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EXAMENSARBETE 
 
 

EMC-problem på kretskort 
Design, konstruktion och dokumentering av kretskort   

med avseende på EMC-egenskaper 
 
 

Sammanfattning 
Alla elektriska apparater sänder ut elektrisk strålning i någon form. 
I princip finns det två typer av strålning, störningar och informationsbärare. Dessutom kan de 
signaler som är informationsbärare för en elektronisk utrustning vara allvarliga störningar för en 
annan utrustning. 
 
Idag lägger man stora resurser på olika typer av skyddskomponenter för att se till att 
kretskorten klarar de EMC krav som finns. Hur höga dessa krav är beror på i vilken miljö 
denna utrustning är tänkt att arbeta. 
Det visar sig dock i dessa tester att de enkla lösningarna ibland är minst lika bra som de 
avancerade skyddskomponenter som industrin använder.  
En av de absolut enklaste och effektivaste skyddsåtgärderna är att använda sig av stora 
jordplan. Detta tillsammans med några väl valda standardkomponenter kan oftast ta hand om 
de problem med EMC som kan uppstå. 
 
Kort sagt, bra grundkunskaper hos konstruktören kan i slutändan tjäna in stora summor för 
företagen på saker som: billigare komponenter, färre lager i korten, billigare lådor, och färre 
dyra verifierings mätningar. 
Ett bra förarbete kan ge säkra och billiga kretskort med godkända EMC-egenskaper för alla 
typer av tillämpningar. 
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DISSERTATION 
 
 

Electric Circuitboards EMC-problems 
Design, construction and verification  

of circuitbords reguarding EMC   
 
 

Summary 
All electrical equipment emits electrical radiation of some kind.  
In principal we have two types of radiation, noise and carriers of information. Furthermore one 
equipments carrier of information can be a source of interference for other equipment in the 
area.  
 
The industries of today are investing large amounts of money in making their products cape 
with the EMC regulations of today. How tuff these demands are is depending on the 
environment where the product is supposed to function.  
As proven in my tests the simplest solutions can often be at the least as effective as the more 
advanced products used by the industry today. 
 
In short, god skills of the designer can result in big savings for the companies in things like: 
cheaper components, fewer layers in circuit boards and fewer expensive verification.  
A well thought-out design can result in safe and cheap products with approved EMC 
characteristic for all types of applications. 
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Förord 
Jag vill tacka EP för ett trevligt mottagande av alla anställda under hela mitt examensarbete. 
Jag vill speciellt tacka min handledare Joakim Bryntesson som har bistått med information och 
erfarenhet samt alltid varit närvarande för att hjälpa till med de problem som uppstått. 
 
Jag vill även tacka övriga på EP:s produktutveckling och då speciellt Markus Parath för hjälp 
med konstruktionen av kretskorten, Fredrick Åkerman för hjälp med processorns I2C 
kommunikation och Jörgen Åkerman för hjälp med montering och lödningsmetoder av 
kretskort. 
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Symbolförteckning 
EMC Elektromagnetisk kompatibilitet,   

(elektromagnetisk störning och tålighet) 
 
EPROM Elektriskt programmerbart minne 
 
ESD Elektrostatiska urladdningar 
 
EUT  Equipment Under Test 
 
GND Jord, 0V (Ground) 
 
GRP  Referens plan (Ground Reference Plane) 
 
I2C Ett protokoll för seriekommunikation med två ledare 
 
Kretskort Mönsterkort med monterade komponenter 
 
Kort 1 Konstruktionen med dåliga EMC-egenskaper 
 
Kort2 Konstruktionen med bra EMC-egenskaper 
 
LISN  Line Impediance Stabilization Network 
 
Lödpaddar Den yta på mönsterkortet som ytmonterade komponenters kontakter ska lödas 

fast på 
 
Mönsterkort Kort med frametsade ledningsbanor 
 
PIC Mikrokontroller 
 
SCL Klockbuss för I2C 
 
SDA Databuss för I2C 
 
SPEC  Spektrumanalysator 
 
VCC Spänningsmatning, +5V 
 
7-seg LED Lysdiodmatris med 7 enskilda segment (dioder) som t.ex. kan bilda siffror. 
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1 Inledning 
Alla elektriska apparater sänder ut elektrisk strålning i någon form och dessa 
måste konstrueras så att de inte stör eller själva störs av andra apparater. 
 
Ett exempel är att man inte får använda mobiltelefoner på sjukhus. Då har man en 
apparat som har till uppgift att skicka ut starka radiovågor, dessa riskerar att 
störa ut känslig och livsviktig medicinsk utrustning. Detta skulle kunna undvikas 
genom att skydda den medicinska utrusningen bättre, detta skulle dock troligen 
leda till ett avsevärt högre pris pga. den höga tillförlitlighet som medicinsk 
utrustning kräver. 
 
Idag lägger man stora resurser på olika typer av skyddskomponenter för att se till 
att produkterna klarar de EMC krav som finns. Hur höga dessa krav är beror på 
i vilken miljö aktuell utrustning är tänkt att arbeta. Det visar sig att de enkla 
lösningarna ibland är minst lika effektiva som de avancerade och dyra 
skyddskomponenter som industrin ofta använder.  
 

1.1 Bakgrund 

EP bildade 1997 i samarbete med Binär Elektronik, företaget VÄNERLAB 
EMC AB för att utföra EMC-tester på elektronik. VÄNERLAB EMC AB är 
främst till för att de båda företagen ska kunna göra de flesta typer av mätningar 
som behövs för att fastställa produkternas EMC egenskaper. Andra företag kan 
även betala VÄNERLAB EMC AB för att göra mätningar på sina produkter, 
men egentligen vill man att företagen själva gör mätningarna och bara hyr lokaler 
och utrustning.   
 
För att kunna kontrollera att personalen från de utomstående företagen gör sina 
mätningar på ett riktigt sätt behövs någon form av testutrustning med 
väldokumenterade egenskaper. 
 
Denna utrusning vore även användbar för att undersöka olika komponenters 
egenskaper vad gäller t.ex. EMC. Genom att ersätta, eller lägga till olika 
komponenter och sen göra nya mätningar kan olika komponenters EMC 
påverkan studeras. 
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1.2 Syfte och mål 

Det fanns två huvudsakliga anledningar till detta examensarbete.  
 
1. Elektronik Partner behöver testkort för att lättare kunna prova hur olika 

komponenter påverkar ett kretskorts EMC-egenskaper. 
2. Genom att ha kretskort med väl dokumenterade egenskaper kan man verifiera 

att utomstående företag gör sina mätningar på ett riktigt sätt för att få ett 
korrekt resultat.  

 
Målsättningen med examensarbetet var att utföra alla delar i utvecklingen av en ny 
produkt, samt få en viss känsla för hur olika komponenter uppför sig med 
avseende på EMC i olika situationer.  
 
Följande mål planerar att uppnås under detta examensarbete: 
• Ta fram produkt från idé till färdig produkt 
• Utveckla, konstruera och producera testkort  
• Lödning av komponenter på kretskort, främst ytmonterade 
• Programmering av processor med I2C kommunikation 
• Testning av funktionalitet och ev. felsökning på kretskort och program 
• Test och dokumentering av EMC-egenskaper 
• Undersökning av några olika komponenters EMC påverkan 
 
 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet planerades ursprungligen för två personer men nu blev det dock 
bara en. Detta medförde förstås att examensarbetets omfång måste minskas. Det 
blir dokumentationen av testkorten och framförallt olika typers av 
elektronikkomponenters EMC egenskaper som får minskas. Alla mål står dock 
kvar, vissa kommer dock inte bli lika djupt utredda.  
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2 Arbetsgång 

2.1 Förberedande studier 

Innan examensarbetet påbörjades gjordes ett 5p projektarbete ”Teoristudier för 
EMC-skydd av kretskort” [1] av mig (Johan Lundberg) och Ulf Sandén. Här 
samlades vi grunderna inom EMC-teori för att kunna sätta i gång med 
examensarbetet utan att först behöva lägga en massa tid på teoristudier. Ulf valde 
senare att inte fortsätta med detta som examensarbete utan valde istället ett 
projekt med databusskommunikation på SAAB Automobil i Trollhättan.  
 

2.2 Utveckling och konstruktion 

Idéer för kortens funktion samt val av komponenter hade till viss del planerats 
redan i det förberedande projektet [1]. Med utgång i dessa förberedelser 
skapades en enkel specifikation och ritningar över kretskorten med alla dess 
komponenter skissades fram (Bilaga 1.1, 2.1 & 3.1). Dessa ritningar lades sen in 
i ett 2D-CAD system för att ligga tillgrund för de mönsterkort som beställdes av 
en underleverantör. Alla komponenter beställs från elektronikleverantörerna 
ELFA [2] och Farnell [3] då de är de vanligaste leverantörerna av elektronik i 
mindre volymer. Tiden från beställningen till leverans av mönsterkort spenderades 
med programmering av processorn och studier i lödteknik. Efter leverans 
monterades alla komponenter och lådorna bearbetades. Testkörning, utprovning 
och modifikationer gjordes tills funktionerna blev som planerat (se kap 4.1). 
 

2.3 Dokumentering av EMC-egenskaper 

Genom att studera det instruktionsmaterial som finns om de olika mätmetoderna 
[se avsnitt 7, EMC-provning] kan man direkt börja mäta. Man börjar lämpligen 
med de tester och mätningar som innebar minst risk att testskorten förstörs. Alla 
mätningar och tester dokumenteras. När kortens egenskaper var dokumenterade 
gjordes ändringar i valen av komponenter för att se vilka skillnader detta skulle ge 
på kretskortens EMC egenskaper. Även dessa olika tester dokumenterades för 
att ge Elektronik Parter information om betydelsen av att man väljer rätt 
komponenter (se kap 7). 
 

3 Konstruktion av kretskort 
Från början planerades tre stycken testkort, alla med olika EMC-egenskaper. 
Under konstruktionsfasen gjordes en hel del ändringar av de krav som tidigare 
satts upp [1] för att korten bättre skulle passa EP behov. Uppslag på 
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konstuktionsförbättringar hittades framförallt i böckerna ”Störningsfri elektronik” 
[5] och ”Kokbok för elektronik konstruktörer” [6]. På inrådan av Markus Parath 
på EP gjordes bara två stycken kort istället för tre som planerat. Anledningen till 
detta var att han genom erfarenhet visste att skillnaden mellan de två sämst 
skyddade korten inte skulle bli speciellt stor. På så små kort som det här handlar 
om finns det inte så många sätt som man kan dra ledarbanorna på och det var 
framförallt ledningsdragningen av strömbanorna som skilde mellan de två korten. 
Med förslagen från Markus konstruerades de två korten som visade sig bli till 
både utseende och funktion ganska olika vår ursprungliga idé’[1].  Displayer och 
drivkretsar placerades på ett separat krestskort som kommunicerar med 
testkortet via I2C busskommunikation. För att ha möjlighet att påverka kortets 
funktion under drift monteras även 4 st tryckknappar (se kap 4.1). Vad gäller 
komponenter har vi valt att använda samma typer av komponenter som EP 
brukar använda i sina konstruktioner. I dessa konstruktioner används i möjligaste 
mån  ytmonterade komponenter då dessa blir allt vanligare i industrin idag. 
 

3.1 Testkortens grundutförande 

De båda korten har i huvudsak samma komponenter och funktion (se ritningar 
bilagor 1.1 & 2.1). Båda har en spänningsregulator som ger en stabil spännings-
matning på 5V.  Signalerna från de fyra tryckknapparna går till processorn som är 
själva hjärtat på kortet. Därifrån går alla ledningar till relän, dioder och de två 
ledare, data (SDA) och klocksignal (SCL) som utgör I2C-bussen. Det är dessa 
som har hand om kommunikationen till det yttre displaykortet. En ”I2C-buss 
extender” används, när I2C-bussen ska vara längre än några decimeter. 
Processorns klockfrekvens bestäms med hjälp av en kristall som med tillhörande 
skyddskomponenter placeras i anslutning till processorn. En klockfrekvens på en 
till två MHz räcker mer än väl i de flesta tillämpningar som inte har alltför stora 
krav på prestanda. I denna applikation kommer vi att försöka provocera fram 
problem genom att använda den onödigt snabba frekvensen 16MHz. Vissa 
komponenter har förslag på yttre komponenter i sina datablad (för aktuella 
datablad kontakta resp. leverantör). Dessa instruktioner kommer oftast att följas, 
dock nödvändigtvis inte exakt enligt instruktionerna. Kontakten med displaykortet 
sker via oskärmade signalkablar med hjälp av en stiftlist på bara fyra pinnar 
(VCC, SDA, SCL, GND). 
 

3.1.1 Enkel konstruktion utan EMC-hänsyn 

Kort 1 är menat att vara kraftigt störande och störningskänsligt. Här görs 
medvetet lösningar som är rent felaktiga, eller som åtminstone bör undvikas. 
Kortet kommer troligen att störa andra utrustningar och kanske rent av inte ens 
vara egenkompatibelt, dvs kortet stör ut sig självt. Dessutom kommer kortet 
troligen att vara dåligt på såväl emmision som förmåga att stå emot ESD. I denna 
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enkla konstruktion används endast av enkla spännings- och jordledare.  Se figur 
4.1 samt Bilagor 1.1 till 1.3. 

 
För att nollställa processorn vid spänningsbortfall kommer en yttre resetkrets att 
användas. Inga extra skyddskomponenter kommer att användas på kretskorten 
förutom de som anges i komponenternas datablad. På spänningsregulatorn 
kommer dessutom även en enklare och billigare typ av kondensator med hög 
impedans att väljas på spänningsregulatorns utgång istället för den 
rekommenderade. Kortet placeras i en plastlåda med slarvigt gjorda 
genomföringar av kablar och yttre komponenter. 
 
 

3.1.2 Konstruktion med EMC-hänsyn 

Kort 2 konstrueras efter konstens alla regler, så långt som det nu är möjligt i 
denna applikation. Här borde vi inte ha några som helst problem med ESD-
urladdningar, emitterande eller infallande strålning. I denna konstruktion används 
stora jordplan på båda sidor av kortet och betydligt fler extra komponenter för att 
förbättra EMC-skyddet än på Kort 2. Se figur 4.2 samt Bilagor 2.1, 2.2 och 2.3. 
På spänningsmatningen används en spole, ett transientskydd, och ett EMC filter 

för att reducera inducerade och emitterade störningar på ledarna [bilaga 2.1]. Nu 
används även den specificerade kondensatorn med låg impedans på spännings-
regulatorns utgång som specificerades i databladet. För att förhindra att störningar 

Figur 4.2 Mönsterkort 2 (Hela jordplan) 

Figur 4.1 Mönsterkort 1 (Enkla ledare) 
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och transienter som bildas då någon trycker på tangenterna når processorns 
ingångar och orsakar problem används EMC-filter på ledningarna till processorn. 
När en reläkontakt bryts skapas ibland en kraftig strömspik som kan resultera i 
problem. För att eliminera detta problem läggs en shuntdiod över den spole i 
reläet, som kan orsaka problemen. Istället för att som i grundkonstruktionen 
använda en yttre komponent för nollställning av processorn vid spänningsbortfall 
används istället en som finns inbyggd i processorn. Detta gör att man blir av med 
ett av de problem som annars kan uppstå av de störningar som kommer in på 
kortet och som kan resultera i att processorn oavsiktligt nollställs. För att skydda 
signalledarna till displaykortet monteras shuntdioder på de båda I2C ledarna, 
detta för att förhindra att spänningstransienter från framförallt ESD-urladdningar 
når processorn. Kortet monteras i en ”tät” låda av aluminium med så små 
genomföringar som möjligt.  
 
 

3.2 Displaykort 

Displaykortet ingår inte i mätningarna, dvs inga mätningar görs på det kortet. Det 
används bara som mottagare av informationen på I2C-bussen. Detta betyder att 
kortet inte kommer att vara skyddat eller ha några extra skyddskomponenter än 
vad som är nödvändigt för en stabil funktion. Spänningsmatningen som är 
placerad på samma kontakt som bussen har en kondensator monterad på 
spänningsledarna som ser till att det blir en fin och stabil spänningsmatning. 
Signalledarna skyddas på samma sätt som tidigare med hjälp av shuntdioder till 
jord för att eliminera påverkan av ESD-urladdningar. Även på detta kort behövs 
en "I2C-bus extender"  för att bättre kunna ta emot signalerna på bussen. 
 
I2C-bussen är ansluten till en LED-driver som i sin tur via två transistorer driver 4 
st 7-seg LED-displayer , se figur 4.3 och bilaga 3.1, 3.3 och 3.2. LED-drivern 
har bara signalpinnar så att det räcker att driva två stycken 7-seg displayer. Men 
genom att programmet snabbt växlar mellan de två uppsättningarna av displayer 
så kommer det mänskliga ögat att uppfatta displayerna som fast lysande. 
 

Figur 4.3  Displaykortet, mönsterkort och kretskortkort  
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3.3 Val av processor 

Om man realiserar komplicerade funktioner m.h.a. enskilda kretsar leder det till 
komplicerade ledningsmönster, flerlagerskort och mängder av komponenter. Det 
leder också till att det blir svårt att uppdatera konstruktionen utan att göra en 
omkonstruktion av hela eller delar av kretskortet. Ett sätt att undvika detta är att 
använda sig av en programmerbar krets.  
 
I det första konstruktionsförslaget användes en 44 pinnars PIC processor 
(PIC16C74A). Denna processor har massor av inbyggda funktioner som t.ex.:  
timrar, D/A-omvandlare, SPI/I2C kommunikation mm. Eftersom att konstruktion 
bara kommer att använda en bråkdel av dessa funktioner och knappt hälften av 
alla I/O-pinnarna gick valet i stället till en processor som bättre passar behovet. 
 
 

Valet föll på en 28 pinnars UV-raderbar EPROM, (PIC16C63JW), se Figur 4.4. 
Denna processor har 22 I/O-pinnar och alla vanliga funktioner man kan vänta sig.  
 
14 av processorns 22 I/O-pinnarna pinnar kommer användas som vanliga in- och 
utgångar och två för I2C-kommunikation. Med hjälp av I2C-bussen kan 
processorn kommunicera med ett flertal olika yttre funktioner såsom LCD-
drivers, yttre I/O-portar, RAM mm. I2C-kommunikationen är i princip vanlig 
seriekommunikation på två linor, en för data och en för klockpulser. Genom att 
sätta flera komponenter med I2C kommunikations möjligheter parallellt på bussen 
kan de kommunicera med varandra. Detta sker genom att alla komponenter har 
specifika adresser. Mer information om dessa processorer kan fås från Elfa [2] 
och ”PIC 16/17 Microcontroller databook” [7]. 
 
 

Figur 4.4 PIC processor ( PIC16C63JW ) 
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4 Programmering av mikroprocessor 
Programmering av processorerna kan antingen ske i assemblerkod eller med hjälp 
av en kompilator som översätter exempelvis C-kod till maskinkod. EP har en C-
kompilator [8] som dom använder för att kompilera programmen till processorn.  
Informationen för hur kommunikationen skulle skötas fick sökas i boken ”I2C-
Peripherals” [9] som beskriver grunderna i I2C kommunikation. 
 
EP har inte någon dokumentation eller några böcker om den C–kompilator som 
de använder. För att skapa nya program får man använda sin 
programmeringsvana och skiva om kod från gamla applikationer så att man får 
den önskvärda funktionen.   
 
Det nya programmet godkändes redan från början av kompilatorn och hade en till 
synes önskvärd funktion, men om det verkligen fungerar vet man inte innan förrän 
kortet testas, se bilaga 4.1.  
 
 

4.1 Programfunktion 

Det som ska styras av processorn är: 8 st ljusdioder, ett relä, samt en LED-driver 
på I2C-bussen som i sin tur styr 4st LED displayer. Vi har även 4 st 
tryckknappar monterade för att kunna påverka programmets funktion under drift.  
 
Hjärtat i programmet är ett globalt register som påverkar/s av alla kortets 
funktioner. Registret består egentligen av 4 st variabler som beskriver ett tal 
uppdelat i : en tal, tiotal, hundratal och tusental. Anledningen till att använda fyra 
variabler istället för en är bl.a. att tal upp till 9999 ska användas, och varje 
variabel i processorn kan bara innehålla tal upp till 255. Detta skulle leda till ett 
komplicerat program som ändå skulle behöva minst 4 variabler. Lösningen att 
använda en variabel för varje tiopotens ger dessutom andra fördelar vid 
styrningen av programmets funktioner. En av dessa fördelar är att det är enkelt att 
använda antalet tiotal för att t.ex. styra olika rörelsemönster på dioderna. 
 
Värdet i registret ställs med hjälp av knapparna. Man kan öka/minska värdet i 
registret med 1, 10 eller 100 enheter per knapptryckning. Värdet i registret visas 
på displayen som styrs via I2C-bussen. Värdet i registret kommer även att 
påverka reläts omslagsintervall och diodernas rörelsemönster. 
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Funktionerna styrs av registret enligt: 
 
Tusental 0-9: Sändning av data på I2C  
 0-8 Sänder sker bara när en ändring skett i registret 
 9  Kontinuerlig sändning på I2C 
 
Hundratal 0-9: Detta styr hastigheten på hur ofta relät slår om  
 0  Avstängt 
 9 Snabbast 
 
Tiotal 0-9  Diodernas rörelsemönster 
 0  Tända 
 1 Släckta 

2-9 Div rörelsemönster 
 
Ental  0-9 Ingen funktion 
 
  

4.2 Programmering 

Här kommer ett utdrag ur programmeringsprocessen för att ge en inblick i 
problem som uppstod. (Hela programmet finns som Bilaga 4.1) 
 
Ett av de största problemen under programmeringen inträffade när man försöker 
öka/minska värdet i registret som består av fyra variabler. Hur löser man 
problemet med att öka talet "0199" med ett? Det ska ju som vi alla vet bli "0200". 
Nu är  problemet att ental och tiotalsiffrorna finns i separata variabler.  
 
För addition visade det sig vara ganska enkelt, det var bara att se om entalssiffran 
var större än 9. Är den det så ta bort 10 från entalssiffran och öka tiotalssiffran 
med ett, och sen gör vi på samma sätt med ökande tiopotenser.   
 
Här följer ett exempel på addition: 
Addition av talet ett till talet 0199 i registret 
Tusental Hundratal Tiotal Ental  
0 1 9 9 Startvärde 
0 1 9 9+1 Öka ental med ett-> ental >9 ! 
0 1 9+1 10-10 Korrigera ental    -> tiotal >9! 
0 1+1 10-10 0 Korrigera tiotal 
0 2 0 0 Resultat  

 
Talet som ska adderas kontrolleras så att resultatet inte leder till ett tal större än 
“9999”, sådana försök ignoreras. 
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Figur 6.1  Levererade mönsterkort 

Problemet med att subtrahera ett från t.ex. "1000" är ett lurigare problem. Här får 
vi en form av kedjereaktion. Om vi inte har ett ental större än ett måste vi "låna" 
av de större valörerna. Det hela blev inte lättare av att programmet inte 
automatisk använder sig av negativa tal. Vill man använda negativa tal måste man 
använda sig av maskning. 
 
Detta löstes genom att först kontrollera om man kan ta bort det önskade värdet i 
registret utan att få ett negativt tal som resultat. Kan man det finns ju inte 
problemet att slutresultatet skulle bli negativt. Nu går det att låna i "förväg" utan att 
veta exakt vilket tal som ligger i registret. Om det i kontrollen visar sig att 
resultatet skulle bli negativt låter vi värdena i variablerna vara som de är. 
 
Här följer ett exempel på subtraktion: 
Subtraktion av talet ett från talet 1000 i registret 
Tusental Hundratal Tiotal Ental  
1 0 0 0 Startvärde 
1000 > 1 ? ->  JA?   Om JA utför subtraktion 
1 0 0 0-1 Minska ental med ett-> ental <0 
1 0 0-1 9 Uppdatera -> tiotal <0 
1 0-1 9 9 Uppdatera -> hundratal <0 
1-1 9 9 9 Uppdatera 
0 9 9 9 Resultat 
 
Problem som detta var saker som dök upp under programmerings fasen. Som 
synes kan konstiga programfunktioner behövas för att lösa ett tillsynes lätt 
problem. 
 

5 Montering och funktionstest 
När kretskortsritningarna var klara 
skickades de iväg till en tillverkare. Man 
använder olika tillverkare beroende på 
om man bara gör ett testkort eller om det 
är till storskalig produktion. De huvud-
sakliga anledningarna till detta är pris och 
leveranstider.  
 
Ett sätt att få billigare mönsterkort är att 
placera flera kort på samma platta, och 
på det viset göra det lättare för 
leverantören. Genom att placera alla tre 
testkorten på samma platta blir det lätt att 
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hantera och ett bra pris kunde förhandlas fram (se figur 6.1). Alla komponenter 
beställdes från elektronikföretagen ELFA och Farnell.  
 

5.1 Montering 

Korten som konstruerats använder i största möjliga mån ytmonterade 
komponenter.  För att kortets funktion ska bli så bra som möjligt krävs att dessa 
komponenter monteras och löds på rätt sätt. För att kunna göra riktiga lödningar 
är det nödvändigt med en riktig utbildning och ordentliga övningar där resultatet 
granskas och godkänds av en kontrollant som väl känner till produktionen krav.  
 
 

5.1.1 Lödteknik 

För att göra riktiga lödningar är det en del man måste behärska, och för att löda 
ytmonterade komponenter krävs också en del utrustning.  
Lödkolv med olika lödspetsar, fina och lite större för yt- resp hålmonterat 
Lödtenn diam 0.5, 0.33, 0.25mm, beroende på storlek och sort av komponenter 
Fluss för att ta bort föroreningar (så att tennet flyter ut och fäster bättre) 
Pincett för att hantera de minsta komponenterna som bara är några mm långa 
Skalpell för att skära och dela på dessa små detaljer 
Förstoringsglas för att undersöka lödningar och komponenter  
Röksug -  en nödvändighet vid större lödnings arbeten, detta för att undvika att 
andas in de giftiga ångor som bildas. Dessa märks framförallt som retningar i 
halsen vid in andning, långvarig kontakt kan ge allvarliga komplikationer. 
 
 
Att hantera och löda fast komponenter som inte är större än några m.m. är inget 
man gärna gör för hand. För att montera de minsta krävs mikroskop, pincett, en 
vass lödspets, och framförallt en stadig hand. Här nedan (fig 6.2) kan vi se några 
komponenter av storleken som heter 0805 placerade bredvid ett stift på 0.7mm 
från en vanlig stiftpenna. Och dessa komponenter är ändå ganska stora för att 
vara ytmonterade.  

 

Figur 6.2 Exempel på ytmonterade komponenter 



EMC-problem på kretskort 
 

 12 

 
Det är flera saker som bestämmer om en lödning är godkänd eller inte, här följer 
några av dessa orsaker. 
En ytmonterad komponent får inte ha en ”kula” av lödtenn på benen. (den kan 
falla av och orsaka kortslutningar) 
Det måste vara tillräckligt med lödtenn i komponent hålen, så att vi får tillräcklig 
kontakt och fästförmåga 
Tennet får inte värmas för mycket, då kommer det bildas små toppar när 
lödkolven avlägsnas. Dessa kan lossna och orsaka kortslutningar. 
Ytmonterade komponenter behöver väldigt lite lödtenn, det är bäst om vi har 
kontakt över hela den avsedda lödytan med inte så mycket att det bildas klumpar 
eller små kullar 
Detta är bara några av alla de saker som måste kontrolleras för att säkerställa en 
bra lödning i produktions sammanhang. 
 

5.1.2 Montering och lödning 

När komponenterna ska monteras gäller det att börja med de minsta och 
ytmonterade för att sedan jobba sig upp mot större och övergå till de större 
hålmonterade efter hand Detta gör man för att det inte ska bli trångt eller svårt att 
montera komponenterna. Under monteringen används antistatarmband för att inte 
statiska urladdningar ska förstöra komponenterna. Armbandet leder laddningar 
som samlas i kroppen ner till jord via ett 1MΩ motstånd. Motståndet används för 
att det ska bli en lagom snabb urladdningsström, denna kan annars blir lika farlig 
för kretsarna som gnistbildningen i sig.  
 
 

5.1.3 Problem  

Under monteringen inträffade dock några problem, det visar bara att allt oftast 
inte blir riktigt som planerat. När alla komponenter levererades visade det sig att 
några av komponenterna var restnoterade och skulle komma först 3 veckor 
senare. Detta var ganska oroande då dessa var viktiga detaljer i konstruktionen, 
och hela jobbet var planerat att vara klart innan dessa 3 veckor. Komponenterna 
fanns dock i EP:s egna lager så arbetet kunde gå vidare. 
 
En av komponenterna verkade inte passa riktigt med de lödpaddar som fanns på 
kortet och vid en närmare undersökning visade sig att det inte var rätt komponent. 
En siffra i komponentens ELFA-nummer lyckades försvinna när stycklistan skrevs 
vilket ledde till att fel komponent beställdes. Som tur var fanns den korrekta 
komponenten även denna gång i EP:s lager. 
 
Ett problem som är lite underligare var att det visade sig att korten inte fick plats i 
de beställda lådorna. Detta var konstigt då beräkningar hade gjorts på kortens 
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storlek med knappstorlekar, komponenter och de beställda lådornas dimensioner. 
Det fanns två lösningar på detta problem. Antingen kapar man kortet så att det får 
plats eller så köper man hem större lådor, efter en stunds övervägande valdes det 
senare alternativet. 
 
Ett annat problem som uppdagades under själva monteringsfasen var att 
komponenterna på kortet var högre än de knappar som skulle monteras. Detta 
var en sådan sak som inte hade tagits med i beräkningarna under konstruktionen, 
vissa komponenter kan dock ha en ganska avsevärd höjd.   
 

Detta problem gick med ren tur att ordna på ett mycket bra sätt. Genom att 
vända kortet upp och ner och placera knappar och lysdioder på kortets 
undersida fick vi en lösning som rent av var bättre än den planerade. Det var en 
väldig tur att knappar och dioder var hålmonterade och att inte deras 
funktionalitet påverkades av detta. 
 

Ett annat problem som uppstod p.g.a. bristande kunskaper var felaktigheter i de 
ritningar som beskrev på vilket sätt som lådorna skulle bearbetas. Det fel som 
uppstod var att genom att alla mått angavs ifrån lådans kanter följde alla 
osäkerheter med i ritningen. Det finns flera källor till osäkerheter: skillnader i 
lådans väggar, mönsterkortets kanter, hur komponenterna har monterats m.m. 
Dessa osäkerheter kan tillsammans resultera i helt felaktiga mått vilket också blev 
resultatet i vårt fall. P.g.a. detta måste vissa modifikationer på lådorna göras efter 
att de tillverkats efter delaktiga ritningar. Dock tillverkades inte några nya lådor 

Figur 6.4 Kretskort, t.v. Kort 1, t.h. Kort 2, Processorerna är ej monterade. 

Planerad lösning som 
inte fungerade 
För höga 

Slutgiltig lösning  
genom att placera  
kortet upp och ner 

Knapp Lysdiod Kondensator Mönsterkort Låda 

Figur 6.3 Monteringproblem och dess lösning 
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utan dessa brister fick accepteras. I stället för att bli helt täta fick nu lådorna stora 
håltagningar runt knappar, lampor och kontakter.  

Här följer en beskrivning på den korrekta metoden att ange mått, se figur 6.5 
För att få en riktig måttsättning gör man på detta vis. Ange avståndet från lådans 
kanter till ett valfritt hål på kortet. Detta hål används sen som referens när man 
anger avstånden till de övriga hålen och komponenter som ska märkas ut. Genom 
att göra på detta vis kommer man undan problemen med differenser i korten och 
lådornas mått.   
 

5.2 Testning av kretskort och program 

När kortet provades första gången visade det sig att något var fel, ingenting 
fungerade. Genom att prova allt och utesluta den ena felkällan efter den andra 
drogs slutsatsen att det troligen var fel storlek på den kondensator som sitter vid 
kristallen. Det visade sig att kondensatorn var på 47nF istället för 47µF som 
planerat. För att minska störningar följdes ett förslag ur en teknologisk tidskrift 
där man placerar ett motstånd på kristallens ingång till processorn. Här användes 
en resistor på 330Ω vilket förmodligen var alldeles fel. Tillsvidare används istället 
ett motstånd på 0Ω och på det sättet används helt enkelt inte den funktionen. 
 
Detta visade sig att resistorn troligen var det stora problemet, efter bytet lyste 
nämligen dioderna. Efter lite mindre ändringar i programmet fungerade knappar, 
dioder, register och relä, men inte displayen. För att kunna kontrollera bit för bit 
av programmet användes att tillfälligt program där det är lätt kunde prova olika 
funktioner var för sig. Efter en stunds provande fungerade plötsligt ingen av 
funktionerna på kortet. Efter många och långa undersökningar listades det ut att 
problemet låg hos processorn, den arbetade helt enkelt inte som planerat. Med 
hjälp av bl.a. ett oscilloskop undersöktes alla spänningar noggrant för att leta efter 
oväntade fenomen. Felen ledde till kristallen, den sände ut felaktiga eller konstiga 
signaler, dessa visade sig bli bättre om man fysiskt rubbade och vickade lite på 
den. Det enklaste alternativet i detta läge var helt enkelt att byta ut kristallen mot 

Låda 

Kretskort 

Figur 6.5 Exempel på korekt måttsättning  

Referens hål 
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en ny. Det visade sig vara korrekt att felet låg hos kristallen för nu fungerade alla 
vanliga funktioner igen, dvs allt utom I2C kommunikationen. Efter totalt nästan en 
veckas arbete reagerade äntligen displayerna. Att få adresser och konfigurations 
bitar till processorn att bli riktiga visade sig svårare än väntat. Till slut lyser 
åtminstone displayerna, vilket betydde att kommunikationen äntligen fungerade. 
 
Nu kom ett nytt och underligare problem i dagen. Om man på ett av korten testar 
båda processorerna med exakt samma program och betingelser så kommer de att 
arbeta olika snabbt. Och detta så till det milda grad att det är klart synligt med 
blotta ögat. Samma rörelsemönster på dioderna går tydligt snabbare med den ena 
av processorerna, ingen på EP förstod anledningen. Den enda orsaken som var 
att finna var att den ena processorn på något sätt hade fått en liten skada. Det 
verkade dock inte troligt att det skulle vara fallet eftersom den betedde sig lite 
underligt även vid vanlig I2C kommunikation.  
 
Genom att göra små ändringar i programvaran borde man kunna använda båda 
processorerna trots att den ena är lite avvikande. Dessa försök att komma runt 
problemet visade sig inte fungera och det var dags att prova något annat. Det var 
dags att sätta sig ner och leta efter alternativa lösningar och orsaker till problemen. 
Efter att ha undersökt instruktionsböckerna till den aktuella brännaren hittades så 
en sak som EP inte behövt bry sig om tidigare. Det visade sig att fel inställningar 
använts vid programmering av processorn. När man bränner kretsen ska man 
ange vilken typ av klocka som används (resonanskrets eller kristall). Från början 
användes inställningen "XT" som anger att en yttre kristall används, detta är ju 
också fallet i vår konstruktion. När noggrannare efterforskningar gjordes i 
instruktionsböckerna fann vi att denna inställning bara kan användas för 
frekvenser upp till 4MHz. Eftersom att denna applikation använder hela 16MHz 
måste inställningen ändras till "HS" (High Speed). Eftersom att EP aldrig jobbat 
med så snabba klockfrekvenser förut hade de aldrig behövt bry sig om det här 
problemet. Denna inställning gjorde att processorerna nu verkar jobba lika fort, 
dessvärre fick nu båda allvarliga problemet med I2C-kommunikationen. 
 
Det visade sig nu emellertid att det hela bara fungerade om programmet skickar 
Hex FF (åtta ettor), annars visades inget på displayerna. Misstänkte ledde nu till 
att  felet måste ligga i datakommunikationen. Eftersom att hela kommunikationen 
ligger i processorns program kan det vara fel på en eller flera av de tider som 
bestämmer pulstiderna på databussen. För att kunna göra ändringar i data-
kommunikationen krävs djupare kunskaper i I2C-kommunikation, dessa fick 
hämtas ur boken ”I2C-Peripherals”[9]. Genom att undersöka och mäta 
datapulserna med oscilloskop kunde dödtiderna räknas ut och variablerna i 
programmet ändras tills kommunikationen fungerade korrekt.  
 
Det mesta av problemen med I2C:n kom sig av att en ovanligt hög klockfrekvens 
på hela 16MHz används. Detta är ovanligt och onödigt snabbt vilket ledde till att 
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alla fördröjningar måste justeras. Anledningen till att en så hög frekvens valdes till 
att börja med var att generera problem med bl.a. emitterade störningar. Nu kunde 
äntligen arbetet med att få det ursprungliga programmet att fungera börja på 
allvar.  
 

6 EMC provning 
För att se hur kretskorten uppför sig skulle de nu testas i VÄNERLAB EMC 
AB:s lokaler. Efter en enklare genomgång av utrustningen med Joakim kunde 
mätningarna av korten påbörjas. Med hjälp av de instruktioner som fanns och 
med erfarenheter från genomgången erhölls tillräckliga kunskaper för att 
genomföra alla uppmätningar och dokumentation av testkorten. Vilken utrustning 
som behövs redovisas vid varje mätmetod. Vilka störnings nivåer som är 
godkända och vilka mätmetoder som ska användas finns bestämda i en samling 
Europeiska standarder, de sk. EN 45000–standarderna. 
 
Alla mätningar som görs och där en graf eller tabell lämnas som resultat har en 
speciell kod som beskriver under vilka förhållande mätningarna skedde, se graf 
7.1. Ex. Kort1_dom_L1_8000  -  Detta betyder att det är en mätning på Kort 1, 
en tillåten störnivå för kontor(domestik), mätningen sker på fas1 och att displayen 
visar 8000. Displayen visar indirekt vilka funktioner som arbetar på kortet (se 
kapitel 4.1 för detaljer). Alla resultat finns även med som bilagor. Vissa av dessa 
grafer visas även i mindre format i anslutning till texten för att förklara eller 
illustrera resonemanget. 

I de följande kapitlen förklaras de olika mätmetoderna och resultaten från 
mätningarna på kretskorten redovisas. 

6.1 Ledningsbunden emission 

Här mäts hur mycket kortet kommer att påverka den kraftmatning som försörjer 
kortet med spänning. (Strålning från kablage) 

Emission 

Graf  7.1 Exempel från ledningsbunden emission 

Tillåten nivå på emissionen 
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Utrustning: 
GRP Ground Reference Plane LISN Line Impediance Stabilization 

Network 
EUTn Equipment Under Test  SPEC Spektrumanalysator 

LISN:n ser till att inga störningar kommer in på kortet från kraftnätet, samtidigt 
som den fångar upp de signaler som kommer ut från kortet. Vi mäter de 
utstrålande störningarna från ledarna en ledare i taget för både spänningsmatning 
och data ledare. Signalen från LISN går genom en spektrumanalysator och 
resultatet presenteras sen i ett PC-program, se graf 7.1. Genom att studera 
resultatet kan man nu se på vilka frekvenser störningarna finns och om 
utrustningen klarar ställda krav. I vissa fall händer det att man får enstaka 
frekvenstoppar som är för höga för ställda krav, vilka kan ses som ett rött streck i 
graferna. Vilka nivåer som är godkända beror på frekvens och i vilken miljö 
utrustningen ska användas.  
 
Tabell 7.1 över gränsvärden för kontors resp industri miljö.  
Frekvesintrevall Gränsvärde Spänning (dB/µV) 
(MHz) Medelvärde Quasi-Peak 
Kontorsmiljö   
0,15 till 0,5 66 79 
0,5 till 30 60 73 
Industimiljö   
0,15 till 0,5 56 till 46 66 till 56 
0,5 till 5 46 56 
5 till 30 50 60 
Källa [4]. 
 
I de fall man har toppar som ligger över de tillåtna nivåerna kan man göra Quasi 
Peak (QP) mätningar (Höga nivåer under väldigt korta intervall). Då undersöker 
man dessa toppar noggrannare för att se om QP nivåerna överskrids. Dessa QP 
nivåer är lite högre och om signalerna ligger under dessa kan utrustningen 

Figur 7.1 Mätning av ledningsbunden emission  
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godkännas. Om även QP mätningen kommer över gränsen måste någon typ av 
åtgärder göras för att sänka störningarna innan produkten släpps för produktion. 

6.1.1 Resultat av mätningar på Kort 1 

Först undersöktes om Kort 1 skulle klara kraven för att få placeras i 
kontorsmiljö. Rätt variabler ställs in och mätningarna utförs.  

 
 
Här kan vi se att emissionen är högt över det tillåtna (den röda linjen), det betyder 
att kortet inte får användas i kontorsmiljö utan att man först gör något för att 
åtgärda problemet, se Graf 7.2.  
 
Frågan är nu hur bra skulle den klara sig för industriella ändamål som har lite 
högre satta gränser för vad som är tillåtet. 

 
Här gick det mycket bättre, med undantag för några få toppar så håller sig 
värdena under gränsen. Se Graf 7.3. Och med en Quasi Peak mätning 
konstateras att kortet är godkänt för att användas i en industriell miljö, se bilagor 
5.1. 

Graf 7.2 Test kort 1 med krav för 

Graf 7.3 Test Kort 1 med krav för industrimiljö 
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6.1.2 Resultat av mätningar på Kort 2 

Nu skulle det bevisas att det skyddade kortet är bättre än det oskyddade. Vi 
utförde samma mätningar som på Kort 1 och resultatet kan ses i, graf 7.4. 

Vi kan se en klar skillnad om vi jämför med Kort 1. Kort 2 har inga problem att 
uppfylla kraven som ställs för att den ska få placeras i en kontorsmiljö. De toppar 
som finns har kontrollerats med Quasi Peak mätningar och blivit godkända. Se 
bilagor 5.2. 

6.1.3 Olika funktioners störningar 

Om man först ser till dioderna kan det konstateras att deras växlingar inte 
påverkar emissionen märkbart.  (Se exempelvis mätning: Kort1_ind_L2_8000 ,  
Kort1_ind_L2_8010  och Kort1_ind_L2_8040 ) Bilagor 5.3.  
 
Reläts påverkan kan ses i mätning Kort1_ind_L2_7900, och vi kan se en ökning 
av störningens storlek i frekvenserna runt 1kHz samt området över 20MHz.  
 
Busskommunikationen ger sitt huvudsakliga störnings bidrag till de övre 
frekvensbanden, dvs över 20MHz (se Kort1_ind_L2_9000). Av ren nyfikenhet 
gjordes även en mätning där kabeln mellan kretskort och display kort är 
borttaget. Resultatet kan ses på mätning Kort1_ind_L2_9000_Utan_IICBuss. 
Resultatet verkar intressant men kommer inte att undersökas noggrannare då det 
inte ingår i frågeställningen. 
 

6.1.4 Slutsatser 

Om man ser till de åtgärder som har tagits för att minska dessa störningar så är 
det väldigt små investeringar om man lägger in dem redan under konstruktions 
stadiet. Komponenterna som gör detta är i princip en kondensator(C3), en 
spole(L1), ett transientskydd(D1) och ett EMI-filter(EMI5) , se bilaga 5.2. En 
investering som verkar vara väl värd att göra. Senare ska det undersökas hur stor 
verkan var och en av dessa komponenter har och om vissa av dem gör större 
skillnader än andra. Om det är fråga om storskalig serieproduktion kan varje 

Graf 7.4 Test kort 2 med krav för kontorsmiljö 
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sparad komponent resultera i avsevärda vinster i komponentkostnader. Det kan 
därför vara av viss vikt att konstruktörerna åtminstone har en del grund läggande 
kunskaper om vilka komponenter som orsakar störningar och hur dessa kan 
undvikas eller neutraliseras på bästa och billigaste sätt.    
 

6.2 Luftburen emission 

Genom att mäta närvarande luftburnasignaler kan man ta reda på hur 
mycket luftburen emission som kommer från kretskortet, se figur 7.2.  
Utrustning: 
GRP Ground Reference Plane ANT Balanserad dipol-antenn 
EUTn Equipment Under Test nummer n  SPEC Spektrumanalysator 

VÄNERLAB EMC AB har inget rum som är skyddat mot luftburen emission. 
Detta innebär att alla signaler som finns i luften omkring oss kommer att synas på 
våra mätningar. Här kommer först lite information om den bakgrundsstrålning som 
finns runt omkring oss och var en del av den kommer ifrån. 
 
Här kan vi se hela bakgrundsstrålningen 30MHz-1GHz med alla de signaler som 
vanligen förekommer i luften omkring oss, se Graf  7.5. 

EUT 

GRP 

SPEC 

 

P

Figur 7.2 Mätning av luftbunden emission  

Graf 7.5 Normal bakgrundsstrålning i laboratoriet 
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I Graf 7.6 ser vi de signaler som ligger i området mellan 30M-200MHz och vi 
kan se att vissa signaler är mycket högre än bakgrundsbruset. Dessa signaler är 
olika typer av sändningar från omgivningen. Genom att ställa in 
spektrumanalysatorn exakt på dessa frekvenser kan vi lyssna på dem genom 
datorns högtalare. Vissa av dessa är mycket lätta att känna igen (bilaga 6.2), vi 

har exempelvis våra vanliga radiokanaler på frekvenserna runt 100MHz. 
 
I Graf 7.7 kan vi se det höga signalspektrat med signaler mellan 200M-1GHz. På 
samma sätt som tidigare har vi här några signaler som är klart högre än 
bakgrundsbruset.  Av dessa kan klart man se de stora signalerna från dagens 
mobiltelefoner på 450 och 900MHz.    
 

Graf 7.6 Bakgrunds strålning i området 30M-200MHz 

Mobil Radio

FM Rundradio

Personsökare
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Television
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telefoner etc
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Graf 7.7 Bakgrunds strålning i området 200M – 1GHz 
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Man måste vara observant när man mäter emission och säkerställa att 
störningarna man finner kommer från korten och inte uppträdder för att ett tåg 
passerade förbi några hundra meter därifrån. Det kan därför behövas flera 
mätningar av bakgrunds bruset under tiden man utför de olika mätningarna. I de 
fall man gör en större mängd mätningar och inte har tid att korrigera alla mätningar 
beroende på omgivningen kan det vara värt att bygga ett störningsfritt rum. Dessa 
är dock mycket dyra och kräver att förtjänsten på mätningarna kan bära den 
stora kostnaden för konstruktion och byggande av ett komplett störningsfritt rum. 
Det är i mycket få fall som detta är fallet, vilket också är anledningen till att så få 
företag har sina egna laboratorier. I de fall man verkligen behöver ett störningsfritt 
rum finns det ett flertal anläggningar i Sverige som hyr ut lokaler och utrustning 
eller tar på sig uppmätningsuppdrag av elektronik.  
 
När man mäter den utstrålade emissionen ska man mäta från alla olika håll på 
komponenten. I dessa tester görs dock bara prov från några representativa sidor 
för att spara tid. Det tar nämligen otroligt mycket tid att utföra dessa mätningar. I 
mätområdet 20M-200M Hz har vi alltså 180 miljoner individuella frekvenser att 
undersöka vilket tar dryga 5 minuter, i mätområdet 200M – 1G Hz har vi 
däremot 800 miljoner frekvenser att lyssna av. Dessa stora mängder av 
frekvenser att kontrollera och att det faktum att man måste göra de två ggr för att 
kontrollera både horisontella och vågräta störningar från komponenten gör att det 
tar väldigt lång tid. Eftersom inget i mätprocessen är automatiserat måste man hela 
tiden vara på plats i närheten för att serva maskinen med byte av antennriktning, 
start av mätningar mm.  

Vi kan i Figur 7.3 se en beskrivning av från vilka håll som mätningarna har utförts.  
Alla resultat finns bifogade som bilagor med bara ett par exempel tas upp 
noggrannare. I beskrivningen av mätningarna kan det stå som följer: Kort1_dom_ 
strålning_9003_L1, detta betyder luftburen emission med låga frekvenser (30M-
200MHz) från Kort 1 när den kör program 9003 (se kapitel 5.1). Gränserna är 
satta efter kontorsstandard och mätningen är utförd från riktning 1 (se figur 7.3)  
 
 

1 

2 

3 

Figur 7.3 Referens riktningar som används i testerna  
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6.2.1 Resultat av mätningar på Kort 1 

När mätningarna på både höga och låga frekvenser var klara från de tre håll av 
korten som ska undersökas kan man börja undersöka resultatet. 

  
I Graf 7.8 kan man se att det finns en hel del utstrålad emission i det lägre 
frekvenserna men inte speciellt mycket i det högre. En sak som man kan lägga 
märke till är att emissionen från kortet i princip är lika oberoende från vilket håll 
mätningen görs (bilagor 6.4). Detta beror helt enkelt på att höljet är av plast på 
Kort 1, vilket betyder att emissionen obehindrat kan gå rakt igenom lådans 
väggar. 
 

6.2.2 Resultat av mätningar på Kort 2 

På kort 2 görs samma mätningar som på kort 1, för att resultaten sen ska kunna 
jämföras. 
 

 

Graf 7.8 Resultat av mätning från riktning 1 på kort 1 

Graf 7.9 Resultat av mätning från riktning 1 på kort 2 
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Vi kan se att emissionen från Kort 2 (graf 7.9) i princip är samma som för Kort 1, 
man kan dock tycka att den borde vara lägre än den är. Här kan dock 
observeras att det blir olika frekvensspektra beroende på vilket håll av 
kretskortet som mäts (bilagor 6.5). Detta beror på att metallådans väggar som 
omger Kort 2 inte släpper igenom emission, den måste istället leta sig igenom de 
öppningar som finns i lådan (se kap 7.2.5 ).  

6.2.3 Olika störningar från olika håll 

Vid mätning av utstrålande störningar från en elektronikkomponent kommer 
resultatet att bli olika beroende från vilket håll mätningen utförs. Detta beror på 
små skillnader på bl.a. kretskorts konstruktion, placering av komponenter, 
materialval i lådor och avskärmning av genomföringar. Just genomföringar är 
något som ofta förbises och orsakar stora problem då störningar med korta 
våglängder med lätthet tränger ut genom öppningar större än några mm.  
 
I dessa tester märks inte så stora skillnader på från vilket håll mätningarna görs. 
Det första kortet monterades i en låda av plast vilket gör att strålningen 
obehindrat kommer ut överallt. Till kort två konstruerade vi en låda av metall, 
men p.g.a. problem i konstruktionsarbetet blev den inte så tät som vi från början 
planerade. Detta ledde till att endast mindre skillnader på strålnings mängden kan 
urskiljas i mätningarna. Skillnaderna finns framförallt i området 70-80HHz och 
kan ses i mätningarna Kort2_dom_strålning_9000_L1, 
Kort2_dom_strålning_9000_L2 och Kort2_dom_strålning_9000_L3. 
(Bilagor 6.5)   
 
 

6.2.4 Olika funktioners störningar 

I kapitel 5.1 redogörs för de olika funktioner som finns på kortet och under vilka 
förutsättningar dessa är aktiva. Alla dessa funktioner lämnar olika bidrag till de 
utstrålande störningarna, vilka bidrag detta är ska nu undersökas. 
 
På mätning Kort2_dom_strålning_8000_L2 finns några störnings spikar i 
området 30-40MHz som inte har funnit sin förklaring, dessa har bara observerats 
denna mätning. Därför dras slutsatsen att det är en utomstående störning som 
påverkat mätningarna. I övrigt är inga yttre funktioner aktiva, de störningar som 
ses här är framförallt alstrade av spännings regulatorn och processorn.  
 
Diodernas rörelser påverkar inte den utstrålande störningen nämnvärt, det kan ses 
om man undersöker resultaten från mätningar 
Kort2_dom_strålning_8090_L2/H2. 
 
Om man nu istället ser på resultatet från mätningar Kort2_dom_strålning_8900 
_L2/H2 , dvs ett kontinuerligt växlande relä. Man ser en klar ökning av 
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bakgrundsbruset upp till och över den tillåtna nivån. Det är lätt att tänka sig att det 
här kan resultera i störningar på andra apparater och system.  
 
Nu tittar vi på problemen som orsakas av busskommunikation. Eftersom att mät-
ningarna pågår under en längre tid måste vi få störningarna att produceras under 
hela den tiden. Detta görs genom att vi låter korten ha kontinuerlig buss-
kommunikation under mätningstiden. Detta ger dock en lite felaktig bild av 
problemet eftersom det normalt sett bara sänds information på bussen under en 
mycket kort tid, i vårt fall bara de gånger programmets register ändras.  
 
När strålningen från busskommunikation mättes så märktes ingen markant 
skillnad. Vi testar istället maximal störning, (Kort2_dom_strålning 
_9999_L2/H2). Vi kan då se klara problemområden som skulle kunna orsaka 
problem för utrustning i omgivningen. Den skulle under dessa förutsättningar inte 
bli godkänd vid statliga mätningar och därför kräva omkonstruktioner innan den 
släpptes ut på marknaden. 
 

6.2.5 Slutsatser 

De resultat som erhölls under dessa mätningar var inte riktigt de förväntade, 
framförallt så var skillnaderna inte alls så stora man borde kunna förvänta sig. En 
sak som borde förbättra egenskaperna skulle vara att se till att alla hål och 
öppningar på Kort 2 är så täta som möjligt. Lådan skulle kunna konstrueras efter 
konstens alla regler genom att använda en tät skärm runt kortet. I dessa 
kontruktioner finns tyvärr ganska stora öppningar och inga skärmade kablar eller 
kontakter används. Detta gör att emissionen av många våglängder kan komma ut 
dessa vägar ganska obehindrat.  
 

6.3 Immunitet mot luftburen emission 

Vad gäller immunitet mot påstrålande störningar så finns ingen sådan utrustning 
hos Vänerlab EMC AB. Detta beror på det faktum att det inte finns något rum 
som skyddar mot luftburen emission. Utan ett skyddat rum så skulle 
störningssändaren slå ut all elektronik i flera kvarter runt testplatsen. 
 

6.4 Immunitet mot ledningsbundna störningar 

Hur väl utrustningen står emot ledningsbundna störningar orsakade av 
radiofrekventa fält måste också undersökas. Dvs. hur väl utrustningen står emot 
störningar som induceras i dess yttre ledare. Man provar alltid immuniteten på 
både spänningsmatning och signalledare. För att prova spänningsmatningen 
används ett inkopplingsnätverk och för signalledare används en EM-klamp som 
båda inducerar störningen både induktivt och kapacitivt. Vilken fältstyrka som 
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ska användas bestäms av i vilken miljö utrustningen ska placeras, Ex. 3V/m för 
kontorsmiljö och 10V/m för industriella tillämpningar. När testen utförs kommer 
frekvensen på det radiofrekventa fältet att öka från 150kHz till 80MHz med steg 
på 1%log. Under den tid som testen pågår kontrolleras den utrustning som provas 
och alla avvikelser från den tänkta funktionen registreras.   
 
 

6.4.1 Störning av spänningsmatning på Kort 1 

Spänningsmatningen på Kort 1 klarade en fältstyrka på 3V/m utan problem, men 
när styrkan ökades till 10V/m uppstod några felaktigheter. Mellan 24MHz–
40MHz störs kommunikationen mellan processor och display, detta leder till att 
det bara visas konstiga tecken istället för de siffror som står i registret. När man 
fortsätter att öka frekvensen och precis passerar 50 MHz sker en reset.  
 
 

6.4.2 Störning av spänningsmatning på Kort 2 

Här såg man att skydden på spänningsmatningen fungerar, trots att vi använde en 
fältstyrka på över 10v/m uppstod inga synliga problem på kortens funktion. 
 
 

6.4.3 Störning av signalledare på Kort 1 & 2  

När vi störde signalledarna påverkades inte funktionen varken på Kort 1 eller 2, 
kommunikationen på displaykortet stördes dock ut mellan 25MHz och 44MHz. 
Under denna period är kommunikationen totalt utslagen och displayen helt blank. 
Detta är inte så konstigt med tanke på att vi inte har någon typ av avskärmande 
kablage eller skyddskomponenter på display kortet för att klara dessa störningar. 
 

6.4.4 Slutsatser 

Spänningsmatningen kan vara en störningskänslig del i en konstruktion, detta kan 
vara allvarligt då det är vanligt att det i spänningsledarna kommer störningar 
skapade av annan elektrisk utrustning. Dessa störningar är inget man som 
konstruktör oftast har en aning om utan man får arbeta efter att konstruktionen 
hamnar i den värsta möjliga miljön. Det går dock att skydda sig med ganska små 
medel. 
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6.5 Immunitet mot snabba transienter och 
pulsskurar 

Testning med snabba transienter och pulsskurar sker mot spänningsmatning och 
signalledare. Både negativa och positiva signaler används och man kan prova 
varje ledare för sig eller flera i grupp. Varje mätning pågår i minst en minut under 
vilken kortet kontrolleras och alla avvikelser registreras. Beroende på var 
utrustningen ska användas provar vi med transienter på mellan 0.5kV till 4kV. 
Transienter på 3kV är ungefär vad som brukar krävas för att man ska få använda 
utrustningen i en normal industriell miljö idag. 
 

6.5.1 Resultat av tester på Kort 1 

Först provas spänningsmatning på kortet med en fas i taget och med både 
positiva och negativa pulser. Redan vid 1kV blev Kort 1 utslaget, displayen lyste 
men inget på kortet fungerade. När störningarna stoppades fick processorn en 
reset och jobbade sen vidare. 
 
När vi prövade samma störningar på signalledarna hände samma sak, denna gång 
dock redan vid bara 0.5kV. 
 

6.5.2 Resultat av tester på Kort 2 

Vid proven på spänningsmatningen på kort 2 blev resultat mycket bättre. För att 
få någon typ av felfunktion måste spänningen upp till mellan 2-4kV, och det enda 
som inträffar då är att displayen blinkar ibland. Blinkningarna beror på att 
kommunikationen blir störd av störningarna vilket gör att displayen blir blank, 
kommunikationen innehåller dock kontrollbitar och om det blir fel i överföringen 
skickas informationen om och siffrorna kommer fram igen. 
 
När signalledarna testades kunde vi gå ända upp till 4kV innan några problem 
inträffar, och då är det samma problem som tidigare. Det visar sig att dioderna på 
bussledarna var en bra investering, dom skyddar datakommunikationen mot 
ovälkomna störningar. 
 

6.5.3 Slutsatser 

Det verkar som om boven i dramat på Kort 1 skulle kunna vara resetkretsen, den 
ger förmodligen en reset så fort transienter kommer in och eftersom att det 
kommer transienter hela tiden kommer processorn i princip att vara avstängd. 
 
De problem som uppstår på kort 1 åtgärdas enklast genom att vi följer konstruk-
tionen på Kort 2 genom att vi via dioder leder bort de transienter som orsakar 
problemen. Att displayen blinkar beror på att kommunikationen störs ut, men 
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detta problem kan enkelt åtgärdas genom att man med jämna intervall skickar ny 
information. På detta sätt gör det inte så mycket om en sändning störs och 
displayen blir blank, eftersom att kortet uppdaterar så ofta kommer informationen 
strax fram igen. Om detta är acceptabelt kan Kort 2 användas upp till 4kV, om 
det inte kan tillåtas får man nöja sig med 2kV. 
 
  

6.6 Statiska Urladdningar (ESD) 

När man provar hur bra en utrustning klarar ESD-urladdningar finns det fyra olika 
vanliga testmetoder, här redovisas varje mätmetod och vilken påverkan dessa 
tester hade på korten. 
 
GRP Ground Reference Plane HCP Horisontal Coupling Plane 
EUTn Equipment Under Test nummer n  VCP Vertical Coupling Plane 
ESD-G ESD - generator (MiniZap) VEAB Vänerlab EMC AB 

 
EUT är under mätningarna placerade på en 0.5mm tjock isolering till HCP 
vilken i sin tur är ansluten till skydds jord. I alla mätningar provas både 
positiva och negativa spänningar mellan 500V – 15kV eller till dess att 
felfunktion har uppstått. 
 
 

6.6.1 Indirekt kontakturladdning via HCP 

Här utförs kontakturladdningar på alla fyra sidorna om kretskorten, 
urladdningarna pågår i tio sekunder per test. Testet går till genom att man anlägger 
generatorns spets mot någon en av de omgivande ledande plattorna och låter 
spänningspulser gå ner i pattan. Spänningen ökas från 500V till dess att problem 
uppstår eller till dess att max tillåten spänning uppnås (i dessa fall 15kV).  

VCP 
 

HCP 

GRP 

ESD-G ISOL 
 

N 

Ö 
 

S 

V 

Figur 7.4 Provning av imunitet mot ESD  

EUT 
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Först görs dessa tester på Kort 1. Resultatet av urladdningarna blev att kortet 
fick en resetsignal när störningen inducerades.  
Testpunkt  Positiv spänning Negativ spänning 
N 3.0kV   Reset -1.0kV   Reset 
S 3.5kV   Reset -4.0kV   Reset 
V 7.0kV   Reset -4.0kV   Reset 
Ö 4.0kV   Reset -4.0kV   Reset 

 
När samma tester utförs på Kort 2 kan spänningen ökas hela vägen till gränsen på 
15kV utan några felindikationer. 
 
Ett sak som kan tilläggas är att under testerna med 15kV hörs hur datorns 
högtalare som står flera meter bort knäpper kraftigt, detta kan ge en antydan om 
de kraftiga störningar som uppstår under testet. 
 

6.6.2 Indirekt kontakturladdning via VCP 

Dessa tester utförs på samma sätt som i 7.6.1 men den här gången görs 
urladdningen i VCP som placeras på olika sidor om EUT. 
 
Resultatet från testerna med Kort 1 blev som följer: 
Testpunkt Positiv spänning Negativ spänning 
N 3.5kV   Reset -2.5kV   Reset 
S 2.0kV   Reset -2.0kV   Reset 
V 4.5kV   Reset -4.0kV   Reset 
Ö 2.5kV   Reset -3.0kV   Reset 

 
Med Kort 2 kan vi även denna gång gå ända upp till 15kV utan att några problem 
uppstår. 

6.6.3 Kontakturladdning i EUT 

Här provar man att göra urladdningar direkt i den låda som omger kortet och alla 
andra detaljer som hör därtill, kontakturladdningar görs enbart på 
elektrisktledande material. 
 
Under testerna på de få punkter på Kort 1 som är av ledande material fick vi 
följande resultat. En spänning på 0.5kV på kortets fötter som är anslutna till 
jorden på kortet leder till en reset. Knappar och dylikt som är tillverkade av 
elektriskt ledande material ger också direkt en reset vid så låga spänningar som 
0.5kV. 
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För att få störningar att uppträda på Kort 2 måste vi öka spänningen drastiskt. 
Vid en spänning 14kV i kortets metall hölje störs I2C-kommunikationen så att 
displayen blinkar men inga andra allvarliga fel inträffar. 

6.6.4 Lufturladdningar på EUT 

Här gör man rena lufturladdningar på alla delar av korten, dessa uppstår som 
gnistor mellan testgeneratorn och EUT. Vid är gnistorna ganska stora och mycket 
obehagliga att bli träffade av, därför är det viktigt att man har kontroll på var man 
testar och var man t.ex. placerar händerna. 
 
Nu gjordes lufturladdningar på alla delar av Kort 1 vilket gav följande resultat. En 
urladdning på 0.5kV i kortets fötter räcker för att vi ska få en reset. För att få 
samma resultat i skruvarna på ovansidan var vi tvungna att öka spänningen till hela 
4kV. Om användaren är uppladdad med 8kV kan han råka orsaka en reset 
genom att bara trycka på knapparna. 
 
Med Kort 2 är det som tidigare, den klarar spänningar ända upp till 15kV med 
bara lite störningar i I2C-kommunikationen som följd. 
 

6.6.5 Slutsatser 

Anledningen till att Kort 2 är så mycket bättre än Kort 1 borde framförallt vara 
de hela jordplanen som leder bort alla störningar och därmed undviker 
problemen. Sen har vi förstås alla de olika skyddskomponenternas påverkan, hur 
mycket några av dem påverkar kortens egenskaper kommer att undersökas i 
nästa  kapitel. 
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7 Olika komponenters EMC påverkan  
För att se hur valet av komponenter påverkar kortens EMC-egenskaper görs 
några förändringar på korten som sen testas och jämförs med tidigare mätningar. 
På detta sätt kan vi se vilken påverkan denna komponent hade på EMC-
egenskaperna.  
 
På Kort 1 görs ett test för att se hur stor skillnad det blir i störningarna om man 
sätter på idealiska komponenter på spännings regulatorn istället för de enklare 
som  användes i den första konstruktionen. Dvs. är det värt den större 
investeringen att använda bättre och dyrare komponenter eller kan man komma 
billigare undan. 
 
I princip alla andra förändringar som planeras är försämringar. Eftersom att Kort 
1 redan har så pass dåliga egenskaper så kommer dessa försök bara att göras på 
Kort 2. Anledningen till att göra på det här sättet är att det är mycket lättare att 
försämra ett bra kort genom att ta bort skydds komponenter än att försöka införa 
förbättringar och fler komponenter på ett redan producerat kretskort. 
 

7.1 Testernas genomförande 

Under dessa test kommer bara de mätningar som verkar relevanta och intressanta 
att genomföras. Anledningen till detta är i huvudsak tidsbrist, det är kort tid tills 
mätningarna ska vara avklarade och en del mätningar tar väldigt lång tid att 
genomföra. Eftersom att det sen bara finns en mätdator så går det bara att göra 
en typ av mätning i taget. 
 
Varje kretskort ändras enligt tänkta planer och komponenter byts ut, sedan 
kontrolleras funktionen så att allt fungerar som det ska, mätningar på aktuella 
störningar/ skyddskomponenter genomförs och slutligen återställs korten som de 
var innan testerna påbörjades. 
 
 

7.2 Test 1 

7.2.1 Förberedelser  

Först undersökes vilken skillnad det blir om man använder de av leverantören 
förslagna komponenterna på spänningsregulatorn istället för de enklare 
komponenterna som först användes. Kondensator och spole byts var för sig så 
att man kan se vilken skillnad var och en av dom gör på originalkonstruktionen. 
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7.2.2 Förväntade resultat 

Inga speciella resultat förväntas. Detta görs för att försöka utreda hur stor skillnad 
det gör om man använder lite enklare och därför billigare komponenter i 
konstruktionen. Kommer det att leda till större störningar eller kanske sämre 
funktionalitet. 
 

7.2.3 Resultat 

Resultaten blev lite nerslående. Inga större förändringar har kunna märkts, varken 
till det bättre eller sämre.( Se Bilagor: 7.1.1 till 7.1.6) 
 
Inte i någon av dessa test ser vi någon skillnad mot de första resultaten. Man kan 
eventuellt se lite mer rippel på matningsspänning ut från regulatorn och i extrema 
fall kanske dessa kan få resetkretsen att reagera. Men detta är inget så avvikande 
att några noggrannare undersökningar kommer att görs. 
 
Vi låter helt enkelt saken vara med det enkla svaret att det inte alltid är viktigt att 
använda de bästa komponenterna. Men det klart att leverantören vill att vi ska 
använda den bästa elektroniken, då fungerar hans komponent så bra som möjligt.  
 
 

7.3 Test 2 

7.3.1 Förberedelser  

Avmonterad zenerdiod och EMC-filter på spänningsmatningen och bortmonterad 
avkopplingsdiod på Relä. 
 

7.3.2 Förväntade resultat 

Eftersom att zenerdioden monteras bort på spänningsmatningen borde kortet bli 
känsligare för spikar i matnings spänningen. 
 
Avlägsnandet av EMC–filtret kan leda till ökade mängder av störningar till och 
ifrån kortet på spänningsmatningen. 
 
Utan dioden som reducerar spänningsspikarna när relät slår om borde vi få se en 
kraftig ökning av den emitterade strålningen. 
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7.3.3 Resultat 

7.3.3.1 Ledningsbunden störning 

Vi kan nu jämföra de nya mätningarna (Bilagor 7.2.1 & 7.2.2 - Kort2_dom_L*_ 
8000_ExtraTest1) med det ursprungliga resultatet innan några förändringar 
infördes (Bilagor 5.1 se mätning ”Kort2_dom_L*_8000”).  
 
Här nedan i graf 8.1 ses resultatet av de nya mätningarna. 

 
Vi kan se att avlägsnandet av EMI filtret bara hade en marginell effekt på 
mängden störningar som kortet sänder ut. Detta får mig att undra om det 
verkligen är värt pengarna att använda EMI filter i detta fall. 
 

7.3.3.2 Emitterande störning 

I mätningarna från de låga och höga mätningarna kan vi se vissa skillnader. 
30M-200MHz (Bilaga 7.2.3 - 
KORT2_dom_strålning_8993_L2_ExtraTest1)  
200M-1GHz (Bilaga 7.2.4 - KORT2_dom_strålning_8993_H2_ExtraTest1) 
 
Vi kan se att borttagandet av dioden över reläet har lett till en ökad amplitud på 
störningarna från densamma. Man kan dock tycka att skillnaderna borde ha blivit 
mycket större. 
 

7.3.3.3 Elektrisk störnings känslighet 

De tester som fanns tillgängliga för att undersöka elektronikens störnings-
känslighet gjorde, dvs.: 
• Immunitet mot ledningsbundna störningar 
• Immunitet mot transienter 
• Statiska Urladdningar 
 

Graf 8.1 Ledningsbunden störning i Test2 
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Efter dessa mätningar kan bara konstateras att vi inte har hittat några klara 
skillnader. Resultaten är i princip samma som innan skyddskomponenterna 
avlägsnades.  
 
Min slutsats blir att dessa komponenter gör alltså ingen större skillnad för att 
skydda elektroniken från störningar. Det kanske ska tilläggas att detta eventuellt 
bara är fallet i min konstruktion och att det kan större betydelse i andra fall. 
 

7.4 Test 3 

7.4.1 Förberedelser  

Samma förändringar som i test 1 men nu monteras även spolen på kortets 
spänningsmatning bort.  
 

7.4.2 Förväntade resultat 

Spolen på spännings matningen minskar variationerna i strömmen som kan leda till 
störningar genom spänningsförluster i ledarna. Om spänningsregulatorn alstrar 
stora varierande strömmar kommer det att märkas som en höjning i störningsnivån 
för lednings bundna störningar. 
 

7.4.3 Resultat 

7.4.3.1 Ledningsbunden störning 

Vi jämför nu den nya mätningen (Bilaga 7.3.1 - 
Kort2_dom_L1_8000_ExtraTest2) med mätningen i Test 1 (7.2.1 - 
Kort2_dom_L1_8000_ExtraTest1) och de ursprungliga mätningarna innan 
förändringarna infördes (se Kort2_dom_L1_8000 i Bilaga 5.2). Vi kan nu se en 
avsevärd skillnad i graf 8.2, ett resultat som är långt ifrån vad som skulle 
godkännas vid en certifiering.  
 
Här i graf 8.2 syns de ledningsbundna störningar i test 3 

Graf 8.2 Ledningsbunden störning i Test3 
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Man kan tro att om vi bara hade ett EMI-filter så skulle resultatet bli något i stil 
med den ursprungliga mätningen. Men det intressanta är att vi med en enkel och 
billig spole kan eliminera nästan alla ledningsbundna störningar. 
 

7.4.3.2 Emitterande störning 

I dessa mätningar syntes ingen skillnad i jämförelse med  mätningarna i Test1,  
dessa resultaten redovisas inte noggrannare. 
 

7.4.3.3 Elektriskt störnings känslighet 

Precis som i Test 2 märktes inga nämnvärda försämringar i kortets känslighet. 
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