MHz. 

           Time

0s 50ns 100ns 150ns 200ns 250ns 300ns 350ns 400ns 450ns 500ns 550ns 600ns 650ns 700ns 750ns 800ns 850ns 900ns

V(R3:2) V(R4:1)

-1.0V

-0.5V

0V

0.5V

1.0V

 

Bild 7 – Simulering av flatkabeln vid 5 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 
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Samma simuleringar med π -T- modellen gjordes också med kretskortet. Här nedan följer 

Tabell 6 med mätvärden och simuleringsvärden för kretskortet. 

Tabell 6 

 

I Tabell 6 ovan syns det att överhörningen är ungefär lika stor vid mätningarna som vid 

simuleringarna. Simuleringsvärdena är densamma för π -T- modellen som för T- modellen 

samt π - modellen. I Bild 8 nedan visas simuleringen av kretskortet vid 1 MHz. 

           Time

0s 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.5us 3.0us 3.5us 4.0us 4.5us 5.0us 5.5us 6.0us 6.5us 7.0us 7.5us 8.0us 8.5us 9.0us

V(R4:1)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

SEL>>

V(R3:2)

-8.0mV

-4.0mV

0V

4.0mV

8.0mV

 

Bild 8 – Simulering av kretskortet vid 1 MHz, där NEXT är den gröna och FEXT röda. 

Frekvens Mätvärden NEXT Mätvärden FEXT Simulering NEXT Simulering FEXT 

200 kHz 1,7mVPP 1,7mVPP 1,32mVPP 1,32mVPP 

500 kHz 3,9mVPP 3,9mVPP 3,3mVPP 3,3mVPP 

1 MHz 9,4mVPP 10,3mVPP 6,6mVPP 6,6mVPP 

2 MHz 15,3mVPP 15,8mVPP 13,2mVPP 13,2mVPP 

3 MHz 22,2mVPP 22,7mVPP 19,7mVPP 19,7mVPP 

5 MHz 37,0mVPP 38,5mVPP 32,5mVPP 32,5mVPP 

7 MHz 48,0mVPP 50,5mVPP 45,0mVPP 45,0mVPP 

10 MHz 62,5mVPP 68,0mVPP 62,4mVPP 62,4mVPP 

12 MHz 70,5mVPP 79,2mVPP 73,0mVPP 73,0mVPP 

14 MHz 76,5mVPP 90,2mVPP 83,0mVPP 83,0mVPP 
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4.4 Diagram över alla modeller 

Här nedan följer två diagram som jämför mätvärdena för flatkabeln med alla simuleringarna. 

Först är det ett diagram på NEXT för flatkabeln. I diagrammet syns det att π -T- modellen är 

den som följer mätvärdena bäst. 

 

Figur 11 - NEXT, flatkabeln. 

 

Sedan är det ett diagram som visar FEXT för mätvärdena i jämförelse med simuleringarna av 

flatkabeln. Även här är π -T- modellen den simuleringsmodell som följer mätvärdena bäst. 

 

Figur 12 - FEXT, flatkabeln.
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5 PCB design 

Först gjordes beräkningar på vilka egenskaper kortet skulle ha utifrån några bestämda 

värden där bland annat en artikel togs till hjälp[9]. Några exempel på dessa egenskaper som 

det gjordes beräkningar på var tjockleken på kretskortet och på ledningarna där det från 

början var bestämd att ledningen skulle ha en impedans på 50Ω. Eftersom det var första 

gången som studenten skulle designa ett kort så började studenten med att först lära sig 

programmet, DipTrace. Därefter designades kortet i DipTrace med hjälp av de beräknade 

värdena för kretskortet. För att minska överhörningen designades ett kretskort med en 

jordplan på undersidan. Detta för att minska kapacitansen och den ömsesidiga induktansen 

mellan ledarna. Här nedan visas vilka värden som användes samt beräknades fram med hjälp 

av en formel[10]. 

PCB kortstorlek = 5 * 10 cm 

h (PCB tjocklek) = 1,6mm 

W (ledning, bredd) = 2,9mm 

t (ledning, tjocklek) = 0,035mm 

εr (relativ permittivitet) = 4,3 

För W/h ≥ 1: 
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Efter beräkningarna blev εeff = 3,25 och ledningens impedans Z0 = 52,4Ω. 

Här nedan i Figur 13 syns kretskortets ovansida i DipTrace och det färdiga kretskortet. 

 

Figur 13 – Kortets utseende i DipTrace samt det färdiga kretskortet. 
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6 Slutsats och diskussion 

Efter simuleringarna i PSpice går det att se att mätningarna stämmer väldigt bra med 

simuleringsresultaten för både flatkabeln och kretskortet. Både flatkabeln och kretskortet 

undersöktes vid olika frekvenser för att se ifall det blev någon ändring på överhörningens 

storlek och i så fall på vilket sätt och det gick att se att överhörningen ökade med frekvensen 

fram t.o.m. 10 MHz. Därefter minskade det för flatkabeln medan det för kretskortet fortsatte 

att öka. 

För kretskortet var simuleringsvärdena densamma vid alla tre simuleringsmodellerna. 

Detsamma gällde inte för flatkabeln då det blev olika simuleringsvärden vid alla tre 

simuleringsmodellerna. Den modell som passade flatkabeln bäst var π -T- modellen och 

detta kan ha sin förklaring i att flatkabeln som användes var väldigt lång. Eftersom 

överhörningen uppstår längs hela ledningen så var det bäst resultat med π -T- modellen. 

Den slutsats som kan dras är att ju längre ledning som utsätts för överhörning desto mer 

behövs det dela upp på parametrarna. Detta blev mer tydligt då det inte blev någon skillnad 

för kretskortet vid alla tre modellerna eftersom ledningen där bara var några centimeter. 

Hur som helst så syns det att överhörningen vid mätningarna för flatkabeln var mycket 

större än vid mätningarna för kretskortet. Detta kan ha sin förklaring i att det var olika 

förhållanden mellan flatkabeln och kretskortet. Det kan vara bland annat att avståndet 

mellan flatkabelns ledningar och avståndet mellan kretskortets ledningar var olika stora. 

Kretskortets ledningar har större avstånd mellan varandra och därför kan det ha varit mindre 

överhörning hos kretskortet i jämförelse till flatkabeln. En annan orsak kan vara att den 

flatkabel som det gjordes mätningar på hade en längd på 1,77m medan kretskortets 

ledningar var några centimeter långa. Detta var i sin tur en bidragande orsak till att 

överhörningen blev större hos flatkabeln jämfört med kretskortet. 

Den slutsats som kan dras efter undersökningarna med både flatkabeln och kretskortet är 

att avståndet mellan ledningarna spelar en stor roll men även ledningarnas längd då 

överhörningen tenderar att öka vid kortare avstånd mellan ledningarna och när ledningarna 

ökar i längd. Det går även att observera att ju högre frekvensen är desto högre blir 

överhörningen då det både för flatkabeln och för kretskortet gick att se att överhörningen 

ökade med frekvensen. Det ökade mycket mer vid mätningarna med flatkabeln jämfört med 

kretskortet men det var just för att det var mindre avstånd mellan de två ledningar i 

flatkabeln som mätningarna gjordes på och även att flatkabeln var mycket längre i 

förhållande till kretskortets ledningar. 

Ett exempel på att reducera överhörning är att ha en skärmad ledning mellan generatorn 

och ledningen som utsätts för elektromagnetisk strålning samt att det är en fördel att ha den 

skärmade ledningen så nära generatorn som möjligt istället för att ha den i mitten, enligt 

Carlsson[11]. Ett annat kan vara att jorda varannan ledning i flatkabeln[12]. En rekommen-

dation för fortsatt arbete kan just vara dessa två exempel ovan för en student att analysera 

och utforska.
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