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Abstract 
Ericsson develops a new stripline directional coupler. Its design is 
described in appendix B and differs from the directional couplers 
Ericsson uses in current products. The new directional coupler will be 
used for transmission power measurement in future UMTS 3G base 
stations. 
The most important parts of directional coupler theory are presented. 
It is necessary to study this theory to understand how the coupler 
works and how it should be designed to get good performance. 
Optimal directional coupler termination component values to get high 
directivity and broad directivity bandwidth have been investigated. 
The trim screws trim ranges have been studied. 
A simple analysis of serial production performance when termination 
component tolerances are taken into consideration has been done. 
The resistance components reactive (inductive/capacitive) 
characteristics at 2.14 GHz have been analyzed. 
The directivity performance limitations of the directional coupler, 
when Ericsson’s band pass filter is connected, are investigated. 
Design changes leading to better performance are proposed. Some 
important relations between design choices and performance are 
explained. 





Kort sammanfattning 
Ericsson utvecklar en ny typ av striplineriktkopplare. Dess utformning 
beskrivs i appendix B och skiljer sig från de riktkopplare Ericsson 
använder i nuvarande produkter. Den nya riktkopplaren ska användas 
för uteffektmätning i framtida UMTS 3G basstationer. 
De viktigaste delarna av riktkopplarteori gås igenom. Det är 
nödvändigt att studera teorin för att förstå riktkopplarens funktion och 
för att förstå hur den ska designas för att få bra prestanda. 
Optimala värden på riktkopplartermineringskomponenter har 
laborerats fram för att få så hög direktivitet och stor direktivitets-
bandbredd som möjligt. 
Trimskruvarnas trimområde har kartlagts. 
En enkel analys av serieproduktionsprestanda har gjorts med hänsyn 
till termineringskomponenternas toleranser. 
Resistanskomponenternas reaktiva (induktiva/kapacitiva) karakteristik 
vid 2.14 GHz har undersökts. 
Riktkopplarens direktivitetsprestandabegränsningar när Ericssons 
bandpassfilter är inkopplat utreds. 
Förslag till möjliga förbättringar ges. Vissa viktiga samband mellan 
designval och prestanda klarläggs. 





Förord 
Mina handledare, Andrzej Plotka och Jan Komisarczuk på Ericsson i 
Kista, har hjälpt mig att förstå mikrovågsteori för riktkopplare och 
mikrovågsledare. De har också visat mig hur man använder de 
mätinstrument och simuleringsprogram som har behövts för arbetet. 
Ericsson och dess personal ska ha tack för att jag fått utföra detta 
mycket intressanta examensarbete. 
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1 Introduktion 
Målet med arbetet har varit att få svar på frågan: Hur ska riktkopplare 
designas för att få bra riktkopplarprestanda? 
Utgångspunkten för arbetet är en ny striplineriktkopplare som 
Ericsson utvecklar. 
Målet med den nya riktkopplarkonstruktionen har varit att Ericsson i 
serieproduktion ska få 
• bra direktivitetsprestanda. 
• låg transmissionsförlust på huvudledaren. 
• en produkt som är billig att producera och som är lätt att montera 

och trimma i produktion. 
Riktkopplaren ska användas i en ny Universal Mobile 
Telecommunication System (UMTS) 3G basstationsprodukt från 
Ericsson. 
I appendix C ges förklaringar till de förkortningar som förekommer i 
rapporten. 
Vad gör en riktkopplare? 
En riktkopplare är en komponent som har till uppgift att tappa av en 
del av signaleffekten som går i framriktningen utan att påverkas av 
signaleffekten som går i backriktningen. Hur bra den gör det beskrivs 
med begreppet direktivitet. 
Vad gör riktkopplaren i basstationen? 
Varje basstation har en begränsad total uteffekt och en begränsad total 
dataöverföringskapacitet. I nätcentraler finns det därför algoritmer 
som försöker fördela basstationsnätets uteffektsresurser så att 
överföringskapaciteten för hela nätet maximeras. Dessa algoritmer 
behöver regelbundet samla in information om hur mycket total 
signaleffekt varje basstation sänder ut. Basstationerna måste därför 
regelbundet mäta sin uteffekt till antennen. 
Riktkopplarens uppgift är att se till att bidraget från reflekterad och 
mottagen effekt (som går in i stället för ut ur basstationen) ”dämpas 
bort” så mycket som möjligt från mätsignalen. 
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I appendix A finns en översiktlig beskrivning av UMTS standarden 
och en beskrivning av hur några nätcentralsalgoritmer i UMTS 
systemet använder uteffektmätvärdena. 

1.1 Läsråd 
Den som redan har grundläggande kännedom om UMTS systemet kan 
hoppa över appendix A. 
Rapportens sammanfattning ger en bra överblick över arbetet och dess 
resultat. Rekommendationen är därför att börja med att läsa 
sammanfattningen. Sedan är det lämpligt att fortsätta med att läsa 
appendix B för att få en övergripande beskrivning av hur Ericssons 
riktkopplare fungerar och ser ut. 
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1.2 Ericssons mål 
Ericssons uppdrag omfattar följande uppgifter. 
Bygga en 3D modell för riktkopplaren i High Frequency Structure 
Simulator (HFSS). 

Analysera riktkopplarprestanda med avseende på 
• direktivitet och bandbredd. 
• förluster. 
• anpassning. 

Direktivitets- och bandbreddsanalysen ska omfatta påverkan av 
• termineringsval. 
• bandpassfilter vid insignalporten. 
• trimningsmöjligheter. 
• produktionstoleranser (gjutnings-, kretskorts- och 

komponentvärdestoleranser). 
• kretskortssubstratkantsmått vid utfräsning av riktkopplar-

ledningarna. 

Förlustanalysen ska omfatta påverkan av 
• kretskortssubstratval (dielektricitetskonstant och förluster). 
• kretskortssubstratskantmått vid fräsning, ledningars avstånd från 

kanter och lock samt viornas placering och antal. 

Anpassningsanalysen ska omfatta påverkan från 
• övergångar och ledningskurvor. 
• variationer i produktionsmått. 

Huvudsyftet är att med ofärgade ögon försöka 
• analysera och beskriva den nya riktkopplarens funktion. 
• uppskatta serieproduktionsprestanda. 
• presentera förbättringsförslag. 
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1.3 Rapportens innehåll 
För att begränsa rapportens omfattning har främst resultaten för 
följande uppgifter presenterats i rapporten. 

Direktivitets- och bandbreddsanalys under påverkan av 
• termineringsval. 
• bandpassfilter vid insignalporten. 
• trimningsmöjligheter (trimskruvar). 

I rapporten ingår även en analys av 
• termineringskomponenternas karakteristik vid 2.14 GHz. 
• trimskruvarnas funktion och hur mycket inskruvade de bör vara för 

att riktkopplaren ska bli lätt att trimma och få bra trimområde. 
• optimala termineringskomponentvärden för att erhålla optimal 

direktivitet då trimskruvarna är inskruvade enligt förra punkten. 
• en enkel uppskattning av serieproduktionsprestanda. 
Slutligen föreslås ändringar som förbättrar direktiviteten och 
direktivitetsbandbredden väsentligt. 
Under examensarbetstiden har även en del av Ericssons andra mål 
undersökts men endast delar av de resultaten ingår i denna rapport. 
Mycket tid har ägnats åt att undersöka hur man använder programmet 
HFSS och hur man gör lämpliga modeller i HFSS. För att begränsa 
rapportens omfattning har slutsatser från detta arbete ej medtagits i 
rapporten. 
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2 Riktkopplarteori 

2.1 Riktkopplarens grunddefinition 
Matematiskt kan man visa att en 4-port som är reciprok, förlustfri och 
där alla 4 portar är anpassade alltid har en utgångsport som är isolerad 
från en ingångsport. En sådan 4-port kallas en riktkopplare (Gardiol 
1994, avsnitt 6.4.2). 

2.2 Impedans och spridningsmatriser 
En riktkopplare är i princip två elektromagnetiskt kopplade ledningar. 
Riktkopplaren är liksom ledningar, resistanser, induktanser och de 
flesta kapacitanser (bl.a. keramiska kondensatorer eller plast 
kondensatorer) en mycket linjär komponent. Superposition är därför 
giltig för riktkopplare. 
Dämpningen av signalen är alltså proportionell mot signalstyrkan 
oavsett signalstyrka (signalamplitud) för varje enskild frekvens. 
Linjäriteten bryts när komponenten överbelastas. Överbelastning kan 
ske vid spänningsöverslag eller då material förändras eller deformeras 
vid överhettning (mycket ström och dålig kylning). 
När det gäller Ericssons riktkopplare har mätningar gjorts som 
bekräftar att linjäritetsavvikelserna är inom nätverksanalysatorns 
mätfelstolerans för effekter upp till 47.5 dBm (≈ 56.23 W) i 
sändarbandet. Det går alltså inte att se någon olinjäritet med den 
mätutrustning som används (nätverksanalysator) för den aktuella 
riktkopplaren över det signaleffektområde som är aktuellt. 
Eftersom riktkopplaren är linjär används impedans- och spridnings-
matriser för att beskriva riktkopplarens signaltransformering mellan 
portarna. 

5 



 

 

Figur 1 4-ports Z-matrisblock. 

Z-matrisen för en 4-port definieras enligt följande samband. 
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d.v.s.  IZ ⋅V =  (1b) 
Där Vi är spänning vid port i, Ii är ström in i port i (se figur 1 ovan). 
I högfrekvenssammanhang kan det ibland ske kraftiga spännings- och 
strömtransformeringar. Det är då mer intressant att se vad som händer 
med signaleffekten än t.ex. signalspänningen. 
Ibland är det omöjligt att mäta spänning eller ström korrekt med 
högimpediv respektive lågimpediv mätprob utan att få instabilitets-
problem. 
Av dessa anledningar mäter man normalt S-parametrar med 50 Ωs 
nätverksanalysator för att se hur den högfrekventa signalen har 
påverkats av kretsar och komponenter. 
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Figur 2 4-ports S-matrisblock. 

S-matrisen för en 4-port definieras enligt följande samband. 
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d.v.s. aSb ⋅=   (2b) 
Där bi och aj är normaliserade effektvågor med definitionerna 

)IZV(
Z2

1b i0i
0

i ⋅−=   (3) 

och 

)IZV(
Z2

1a j0j
0

j ⋅+=  (4) 

bi går ut ur port i och aj går in i port j (se figur 2 ovan). Enheten för bi 
och aj är W  (roten ur watt), Z0 är anslutningsledningens 
karakteristiska impedans (Ludwig & Bretchko 2000, s. 168 – 169). 
Det finns matematiska samband mellan impedansmatrisen Z och 
spridningsmatrisen S. Dessa samband finns beskrivna i t.ex. (Ludwig 
& Bretchko 2000, Appendix D). 
Sij och Zij är komplexa storheter som har både amplitud och fas. 
I riktkopplaren är amplituden för S alltid ≤ 1 eftersom riktkopplaren är 
en passiv komponent (förstärker inte signaleffekten). 
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Signalriktningen går från porten med det nummer som anges sist i 
index till den port som anges först i index. Detta för att sambandet 
enligt spridningsmatrisuppställningen i (2a) och (2b) ska gälla. S21 
betyder exempelvis normaliserad effektvåg från port 1 till port 2. 
Ett sätt att komma ihåg hur signalen går är att läsa indexen baklänges. 

2.3 Reciprocitet 
Alla komponenter gjorda med metalledningar och ett dielektriskt 
material med undantag för dielektriska material av typen ferriter i 
magnetfält är reciproka (Gardiol 1994, avsnitt 4.4.3). 
Riktkopplare och exempelvis signalledningar, induktanser och 
kapacitanser är normalt gjorda av metalledningar och dielektriska 
material som inte är av ferrittyp. De är därför reciproka. Resistanser är 
också reciproka trots att de inte alltid använder metaller som resistiva 
ledningsmaterial. 
Reciprocitet innebär att signalen hanteras på samma vis oavsett 
signalriktning mellan två portar. Ett exempel är att om man vänder på 
en resistans fungerar den på samma sätt. 
Mer tydligt innebär reciprocitet att 

jiij ZZ =   (5) 

och att 

jiij SS =   (6) 

gäller mellan portarna i och j. 
För reciproka komponenter gäller t.ex. att S12 = S21 och Z12 = Z21. 
Reciprociteten ((5) och (6)) gör att S- och Z-matriserna blir huvud-
diagonalsymmetriska för riktkopplaren. 
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2.4 Ferriter i magnetfält 
Alla fakta i detta avsnitt förutom i sista stycket kommer från (Gardiol 
1994, avsnitt 6.3.2). 
I de fall då ferrit används som dielektriskt material och ferriten ligger i 
ett magnetfält blir ferritmaterialets relativa permeabilitetskonstant (µr) 
en tensor. 
Ferritmaterialen som är en mix av ett antal oxiderade magnetiska och 
omagnetiska metaller används normalt bara tillsammans med en 
permanentmagnet i cirkulatorkomponenter just för att bryta 
reciprocitetsegenskapen. 
Cirkulatorn används ofta tillsammans med en resistans för att skapa en 
isolator. 
Signalriktningen genom cirkulatorn beror på åt vilket håll det yttre 
pålagda magnetfältet går (påverkar µr tensorn). Utan yttre magnetfält 
övergår ferritmaterialet till att bete sig som vanliga dielektriska 
material. µr kan då åter betraktas som en skalär storhet. 
Cirkulatorer och de flesta aktiva komponenter är exempel på 
komponenter som inte är reciproka (Gardiol 1994, avsnitt 4.4.3). 

2.5 Prestandabegrepp för riktkopplare 
För definitionerna nedan gäller följande: 
Port 1 är insignalport. 
Port 2 är utsignalport. 
Port 3 är mätsignalport. 
Port 4 är isolationsport. 
Portnumreringen i detta och nästa avsnitt (2.5 och 2.6) är relaterad till 
funktionen och inte relaterad till specifik portplacering. Detta för att 
definitionerna på prestandabegreppen nedan ska bli entydiga oavsett 
riktkopplartyp och variant. 
Det innebär att port 2, port 3 och port 4 har olika fysisk placering 
beroende på om de är forward wave eller backward wave riktkopplare 
som avses. För backward wave riktkopplaren finns dessutom två olika 
varianter. I övriga avsnitt är portnumreringen kopplad till den 
placering som figurerna i rapporten visar. 
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Portarnas positioner gentemot varandra bestämmer alltså vilken 
riktkopplartyp det är. I avsnitt 2.7 beskrivs de olika riktkopplartyper 
och varianter som finns. 
I figur 25 på sidan 98 visas portarnas placering för den vanligaste 
varianten av backward wave riktkopplare, där visas även riktningarna 
för effekterna P1 till P4 som används i definitionerna nedan. 
Läsaren varnas för att olika portnumreringar förekommer i böcker och 
vetenskapliga artiklar. Det beror på att det inte finns någon självklar 
logisk portnumrering. Numreringen i definitionerna nedan behöver då 
eventuellt ändras för att stämma överens med den portnumrering som 
används. 
Direktivitet anger hur bra riktkopplaren är på att skilja ut signal i 
önskad signalriktning från signal i motsatt riktning. 
Isolation, koppling och direktivitet har vardera två olika definitioner. 
Koppling anger hur stor andel av signalen som går in i insignalporten 
som förflyttas till mätsignalporten. Kopplingen kan beskrivas som en 
dämpning eller alternativt en förstärkning (som är < 1) av signal-
styrkan när signalen går från insignalporten till mätsignalporten. 
Isolation anger hur stor andel av signalen som går in i insignalporten 
som förflyttas till isolationsporten. Isolationen kan beskrivas som en 
dämpning eller alternativt en förstärkning (som är < 1) av signal-
styrkan när signalen går från insignalporten till isolationsporten. 
När man använder decibel (dB) termerna avses oftast ”dämpnings-
storheter” som definieras med stora bokstäver nedan. I dB fås då 
positiva värden. När värdena inte anges i dB eller då värdena anges i 
dB i samband med mätningar används i stället oftast ”förstärknings-
storheter” som definieras med små bokstäver nedan. I dB fås då 
negativa värden eftersom förstärkningen är < 1. 
Här ges samtliga definitioner. 
Isolation 

1i0,
P
Pi

1

4 <<=   (7a)  0i,ilog10i dBdB <=   (7a’) 

alternativt 

1I,
P
PI

4

1 >=   (7b)   0I,Ilog10I dBdB >=  (7b’) 
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Koppling 

1c0,
P
Pc

1

3 <<=   (8a)  0c,clog10c dBdB <=  (8a’) 

alternativt 

1C,
P
PC

3

1 >=  (8b)   0C,Clog10C dBdB >=  (8b’) 

Direktivitet 

1d0,
P
Pd

3

4 <<=   (9a)  0d,dlog10d dBdB <=  (9a’) 

alternativt 

1D,
P
PD

4

3 >=  (9b)   0D,Dlog10D dBdB >=  (9b’) 

Givna intervall för d och D gäller då portarna antas ha valts så att c > i 
och C < I gäller d.v.s. att P3 > P4. 
Gällande samband är 

dci ⋅=   (10a)   dBdBdB dci +=  (10a’) 

alternativt 
DCI ⋅=   (10b)   dBdBdB DCI +=  (10b’) 

Sambanden mellan begreppen är matematiskt identiska. Det enda som 
skiljer de stora och små ”bokstäverna” är definitionen på kvoten 
respektive tecknet. 

Sambanden är alltså 
i
1I = , 

c
1

=C och 
d
1D = . 

Decibelsambanden blir då 

dBdB iI −= , dBdB cC −=  och dBdB dD −=  (teckenbyte). 

I, C, D är alla > 1 och i, c, d är alla mellan 0 och 1. 
IdB, CdB och DdB är positiva medan idB, cdB, och ddB är negativa. 
I en ideal riktkopplare är P4 = 0 vilket ger att i = 0, I = ∞ och därmed 
att d = 0, D = ∞. 
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2.6 Isolationsmätningar då isolationsporten är 
terminerad till jord 

Riktkopplare har oftast en terminering till jord vid isolationsporten 
(port 4). Då går det inte att mäta isolation (i och I) enligt formlerna 
(7a) och (7b) på isolationsporten. Det medför att det då inte heller går 
att mäta direktiviteten (d och D) enligt formlerna (9a) och (9b). 
Den enda signal som mäts för att uppskatta uteffekten är signalen från 
mätporten. Det blir då direktivitets och därmed isolations och kopplar-
prestanda vid mätporten som är intressanta. 
Det är därför i praktiken nästan alltid mätportens isolation (iM och IM) 
från signaler som kommer in i utsignalporten d.v.s. i backriktningen 
som är intressant. 
Isolationsmätningarna (iM och IM) ska utföras med monterad 
terminering på port 4 eftersom termineringen kommer att vara 
monterad där när uteffektmätningarna senare kommer att utföras. 
Kopplingen C i förra avsnittet var redan för mätporten och behöver 
inte definieras om, d.v.s. cM = c och CM = C. 
Mätsignalens (mätportens) direktivitet (dM och DM) definieras enligt 

M

M
M c

id =  (11a) 

alternativt 

M

M
M C

ID =  (11b) 

Nu när både isolation och koppling mäts på mätporten finns det 2 
stycken olika P3 som inte ska förväxlas. För att hålla reda på vilken 
som är vilken är det lättare att använda S-parameter notation. 

Gällande samband är 
2

ij
j

i S
P
P

=   (12) 

där Pi motsvaras av 2
ib  (utsignaleffekt) vid port i och Pj av 

2
ja  

(insignaleffekt) vid port j. 
I avsnitt 2.2 definieras bi och aj enligt formlerna (3) och (4) och deras 
riktningar visas i figur 2 på sidan 7 i samma avsnitt. 
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Isolationen för mätporten definieras på följande vis med S-parametrar: 
1i0,Si M32M <<=   (13a) 

0i,ilog20i dB_MMdB_M <=   (13a’) 

alternativt 

1I,
S
1I M
32

M >=   (13b) 

0I,Ilog20I dB_MMdB_M >=   (13b’) 

I denna rapport har indexet M för ”Measurement” använts för att 
skilja isolationsdefinitionen för mätporten (iM och IM) från den 
teoretiska som var för isolationsporten (i och I). 
Kopplingen för mätporten definieras på följande vis med 
S-parametrar: 

1c0,Sc M31M <<=  (14a) 

0c,clog20c dB_MMdB_M <=   (14a’) 

alternativt 

1C,
S
1C M
31

M >=   (14b) 

0C,Clog20C dB_MMdB_M >=  (14b’) 

Mätportsdirektiviteten (dM och DM) som används då isolationsporten 
är terminerad till jord definieras (enligt formlerna (11a), (13a), (14a) 
och (11b), (13b), (14b)) på följande vis med S-parametrar: 

1d0,
S
S

d M
31

32
M <<=  (15a) 

0d,dlog20d dB_MMdB_M <=   (15a’) 

alternativt 

1D,
S
S

D M
32

31
M >=   (15b) 

0D,Dlog20D dB_MMdB_M >=  (15b’) 
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2.7 Backward wave och forward wave 
riktkopplartyper 

 

 

Figur 3 Portnumrering för riktkopplare. 

Placeringen av insignalporten, utsignalporten, mätporten och 
isolationsporten bestämmer vilken typ av riktkopplare det är. 
Med portnumrering (placering) enligt figuren ovan och förutsatt att 
port 1 är insignalport gäller följande: 
• Om port 3 väljs som isolerad port har vi en forward wave 

riktkopplare. Den kallas också ”codirectional” riktkopplare. 
• Om port 4 eller 2 (två varianter) väljs som isolerad port har vi en 

backward wave riktkopplare. Den kallas också ”contradirectional” 
riktkopplare. 

Med Ericssons krav på 28 dB kopplingsgrad till mätporten och låg 
dämpning av signalen till antennporten ger den vanligaste backward 
wave varianten bäst direktivitetsprestanda och direktivitetsbandbredd. 
I den är portarna placerade som i figur 25 på sidan 98. 
För den backward wave ritkopplarvariant som Ericsson använder 
gäller följande oavsett vridning: 
• Mätporten kommer alltid att hamna bredvid vald insignalsport (på 

samma sida av riktkopplaren). 
• Isolationsporten hamnar alltid mitt emot mätsignalporten och 

bredvid utsignalporten. 
För symmetriska riktkopplare beror uppdelningen i forward wave 
respektive backward wave typ enligt teorin på om man väljer fallet 
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som lösning. 
För teoretisk härledning se (Mongia, Bahl & Bhartia 1999, 
s. 132 - 133). 
I den teoretiska härledningen till en symmetrisk riktkopplare har man 
använt sig av ”even mode” och ”odd mode” exiteringar för att 
reducera ner 4-portslösningen till två stycken 2-portslösningar. Det är 
därför ”e” och ”o” finns i S-parameterindexen. 
För information om de olika riktkopplarvarianternas funktion och 
begränsningar hänvisas till böcker om riktkopplare. Boken (Mongia, 
Bahl & Bhartia 1999) rekommenderas. 

2.8 En mer allmän teori för riktkopplare 
Då huvudledningen och den kopplade ledningen inte är symmetriskt 
uppbyggda måste en mer allmän teori användas. 
”Even mode” och ”odd mode” moderna som bl.a. använts i den teori 
som beskrivits i förra avsnittet blir då inte längre egenvärdesmoder. I 
stället används egenvärdesmoderna ”c mode” och ”π mode”. 
Om ledningarna är symmetriskt uppbyggda har de samma 
karakteristiska impedans. I den allmännare teorin sammanfaller då ”c 
mode” med ”even mode” och ”π mode” med ”odd mode”. 
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2.9 Kopplingsfaktorn 
λ är våglängden vid aktuell frekvens. Om det dielektriska materialets 
relativa permeabilitetskonstant (µr) = 1 definieras λ som 

r

0

f
c

ε⋅
=λ   (18) 

där c0 är ljusets hastighet i vakum, f är signalfrekvensen och εr är det 
dielektriska materialets relativa dielektricitetskonstant. 
När ledningen har längden λ (samma som våglängden) är den 
elektriska länden θ = 2π radianer. Detta enligt definition för elektrisk 
längd. 
Kopplingsfaktorn för en symmetrisk 30 dB striplineriktkopplare 
varierar med den elektriska längden vid fix frekvens, alternativt 
varierar med frekvensen vid fix längd enligt följande figur (från 
formel 4.53 i Mongia, Bahl & Bhartia 1999). 

 

Figur 4 Kopplingsfaktor för symmetrisk striplineriktkopplare. 

Kopplingen är maximal när den elektriska längden θ uppfyller 

π⋅+
π

=θ n
2

  (19) 

där n är godtyckligt heltal. 
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2
π

=θ  inträffar när riktkopplarens längd är 
4
λ . 

Om den dimensioneras för maximal koppling vid f0 har vi ingen 
koppling (c = 0) vid frekvenserna 0 ⋅ f0 , 2 ⋅ f0 , 4 ⋅ f0 o.s.v. vilket 
motsvaras av θ = n ⋅ π där n är godtyckligt heltal i figur 4 ovan. 
I praktiken är isolationen alltid begränsad (I < A, i > a, där A och a är 
begränsningskonstanter). Kring de frekvenser där kopplingen ≈ 0 
(c ≈ 0, d.v.s. c < i) får vi en ”negativ” direktivitet (D < 0, d > 1). Vi får 
då alltså en direktivitet i fel riktning. En ensegmentsriktkopplare kan 
därför inte realiseras med en bandbredd som är > 2 ⋅ f0 (motsvarar 
θ > π i figur 4 ovan). 
Riktkopplare som har bra direktivitet över en större bandbredd än 
2 ⋅ f0 måste göras av flersegmentstyp eller av olikformig (nonuniform) 
typ. Dessa har dessvärre oftast inte bättre direktivitet än 10 dB för 
riktkopplare av mikrostriptyp eller av ”coaxial to microstrip” typ men 
bandbredden är stor t.ex. 0.5 – 5 GHz. 
”Coaxial to microstrip” kan lite förenklat betraktas som en 
riktkopplare där huvudledningen är av striplinetyp och den kopplade 
ledningen är av ”mikrostriptyp”. 
Ett intressant exempel är ”coaxial to microstrip” riktkopplaren med 30 
dB kopplingsgrad i den vetenskapliga artikeln (Teppati & Ferraro 
2003). Den har 10 – 15 dB direktivitet över bandet 0.5 – 5.5 GHz. 
Bickford & Branner har lyckats tillverka en striplineriktkopplare av 
olikformig typ med 27 dB kopplingsgrad. Den har 30 dB direktivitet 
över 0.5 – 13 GHz och 25 dB direktivitet över 13 – 18 GHz (Bickford 
& Branner 1988). I nätverksanalysatorer sitter det troligtvis 
riktkopplare som liknar denna. 
Resultaten från de två nyss nämnda vetenskapliga artiklarna är 
exempel som visar att striplineriktkopplare brukar kunna ge bättre 
prestanda och större bandbredd än riktkopplare med mikrostrip-
element. 
För ensegmentsriktkopplare (mer smalbandiga riktkopplare) nöjer 
man sig ofta med att tillåta lite kopplingsdämpning inom det aktuella 
frekvensbandet. 
10 % dämpning ger en mätsignalamplitud på 0.9 gånger maximala 
kopplingsfaktorn vilket motsvarar en mätsignaldämpning på 0.915 dB. 
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Bandet kring f0 blir då )
2

BW1(f 9.0
0 ±⋅  (20) 

med 
2

BW 9.0  från tabell nedan. 

Med BW0.9 menas bandbredden (bandwidth) då kopplingsamplituden 
är dämpad till 0.9 gånger den maximala kopplingsamplituden. 
Enligt beräkningar gäller följande för symmetriska stripline-
riktkopplare (c och BW0.9 värdena i tabellen är avrundade). 
 
Kopplingsfaktor 
i dB (CdB) 

Kopplingsfaktor 
i gånger (c) 2

BW 9.0  

10 0.3162 0.30050 
20 0.1000 0.28839 
30 0.0316 0.28726 

 Tabell 1 
2

BW 9.0  vid några olika kopplingsgrader. 

Med 30 dB kopplingsfaktor vid f0 = 2.14 GHz (mitt i sändarbandet) 
blir BW0.9-bandet 1.525 – 2.754 GHz (avrundat mot mitten av bandet 
baserat på BW0.9 värdena ovan) vilket är mer än tillräckligt för 
Ericsson (stor marginal utanför 2.11 – 2.17 GHz). 
Ericssons riktkopplare har inte sådan längd så att f0 (kopplings-
maximum) hamnar vid 2.14 GHz. Kopplingsmaximum hamnar i 
stället vid ≈ 4.16 GHz (se beräkningen (27) i appendix B). 
I appendix B finns mer information om hur kopplingsfaktorn varierar 
för Ericssons riktkopplare. 
Formlerna gäller bara för symmetriska ensegments backward wave 
striplineriktkopplare men karakteristiken för alla ensegments 
backward wave riktkopplare (även osymmetriska eller som inte är av 
striplinetyp) ser i stort sett likadan ut. 
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2.10 Anpassningskrav för backward wave 
riktkopplare 

För en backward wave riktkopplare är det i praktiken anpassningen 
vid insignalporten (port 1) och isolationsporten (port 4) som har 
betydelse för riktkopplarens direktivitets prestanda (Bickford & 
Branner 1988). Samma artikel visar också att båda anpassningarna är 
precis lika viktiga. 
Den som är sämst av insignalsportsanpassningen och isolationsports-
anpassningen begränsar därför i praktiken riktkopplarens isolations-
prestanda (direktivitetsprestanda). 
Vid isolationsporten är det inga problem att ordna till bra anpassning 
över en mindre bandbredd om designen görs bra och lämplig 
termineringsimpedans väljs. Layouten vid isolationsporten är viktigt 
för att få till bra direktivitetsprestanda över ett bredare frekvensband. I 
avsnitt 3 finns mer information om det. 
Anpassningen vid insignalporten från signalkällan (signalförstärkare) 
är ofta inte bättre än 30 dB. Det beror på toleransavvikelser för de 
komponenter som används och/eller designas vid förstärkarutgången 
bl.a. isolatorer och combiner, kontakter, kablar och övergångar som 
finns mellan signalkällan och riktkopplarens insignalport. 
Konstruktören lägger därför normalt inte ner mer arbete på sina delar 
av konstruktionen än vad som är nödvändigt för att uppnå en 
anpassning på exempelvis 30 dB. 
Eftersom anpassningen vid insignalsporten och isolationsporten är 
viktigast för en backward wave riktkopplare (Bickford & Branner 
1988) så gäller följande: 
• Det är bättre att placera böjar (missanpassningar) på de övriga 

portarna (mätsignalport och utsignalport). Enklaste lösningen är att 
bara ha böj vid mätsignalporten vilket gör att transmissions-
förlusterna på huvudledningen samtidigt minimeras. 

• Designen av övergångar måste göras mycket noggrannare vid 
insignalporten och isolationsporten än vid övriga portar. 

Ericsson har böj vid isolationsporten (port 4) men reflektionen från 
den är mycket liten jämfört med filtrets reflektioner. Därför är det 
godtagbart att ha böj vid isolationsporten i Ericssons fall. 
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2.11 Krav för att få låga transmissionsförluster 
För Ericssons del önskas låg transmissionsförlust i huvudledningen. 
Då är designen av alla böjar och övergångar på huvudledningen 
viktiga. 
Även utformningen av den kopplade ledningen och dess anslutningar 
påverkar transmissionsförlusterna i huvudledningen (se avsnitt 5.1 för 
ett exempel). Den kopplade ledningen och dess anslutningar måste 
därför också designas med omsorg i Ericssons fall. 

2.12 Direktivitetsbegränsning p.g.a. 
sändarbandpassfiltret 

I Ericssons aktuella produkt fås reflektioner från sändarbandpassfiltret 
som är inkopplat på insignalporten (port 1). Reflektionerna begränsar 
anpassningen i port 1 till 21 dB på de sämsta ställena i sändarbandet. 
När BP-filter och riktkopplare är sammankopplade visar mätningar att 
direktiviteten (isolationen) nästan följer reflektionskurvan för BP-
filtret. På de sämsta ställena i sändarbandet blir inte direktiviteten 
bättre än ≈ 20 dB (≈ samma nivå som filterreflektionerna) vilket 
överensstämmer med teorin i artikeln (Bickford & Branner 1988). 
Om riktkopplaren hade placerats före BP-filtret skulle det vara möjligt 
att få lite bättre direktivitet (mätnoggrannhet) men för Ericssons del är 
det effekten efter BP-filtret som man vill mäta. Anledningen till det är 
att mätningarna ska användas för kontroll av att basstationen 
(inklusive BP-filtret) fungerar. Man vill också reglera (mäta) 
uteffekten till antennkontakten så att den stämmer oavsett BP-filtrets 
förluster. 
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2.13 Böjar 

 

Figur 5 Kantskuren böj. 

Den kantskurna böjen har många namn på engelska. Den kallas 
chamfered bend, mitered bend och slantwise corner cut. 
a > W varianten (till höger i figuren ovan) är normalt optimal för 

striplineböjar. Formel (21) för uträkning av optimal 
W
a  kvot för 

striplineböjar på nästa sida är ett exempel på detta men då ska 
striplineledningen se ut som i figur 6 på nästa sida. 
Vid böjar sker reflektioner. Används kantskurna böjar minimeras både 
impedansavvikelse (reflektioner) och signalförluster p.g.a. radiovågs-
utstrålning (antennverkan). 
Reflektioner och radiovågsutstrålning för böjar anses vara starkt 
korrelerade (Skrivervik & Mosig 1989). 
Kantskurna böjar är bättre än runda böjar (med 90° innerkant) som i 
sin tur är bättre än raka kanter (motsvarande a = 0 i figuren ovan) 
(Skrivervik & Mosig 1989). 
För böjar med rund innerradie gäller att ju större innerradie (större 
medelradie) desto mindre impedansavvikelse och antennverkan. När 
innerradien (och medelradien) blir ∞ har vi återfått en rak ledning utan 
impedansavvikelser och extra antennverkan. 
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För 90 graders ”stripline bend”, d.v.s. en kantskuren striplineböj som i 
figur 5 ovan finns det en komponent i ADS som heter SMITER. 
 

 

Figur 6 Striplinemodell i ADS. 

Formeln för optimummått på a för den kantskurna böjen (från ADS 
dokumentationen för SMITER) lyder: 

Om 6.1
B
W2. ≤≤0  

vilket oftast är fallet för 50 Ωs ledning med vettiga mått, gäller 

))043.0K(013.0()K08.0(K012.1
W
a

⋅+⋅+⋅+=   (21) 

där 

B
W6.1K −=  

Det finns även formler som gäller för 2.0
B
W

<  

samt för 25.14
B
W6. ≤≤1  men de tas ej upp här. 

T har förutsatts vara infinitesimalt tunn i formeln ovan. 
Då T har en tjocklek används en formel som ger ett nytt bredare 
ekvivalent We (effective width) att använda i stället för W i formeln 
ovan. Formel för We finns i (Gardiol 1994, avsnitt 3.4.3). 
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Figur 7 Ericssons riktkopplarledning (förenklad). 

Ericssons riktkopplarledning ser ut ungefär som i figuren ovan. 
Formeln gäller då inte. I brist på bättre startvärde föreslås formeln 
ovan användas med B = 2 ⋅ A. 
Om B = 2 ⋅ A väljs så ligger övre jordplan egentligen högre (längre 
bort) från striplineledningen men samtidigt får vi då också jord som 
ligger närmare både under och vid sidan om jämfört med 
striplinemodellen i ADS. 
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2.14 Modell för step, slit och mitered bend 
I layouten förekommer ”step”, ”slit” och böjar (se figur nedan). 
Böjen finns avsiktligt för att sära på ledningar så att anslutningar kan 
göras från godtyckligt håll och för att övergångar och anslutningar (ev. 
även kontakter) ska få plats. 
 

 

Figur 8 Några layoutelement. 

Effekterna från layoutelement enligt ovan kan beskrivas med följande 
modell. 

 

Figur 9 Modell för step, slit och mitered bend layoutelement. 

För ”step” är L1 ≠ L2. För ”slit” och böj är L1 = L2 = L. 
”Step” och ”slit” eller andra layoutelement som ger motsvarande 
lågpassfilter (LP-filter) karaktär förekommer bl.a. vid övergångar, 
ledningsupphängningar, skruvar och viahål. 
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Layoutelement av ”step”, ”slit” eller böj typ beter sig ungefär som ett 
LP-filter enligt schema i figur 9 ovan. 
Ett sådant LP-filter för ”step” (L1 ≠ L2) ger upphov till en frekvens-
beroende impedanstransformering. För ”slit” och böj är L1 = L2 och då 
sker ingen impedanstransformering. 
Det brukar inte vara ett problem att få upp LP-filtrets spärrband 
tillräckligt i frekvens (få små värden på L och C) så att signalen inte 
dämpas för mycket. 
Det man får se upp med är att inte få för mycket skillnad (obalans) 
mellan L1 och L2 för avvikelser av t.ex. step typ. Sådan obalans ger 
upphov till frekvensberoende impedanstransformation. Termineringen 
kan då inte kompensera korrekt så att isolationen (direktiviteten) blir 
bra över ett bredare band. 
Fasen och anpassningen för signalen påverkas även inom LP-filtrets 
passband. Anpassningen kan begränsa isolationen (direktiviteten) för 
riktkopplaren. Det gäller framförallt vid insignalporten och isolations-
porten enligt (Bickford & Branner 1988). 
Ett exempel att jämföra med är ett Butterworth LP-filter med 3 dB 
dämpning vid 6 GHz och 50 Ωs anslutningar. Det har induktanser på 
≈ 1.3 nH och en kapacitans på ≈ 1.0 pF i LP-filtret ovan. Ett sådant 
filter har en anpassning på 28.7 dB vid 2 GHz (från simulerings-
resultat för Butterworth LP-filter med Filter Free). 
Önskas 30 dB direktivitet vill det till att en böj vid isolationsporten 
görs så att motsvarande LP-filter ger bättre anpassning än filter-
exemplet ovan. 
Enkla simuleringar i Advanced Design System (ADS) visar att LP-
filterdämpningen som uppstår vid termineringen med befintlig 
serieinduktans inte börjar dämpa förrän över 8 GHz. 
Simuleringen ska ses som en grov uppskattning. 
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3 Riktkopplarens isolation och direktivitet i 
praktiken 

3.1 Den teoretiska utgångspunkten 
 

 

Figur 10 Ideal riktkopplare. 

En riktkopplare som har två raka parallella ledare med karakteristiska 
impedanser på Z01 och Z02 och där ändarna är terminerade med ideala 
resistanser med värdena 

0101 ZR =   (22) 

och 

0202 ZR =   (23) 

på det sätt som visas i figur 10 ovan, har i = 0, I = ∞ och därmed 
d = 0, D = ∞ över obegränsad bandbredd. 
Det är godtyckligt vilken ledning man vill ha som huvudledning och 
kopplarledning. 
Kopplarledningens termineringsresistans (R01 eller R02) är den ideala 
termineringsresistansen (RIdeal). 
Detta är ett teoretiskt resultat som är eftersträvansvärt vid riktkopplar-
design. 
För en symmetrisk riktkopplare är 

0201 ZZ =   (24) 
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och därmed gäller att 

Ideal0201 RRR ≡=   (25) 

I den teoretiska världen kommer signalen in i riktkopplaren via en 
anslutning som är helt anpassad (inga reflektioner). Anslutningen mot 
riktkopplarledningen har i teorin dessutom exakt samma geometri 
(samma ledning) så att signalenergin i de elektromagnetiska 
fältmoderna inte behöver omfördela sig mellan fältmoderna. 
I verkligheten behövs böjar och övergångar för att separera 
mätsignalsledningen och huvudledningen vid riktkopplarändarna. 
Därför är det omöjligt att få bort reflektioner (missanpassningar) helt. 

3.2 Verklighetens avvikelser från det teoretiska 
I verkligheten har en riktkopplare ett antal lokala geometri- och 
impedansavvikelser. 
Dessa avvikelser brukar kallas ”imperfections” på engelska. 
Några orsaker till de lokala geometri- och impedansavvikelserna är 
följande: 
• Geometrin för ledningar och avstånd till jord varierar vid kontakter, 

övergångar, böjar och ledningsavslut vid termineringsanslutningen. 
• Resistansen är en slags ”ledare” för signalen tills signalen nått 

jordanslutning. Den har en egen ledningsstruktur (geometri och 
material) som skiljer från riktkopplarledningen geometriska mått 
och material. Resistansen är inte en ideal komponent. 

• I Ericssons riktkopplare finns det upphängningsanordningar till 
ledningarna som hänger i luften och det finns trimskruvar under 
riktkopplarens kopplade ledning. 

• Det finns också skruvar från locket som ”jordledningar” mellan 
locket och översidan på kretskortet på jämt utspridda ställen. 
Skruvarna ger lokalt jordning i luftspalten (under locket). 

• I praktiken finns också reflektioner från de delar som ansluts till 
riktkopplaren. För en väldesignad riktkopplare visar det sig att 
anpassningen mot signalkällan ofta är det som avgör riktkopplarens 
isolationsprestanda (direktivitetsprestanda) när signalkällan är 
inkopplad. 
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3.3 Mer om avvikelserna och hanteringen av dem 
Lokalt avvikande impedans på ledningen uppstår ofta vid t.ex. ”step”, 
”slit” eller ”mitered bend” layoutelement. Vi får då ett LP-filter 
element på ledningen och i ”step” fallet fås även impedans-
transformation (se avsnitt 2.14). 
Vid termineringen tar riktkopplarens kopplarledning slut för att 
signalen ska tvingas gå via resistanser till jord. Där ledningen slutar 
finns en extra tvärsnittsyta mot omgivande jord. Den skapar extra 
kapacitans som på engelska brukar kallas ”end capacitance” 
Resistanser har en viss geometri och konstruktion som gör att även de 
har induktans och kapacitans. I avsnitt 3.6 finns en resistansmodell 
med induktans och kapacitans. 
Geometriavvikelserna vid bl.a. böjar och övergångar gör att energin i 
fältvågorna kan byta fältmoder. 
Geometriavvikelser kan också ge upphov till stora impedans-
variationer. Det leder till signalreflektioner (sämre anpassning). 
P.g.a. geometriavvikelserna fungerar inte riktkopplaren idealt men 
mätningar har visat att det inte är en dominerande direktivitets-
försämrande faktor på Ericssons riktkopplare. 
Om vi har impedanstransformation fås i praktiken bäst isolation över 
ett bredare frekvensband om termineringsimpedansen transformerar 
tillbaka (kompenserar) den ursprungliga impedanstransformationen. 
Då ingår normalt en induktans och en kapacitans i termineringen för 
att transformera tillbaka vilket i detta fall gör att terminerings-
impedansen ZTerm avviker något från RIdeal för att åstadkomma 
kompenseringstransformeringen. 
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3.4 Designkrav för att få hög isolation (direktivitet) 
över en stor bandbredd 

Lokala impedansavvikelser som är obalanserade ger upphov till 
frekvensberoende impedanstransformation. 
När impedanstransformationen (obalansen) är kraftig måste 
termineringsimpedansen kompensera (variera) relativt mycket med 
frekvensen för att ge bra isolation (direktivitet). 
Det blir därför svårare att få till en terminering så att terminerings-
impedansen ger bra isolation (kompenserar impedansvariationen rätt) 
över ett större frekvensband när vi har en stor impedanstransformation 
(obalans). 
Time Domain Reflectometer (TDR) mätningar görs för att mäta 
signalens impedans utmed ledningen. 
Följande bild visar hur en lyckad (balanserad) impedanskompensering 
principiellt ska se ut vid impedansmätning med TDR. 

 

Figur 11 Impedansplot över korrekt kompenserad induktans. 

”Y-axeln” är karakteristisk impedans (högre uppåt) och ”x-axeln” är 
ledningsposition. I mitten av plotten finns den ursprungliga induktiva 
avvikelsen (toppen) som inte gått att designa bort. 
Om de kapacitiva kompenseringarna ”dalarna” i figuren inte är lika 
stora fås impedanstransformation som är frekvensberoende. Detta 
kallas obalanserad impedans i denna rapport. 
Om den ursprungliga avvikelsen är kapacitiv (dal) behövs i stället två 
lika stora induktiva kompenseringar (toppar). Ett exempel att jämföra 
med är modellen för ”step” (L1 ≠ L2), ”slit” och böj (L1 = L2) i figur 9 
på sidan 24. 
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Totala areorna över 50 Ω (eller aktuell karakteristisk impedans) ska 
vara lika stora som de totala areorna under 50 Ω. Annars fås ett extra 
lokalt induktivt eller kapacitivt bidrag till ledningen vilket ger lokal 
missanpassning (signalreflektioner). 
Avvikelsernas areor över och under nivån för den karakteristiska 
impedansen i impedansplotten är relaterade till (L och C) 
komponenternas storlek (värden) i motsvarande LP-filterschema. 
Areorna (värdena) för L och C får inte bli så stora så att LP-filtret 
börjar dämpa (och därmed ge reflektion av signalen) vid för låg 
frekvens. 
Helst ska det finnas god marginal så att LP-filtret inte påverkar fas, 
amplituddämpning och impedansanpassning (reflektioner) mer än 
mycket marginellt vid aktuell signalfrekvens (2.14 GHz i denna 
rapport). LP-filtrets brytfrekvens bör alltså ligga en bra bit över 2.14 
GHz. 
En grov gissning är att brytfrekvensen där dämpningen är 3 dB bör 
ligga över 6 GHz för att få bra isolationsprestanda (direktivitets-
prestanda) med signaler kring 2.14 GHz (se resonemang i avsnitt 
2.14). Prestanda beror också på vilken filterkarakteristik L och C 
värdena och obalansen ger upphov till. 
Det blir lättare stor obalans då den ursprungliga impedansavvikelsen 
är stor. Därför är det designmässigt svårare att korrigera stora 
impedansavvikelser så att impedanstransformeringen minimeras. 
Om vi inte har någon impedanstransformation alls är det lättast att få 
bra isolation över en stor bandbredd. Då behövs liksom i teorin i 
avsnitt 3.1 bara en resistans vid termineringen (ger samma impedans 
för alla frekvenser). 
Isolationen (direktiviteten) blir alltså inte bra över ett brett band om 
inte avvikelserna minimeras i designen och termineringen görs med en 
impedans nära RIdeal (för striplineriktkopplare). 
För att minimera impedansavvikelserna föreslås att termineringen 
realiseras med enbart kretskortslayoutdesign och några parallella 
resistanskomponenter. Detta för att minimera de lokala impedans-
avvikelserna och dessutom få bra (relativt låga) impedanstolerans-
avvikelser. 
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Parallellkopplade resistanser används för att kunna skapa ekvivalenta 
resistanser med värden mellan de som standardserierna för 
resistanserna har. Det ger större frihet vid resistansvärdesvalet och det 
gör det också möjligt att korrigera till ett närliggande värde genom att 
byta resistanskombination efteråt. 
De resistanskomponenter som används är ytmonterade resistanser med 
1 % tolerans av standardtyp i storleken 0603. Resistanskomponenterna 
är inte ideala, de har små kapacitiva och induktiva bidrag (avvikelser). 
Små kondensatorer < 0.5 pF med bra tolerans ≤ ±0.10 pF är dyra. Små 
spolar med bra tolerans är också dyra. Toleranserna för dessa är 
dessutom dåliga (stora) i procent d.v.s. relativt komponenternas 
värden. Det beror på att det behövs väldigt stor tillverkningsprecision 
för att det inte ska bli för stora relativa variationer för dessa små 
värden. Ett exempel är 0.2 ±0.05 pF vilket motsvarar 25 % tolerans. 
0.05 pF är mycket lite kapacitans och det är lätt att åstadkomma en 
strökapacitans som är större vid inkoppling av mätutrustning. 
I stället för att använda en spole med litet värde brukar man lägga till 
en kort kretskortsledningsbit som är smalare och lite längre ifrån 
omgivande jord (högimpedivare ledning). 
I stället för att använda en kondensator med litet värde brukar man 
lägga till en liten metallagerplatta där extra kapacitans önskas. Läggs 
en trimskruv vid metallplattan kan kapacitansen dessutom trimmas. 
Trimintervallet per skruv brukar vara ≈ 0.20 pF (grov uppskattning). 
Toleransen brukar bli ganska bra (låg) när ovanstående kretskorts-
layoutkomponenter med liten induktans eller kapacitans används. Den 
designade kapacitansen och induktansen som görs med kretskorts-
layout beror på kretskortets relativa dielektricitetskonstant (εr). 
εr varierar lite mellan olika kretskortstillverkare. Det beror på både 
processhanteringen och materialet från kretskortsmaterialleverantörer. 
Bl.a. för att parera denna toleransvariation så används trimskruv för att 
variera kapacitansen. Det finns också en möjlighet att justera 
induktans och kapacitans genom att välja olika kombinationer på de 
parallella resistanserna då varje resistansvärde har olika reaktiv 
karakteristik (se tabeller i avsnitt 3.6). 
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3.5 Kompensera ”end capacitance” 
Vid termineringsresistansens anslutning tar riktkopplarens kopplade 
ledning slut. 
Tvärsnittsytan där ledningen tar slut bildar en extra kapacitans som 
kallas ”end capacitance” på engelska. 
 

 

Figur 12 Terminering med enbart resistans. 

Med en ideal resistansterminering RTerm fungerar termineringen som i 
schemat ovan. CEnd är kopplarledningens ”end capacitance” bidrag. 
För att kompensera kapacitansöverskottet måste en induktans 
realiseras vid termineringsresistansen. Den enklaste lösningen är att 
använda en induktiv resistans (se tabeller i avsnitt 3.6). Resultatet kan 
bli ganska bredbandigt om CEnd och resistansens induktans kan hållas 
låg. 
Ericsson har använt en relativt stor serieinduktans till terminerings-
resistansen för att kompensera ”end capacitance” bidraget. Då uppstår 
impedanstransformation (obalans). 
För att samtidigt minimera impedanstransformationen (obalansen) är 
en första tanke att använda något av följande alternativ: 
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Figur 13 Kompenseringsalternativ 1. 

 

 

Figur 14 Kompenseringsalternativ 2. 

Serieinduktansen LTerm efterliknas med en bit högimpedivare (smalare) 
ledning. Problemet är att det uppstår ”end capacitance” i båda ändar 
av LTerm ledningen, dels där den börjar för den är smalare än kopplar-
ledningen, dels där den slutar och ansluts till termineringsresistansen. 
Kompensationsalternativ 1 går därför inte att använda. 
Kompensationsalternativ 2 är däremot ett fullt realiserbart alternativ. 
För att minimera impedanstransformationen bör CTerm göras ungefär 
lika stor som CEnd. 
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CTerm består här av en ”end capacitance” vid LTerm ledningens slut samt 
eventuell extra induktans eller kapacitans från lödöar till flera 
parallella termineringsresistanser. Beroende på resistanskombinations-
valet bidrar dessutom resistanserna med kapacitans eller induktans 
enligt tabellerna i avsnitt 3.6 till CTerm i det förenklade schemat i 
figuren ovan. 
I riktkopplaren kan termineringsimpedansen ZTerm behöva skilja lite 
från RIdeal för att kompensera eventuella impedanstransformationer 
utmed den kopplade ledningen. Därför kan CTerm behöva skilja något 
från CEnd värdet för att kompensera impedanstransformationen 
(impedanstransformera tillbaka) för att få bra isolation över ett bredare 
band. 
Om extra induktans behövs görs serieinduktansledningen smalare eller 
längre. Om extra kapacitans behövs kan ledningen göras bredare eller 
få extra armar eller tänder mot omgivande jord. 

3.6 Induktans och kapacitans från resistanser 
Det finns relativt lite information om ytmonterade resistansers High 

Frequency (HF) karakteristik. Beyschlag har kurvor över 
R
Z

 mot 

frekvens i datablad för sina metallfilms ytmonterade 0603 resistanser 
(Beyschlag 1998 s. 8). 
Ericsson använder resistanser från andra tillverkare men de lär ha 
liknande karaktäristik. 
Den modell som föreslås gälla för resistanser från (Beyschlag 1998 
s. 3) ser ut som följer. 
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Figur 15 Resistansmodell enligt (Beyschlag 1998). 

En förenkling av ovanstående modell följer. 
 

 

Figur 16 Enkel resistansmodell. 

Denna enkla modell används som ekvivalent krets för flera parallella 
resistanser som i tabellerna nedan benämns R1, R2 o.s.v. 
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Med den enkla modellen är det lättare att betrakta de reaktiva 
skillnaderna för olika kombinationer av parallella resistanser som 
helhet. 
Om bidraget är induktivt representeras kapacitansen som negativ i pF 
för att det skall vara lättare att jämföra. Normalt används annars 
enheten Henry (H) för induktans. 
I tabellerna nedan betyder // parallellt med och - betyder att den 
resistansen inte används (monteras). 
Kolumnerna ”R i enkel modell” och ”Kapacitans i enkel modell” 
anger ekvivalent resistans ”R” respektive kapacitans ”C” i en 
resistansmodell som i figur 16 ovan. Detta efter omvandling av data 
(med hjälp av beräkningar i MathCAD) för flera parallella resistanser 
av ”Beyschlag modell” till den enkla modellen i figur 16 ovan. 
För resistanserna har data för vanliga MCT 0603 resistanser från 
(Beyschlag 1998, s. 3 och s. 8) använts. 
 
R1 // 
R2 
[Ω] 

R1 
[Ω] 

R2 
[Ω] 

R i enkel 
modell 
[Ω] vid 
f = 2.14 GHz 

Kapacitans i 
enkel modell 
[+ pF] vid 
f = 2.14 GHz 

Anm. 

50 50 - 52.53 -0.283 induktiv 
50.04 56 470 51.7 -0.179 induktiv 
49.35 68 180 50.12 -0.071 induktiv 
48.71 82 120 49.09 -0.047 induktiv 
50 100 100 50.27 -0.038 induktiv 
75 75 - 75.13 -0.085 induktiv 
75 150 150 75.16 +0.084 kapacitiv 

Tabell 2 En enkel resistans eller 2 parallella resistanser. 
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R1 // 
R2 // 
R3 // 
R4 
[Ω] 

R1 
[Ω] 

R2 
[Ω] 

R3 
[Ω] 

R4 
[Ω] 

R i enkel 
modell 
[Ω] vid 
f = 2.14 GHz 

Kapacitans i 
enkel modell 
[+ pF] vid 
f = 2.14 GHz 

Anm. 

50 150 150 150 - 50.11 +0.126 kapacitiv
49.5 180 180 220 220 49.56 +0.207 kapacitiv
45 180 180 180 180 45.07 +0.196 kapacitiv
55 220 220 220 220 55.05 +0.219 kapacitiv
82.5 330 330 330 330 82.52 +0.194 kapacitiv

Tabell 3 3 eller 4 parallella resistanser. 

Beräkningar visar att 220 Ωs resistansen är mest kapacitiv. Sedan 
minskar kapacitansen ju mer värdena avviker från 220 Ω (vid 2.14 
GHz). 
I underlaget (Beyschlag 1998) finns bara resistanser mellan 6.8 till 
470 Ω. Det finns därför inte underlag för att säga något om resistanser 
utanför detta intervall. 
Vissa antaganden har gjorts för att förenkla beräkningarna. Kubisk 
splineinterpolering av induktansen i Beyschlag modellen har använts 
för de resistansvärden som det inte finns kurvor för. För dessa värden 
lär resultaten därför avvika något från det riktiga. 
Resultaten verkar ändå stämma bra med verkligheten. Resultaten ska 
inte ses som något strikt korrekt. Det är mer tendenser och beteende 
som denna rapport vill visa på. 
Den som vill ha mer strikta beräkningar och modelleringsdata från 
mätningar av resistanser uppmanas att utföra det hela själv. Tyvärr 
finns det väldigt lite information av den typ som hittats i (Beyschlag 
1998) att tillgå. 
Nyligen (sommaren 2005) har Panasonic släppt ett komponent-
bibliotek med bl.a. S-parameterdata. 
Panasonic har komponentbibliotek till både Ansoft Designer, AWR 
Microwave Office och Agilent ADS. 
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Man kan förmodligen göra bra simuleringar med godtyckliga 
resistanser (olika storlek och värden) och få fram mycket 
verklighetsnära resultat. 
Det finns också bibliotek från bl.a. TDK men de har inte data för 
resistanser utan bara för kondensatorer, spolar och andra komponenter. 
Eftersom Panasonics komponentbibliotek dykt upp när arbetet i 
princip var slutfört har det tyvärr inte testats. 
Det intressanta är att beroende på resistanskombinationer kan man få 
bidrag på –0.283 pF för bara en 50 Ωs resistans till +0.207 pF för 4 
parallella resistanser med värdena 180 Ω, 180 Ω, 220 Ω och 220 Ω 
som båda ger ≈ 50 Ω ekvivalent resistans (se tabellerna ovan). 
Poängen är att resistansens induktans eller kapacitans är liten, har bra 
tolerans och är billig. Till skillnad från reaktiva komponenter ingår 
resistansen men den vill man ofta ha i radiofrekvenssammanhang. I 
detta fall behövs resistansen i termineringsimpedansen. 
På den aktuella riktkopplaren finns det bara plats för 3 parallella 
termineringskomponenter. Ursprungligen har det suttit 2 resistanser 
och en kapacitans parallellt där. 
För konstruktören är det kanske inte så givande att använda 4 
parallella resistanser av både kostnads och utrymmesskäl. 
Kombinationerna med 4 parallella resistanser har ändå undersökts för 
att visa vad som är möjligt att åstadkomma. 
”End capacitance”, serieinduktansen och termineringsresistansen med 
sin induktiva eller kapacitiva del (se tabeller ovan) utgör tillsammans 
det som i rapporten kallas termineringsimpedansen ZTerm. 

3.7 Mikrostripkopplare 
Den aktuella riktkopplaren är en stripline i luft riktkopplare. Till andra 
produkter använder Ericsson också mikrostripriktkopplare och det är 
en ganska vanlig teknik. 
Mikrostripriktkopplare har lite andra egenskaper som här beskrivs för 
att lättare förstå skillnader i karakteristik och designarbete. 
Mikrostripledningar har olika dielektriska material på översidan och 
undersidan. Oftast är det luft med εr ≈ 1 och kretskortssubstrat med 
εr ≈ 4.6 – 4.7 (för FR4) som är de dielektriska material som används. 
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Den effektiva dielektricitetskonstanten (εeff) kring ledningen blir en 
vägning av materialens dielektricitetskonstanter som beror på hur det 
elektromagnetiska fältet fördelas i materialen. Ju högre frekvenser 
desto mer av fältet hamnar i det högdielektriska materialet 
(kretskortet) enligt (Gardiol 1994, avsnitt 3.5.1). εeff ökar därför med 
frekvensen för mikrostripledningar. 
Då de relativa dielektricitetskonstanterna (εr) och därmed 
fälthastigheterna skiljer i de olika materialen tar sig olika delar av 
signalen fram olika fort. Signalen (t.ex. en puls) smetas därför ut i 
tiden. Detta fenomen kallas moddispertion. Det är en nackdel med 
mikrostripledningar gentemot striplineledningar. 
Artikeln (Getsinger 1992) tar upp hur εeff beror av frekvensen för 
mikrostripledningar. Getsingers formel för εeff (ω) och även en mer 
exakt formel av Kirschning och Jansen från 1982 finns i (Gardiol 
1994, avsnitt 3.5.2 – 3.5.3). 
För riktkopplare beror εeff också på om ”c mode” eller ”π mode” 
betraktas (olika fältfördelningar kring ledningarna). Vi har 2 
ortogonala fältmoder eftersom 2 kopplade ledningar ger oss 2 
frihetsgrader för fältfördelningen. 
εeffc (vid ”c mode”) och εeffπ (vid ”π mode”) har inte samma värde 
p.g.a. att fälten rör sig på olika sätt genom de olika materialen kring 
ledarna. Det går att kompensera εeffc och εeffπ så de blir lika stora med 
några olika designmetoder (tvinga fälten att fördela sig på ett sådant 
sätt att εeffc och εeffπ blir lika igen). Det är däremot ganska krävande att 
utforma riktkopplaren så att kompenseringen blir bra. 
Efter kompensering blir fashastigheterna lika stora för de två moderna 
och riktkopplaren kan då isolera en port ordentligt (fungera idealt). 
Dessvärre är det inte möjligt att kompensera εeffc och εeffπ så att de blir 
lika mer än för en specifik frekvens då fältfördelningen mellan 
materialen dessutom är frekvensberoende för mikrostrip. 
P.g.a. skillnaden mellan εeffc och εeffπ varierar med frekvensen går det i 
praktiken inte att tillverka mikrostripriktkopplare med lika bra 
prestanda över ett lika brett frekvensband som för stripline-
riktkopplare. 
Om man nöjer sig med lite mindre bandbredd går det ändå att få 
förvånansvärt bra prestanda med mikrostripriktkopplare. 
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Ericsson behöver inte ha så bra prestanda över en så stor bandbredd. 
Mikrostripriktkopplare kan därför mycket väl användas men ger då 
förstås mindre marginal. 
För att få bra direktivitet och ganska bra bandbredd med mikrostrip-
riktkopplare kräver designarbetet en ganska exakt uppbyggd modell 
av hela strukturen i HFSS. I den ska riktkopplaren och övergångar vid 
anslutningar finnas med. Hur fälten kommer in i riktkopplaren 
påverkar resultatet (fältmodsomvandlingar). 
Simuleringar i Microwave Office med termineringskomponenter visar 
hur bra prestanda kan bli efter termineringsvärdestrimning. 
För att optimera designen m.a.p. isolationsbandbredden provar man att 
öka/minska något avstånd (bredd, höjd, gap o.s.v.) i HFSS modellen. 
Blir resultatet bättre provar man med ytterligare ökning/minskning. 
Varje HFSS beräkning tar ofta några timmar med en 3 GHz Pentium 
PC. 
Mikrostripriktkopplare är känsliga för ändringar i kretskortssubstratets 
εr till skillnad från stripline i luft riktkopplare. Det beror på att luftens 
εr är konstant oavsett kretskortstillverkare och tillverkare av 
kretskortsmaterial. Mikrostripriktkopplare kan därför behöva större 
trimningsmöjligheter för att kompensera spridning mellan kretskorts-
batchar. 
Ericsson har tidigare kompenserat kretskortsbatchvariationer 
(produktionsvariationer för εr och därmed εeff) genom att montera en 
något större eller mindre termineringsresistans (annan parallell 
resistanskombination). 
Ericsson korrigerar på detta sätt batchvis i produktion den frekvens 
där isolationsmaximum (direktivitetsmaximum) hamnat tillbaka till 
önskat frekvensband. 
För att detta ska fungera har Ericsson avsiktligt gjort serieinduktansen 
något större än vad som är isolationsbandbreddsoptimalt. Detta för att 
man med ändring av resistansvärde ska kunna förskjuta frekvensen för 
isolationsoptimum och inte bara ändra isolationens storlek. 
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Med isolationsbandbreddsoptimal serieinduktans varierar frekvensen 
endast genom att variera termnineringskapacitansen och endast 
isolationens storlek varierar genom att variera terminerings-
resistansens resistansvärde (sett som ideal resistans). Detta är baserat 
på resultat från simuleringar där termineringsresistansens och 
termineringskapacitansens värden varierats. 
Trimskruv som ger kapacitansvariationer vid termineringen används 
för fintrimning. Trimskruvens trimområde är så pass begränsat så att 
den inte räcker för att också korrigera systematiska frekvens-
korrigeringar för kretskortsbatchar där εr har ett något avvikande 
värde. 
Kondensatorkomponenter har för stor (dålig) tolerans för att vara 
användbara (vid 0 till 0.5 pF) därför används ”resistanstrimning” av 
Ericsson i stället. 
En bra lösning är att utnyttja olika resistanskombinationers skillnader i 
kapacitans (se tabeller i avsnitt 3.6). Det har hittills inte gjorts 
avsiktligt förut men blir efter denna rapport förhoppningsvis 
användbart. 
Ericsson har provat sig fram med olika resistanskombinationer men 
man har inte studerat hur resistansernas parallella kapacitans eller 
induktans varierar med resistansvärdena så noga. Med denna kunskap 
blir det möjligt att frekvenskorrigera inom ett begränsat men intressant 
kapacitansintervall (ger frekvensintervall). Detta utan att få särskilt 
mycket sämre isolationsbandbredd (låta serieinduktansen avvika från 
sitt isolationsbandbreddsoptimala värde). 
Serieinduktansen respektive termineringskapacitansen bör inte väljas 
för stora för då uppstår lätt viss impedansobalans vid termineringen 
vilket leder till minskad isolationsbandbredd (direktivitetsbandbredd). 
Informationen rörande frekvenstrimningsmöjligheter kontra serie-
induktansstorlek och om hur man designar mikrostripriktkopplare i 
detta avsnitt har erhållits från en av mina handledare. Det har tagits 
med för att informationen upplevts som intressant. 
Den aktuella handledaren ska ha äran för detta då det är han som har 
visat mig dessa viktiga samband. Det är han som har arbetat med 
batchtrimningskorrigeringar och har den erfarenhet och kunskap som 
behövts för att kunna påvisa ovannämnda samband. 
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3.8 Flersegments mikrostripkopplare 
Med 2-lagerskretskort är det lätt att tillverka mikrostripledningar som 
det dessutom är lätt att montera komponenter på. Detta har gjort 
mikrostrip till en mycket populär teknik. Det har därför gjorts ganska 
mycket forskning på mikrostripriktkopplare. 
Artikeln (Chun, Moon, Yun & Rhee 2004) visar hur bra prestanda som 
kan uppnås och hur designen görs på ett relativt enkelt sätt för 
flersegmentsriktkopplare med ”delay line” kompenseringar. 
Boken (Uysal 1993) behandlar också flersegments mikrostripkopplare 
av olikformig typ (nonuniform på engelska). Kompenseringarna görs 
där med ”wiggly line” teknik. 
Artikeln (Lau, Marsh, Davis & Sloan 1998) föreslår en förenkling av 
designen för segment övergångarna på olikformiga (nonuniform) 
riktkopplare. 
Prestanda för flersegmentsmikrostripriktkopplare verkar ligga i 
samma storleksordning oavsett vilken kompenseringsmetod som 
används. 
Problemet med flersegmentsriktkopplartyperna är att de tar ganska 
mycket plats (är långa riktkopplare). För mikrostripriktkopplare lär då 
tyvärr förlusterna bli ganska stora vilket inte är acceptabelt för 
Ericsson. Riktkopplaren blir dessutom dyrare att tillverka om den är 
längre (större). 
Prestanda över den bandbredd Ericsson är intresserad av att ha (över 
ett ”smalare” band) är också sämre än för ensegmentsriktkopplare. 

3.9 Striplineriktkopplare 
Striplineriktkopplare har sina ledningar i ett homogent material 
(samma material på alla sidor). Då blir εeffc = εeffπ = εr för materialet. 
Fashastigheterna för c och π moderna blir då lika vid alla frekvenser. 
Striplineriktkopplaren ger därför bra direktivitet och blir dessutom 
mycket bredbandig. 
Inga fashastighetsskillnader behöver kompenseras vilket gör 
designarbetet betydligt enklare än för mikrostripkopplare. 
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3.10 Dubbla riktkopplare 
När linjäritet gäller (som för riktkopplare) så är superponering tillåten. 
Om vi nu har insignal både i port 1 och 2 får vi med superponering av 
en backward wave riktkopplare enligt figur 3 på sidan 14 och en som 
är vertikalt spegelvänd följande intressanta slutsats. 
Till port 3 kommer bara en andel av insignalen i port 1. Till port 4 
kommer bara en andel av insignalen i port 2. Det gäller fortfarande att 
ingen del av insignalen i port 1 kopplas till port 3 (ty idealt är i = 0, 
I = ∞). På motsvarande sätt gäller det för den spegelvända att ingen 
del av insignalen i port 2 kopplas till port 4. 
Observera att i = 0, I = ∞ bara gäller i teorin. 
För att mäta signalstyrkan åt båda håll finns följande 2 möjliga 
lösningar för backward wave riktkopplare: 
• Två riktkopplare används. En riktkopplare används som i figur 25 

på sidan 98. En annan spegelvänd riktkopplare används för att mäta 
signalen i motsatt riktning. 

• En riktkopplare används för båda funktionerna samtidigt. Genom 
att koppla både port 3 och 4 till var sin signaleffektmätare sparas 
utrymme. 

Den senare är fullt likvärdig i teorin men i praktiken är det svårare att 
få bra isolation (direktivitet) när även mätkretsar är inkopplade vid 
termineringsimpedansen. 
Mätkretsarna (i praktiken en radiomottagare) använder aktiva 
komponenter. Dessa komponenter har en inimpedans som varierar 
under olika driftförhållanden. De skiljer dessutom ganska mycket i 
inimpedans mellan olika aktiva komponenter. Det ger spridning av 
isolations- och därmed också direktivitetsprestanda i serieproduktion. 
Tillverkarna garanterar ofta inte något inimpedansintervall för aktiva 
komponenter utan ger bara typvärden. 
Normalt används två separata riktkopplare, en för varje signalriktning. 
Då kan man mäta mer noggrant (få bättre direktivitet) både i fram- och 
backriktning. 
Med två separata riktkopplare får man bra (låg) tolerans på 
termineringsimpedansen och därmed kontroll på 
direktivitetsprestandaspridningen i serieproduktionen. 
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Om två backward wave riktkopplare läggs i ”serie” bör deras utsignal-
portar sammankopplas (isolationsportarna ligga mot varandra). Då 
kommer inte den ”andra” riktkopplarens reflektioner att påverka 
insignalsportsanpassningen. 
Enligt (Bickford & Branner 1988) begränsar insignalportens 
anpassning (reflektioner) direktiviteten betydligt mer än anpassningen 
vid utsignalporten. 
Om riktkopplarna läggs parallellt får vi en huvudledning och två 
mätledningar d.v.s. tre parallella ledningar. Riktkopplarna fungerar då 
inte i överensstämmelse med riktkopplarteorin (som är gjord för två 
parallella ledningar). 
De parallella kopplade ledningarna (med olika vända terminerings-
anslutningar) kopplar också sinsemellan. Det är inte alls bra då de ska 
mäta signal i var sin riktning för då kopplas (läcker) signal som går i 
fel riktning över till den andra riktkopplaren och försämrar dess 
isolation (direktivitet). 
Görs en sådan lösning bör de parallella riktkopplarnas kopplade 
ledningar separeras med jordad vägg. 
De parallella kopplade ledningarna bör åtskiljas med en inte allt för 
tunn jordad vägg. Den jordade väggen måste tillsammans med ett par 
rader med vior i kretskortet (= den jordade väggen i kretskortet) ge 
tillräckligt god avskärmning mellan de kopplade ledningarna. 
Om riktkopplarna separeras med jordad vägg blir den teoretiska 
betraktelsen av två separata parallella riktkopplare mer riktig eftersom 
de då åtminstone delvis är skärmade från varandra. 
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4 Mätinstrument till riktkopplarmätningarna 
Mätningarna har utförts med nätverksanalysatorn Agilent E5071B. 
Den har 4 portar, bra dynamik och snabb sveptid. Tidigare har även 
Agilent E8357A använts. Den har två portar, nästan lika bra dynamik 
och nästan lika snabb sveptid som E5071B. 
Det är en stor fördel med bra dynamik och snabb sveptid då man 
trimmar riktkopplaren med dess trimskruvar. Den snabba sveptiden 
gör att nätverksanalysatorn hinner medelvärdesbilda flera svep medan 
man vrider på trimskruven. Kurvan blir då mycket brusfri och tydlig 
redan när man sakta skruvar på trimskruven trots att de uppmätta 
isolationsvärdena hamnar under 80 dB (-80 dB). 

4.1 Mätning med 4-ports nätverksanalysator 
Med 4-ports nätverksanalysator ansluts port 1 till riktkopplarport 1 
(kontakt för anslutning av sändarsignal). Port 2 ansluts till riktkopplar-
port 2 (antennanslutningsport). Port 3 ansluts till monitorporten 
(kontakt för extern mätanslutningsutrustning). 
S21 ger oss ett mått på transmissionsförlusten i huvudledaren, S31 
mäter kopplingsgraden och S32 mäter isolationen. 
För att få direktiviteten får man själv titta på skillnaden mellan 
kopplingsgraden och isolationen. 
Nätverksanalysatorn klarar tyvärr inte att göra division (subtraktion i 
dB) mellan S31 och S32. Matematiska operationer går bara att göra mot 
mätning som sparats i minnet för ”samma” mätning. Det går alltså 
bara att utföra division mellan en gammal sparad Sij mätning med en 
ny Sij mätning precis som på gamla 2 ports nätverksanalysatorer. 
Fördelen med att mäta 3 portar samtidigt är att anslutningarna inte 
behöver kopplas om mellan mätningarna. Det går då lätt att mäta både 
isolation, kopplingsgrad och transmissionsförlust (S21) för huvud-
ledningen på en gång. Det går då också bra att mäta anpassningen vid 
portarna (S11, S22 och S33) utan att behöva koppla om mätledningarna. 
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4.2 Mätning med 2-ports nätverksanalysator 
Med 2-ports nätverksanalysator ansluts port 1 till riktkopplarport 2 
(antennanslutningen). Nätverksanalysatorport 2 ansluts till monitor-
porten. Riktkopplarport 1 termineras med 50 Ω för att minimera 
reflektionerna. Sedan mäts S21 vilket ger ett mått på riktkopplar-
isolationen (|S32| enligt formel (13a)). 

4.3 Mätning av kopplingsgrad, isolation och 
direktivitet 

Riktkopplaren dämpar ≈ 28 dB (= kopplingsgrad), splittern ≈ 3.3 dB 
och dämparen ≈ 8.7 dB. Den totala kopplingsgraden blir då ≈ 40 dB 
vid mätkontakten (monitorporten) vilket är målet. 
Både isolationen och kopplingsgraden ökar (lika mycket vardera) med 
dämpningen från splittern och dämparen. Direktiviteten i dB som är 

 enligt (10b’) i avsnitt 2.5 påverkas därför inte av 
dämpningen från splittern och dämparen. 

dBdBdB CID −=

Den totala kopplingsgraden ligger ganska konstant kring 40 dB (inom 
±1 dB) över bandet oavsett terminering och trimning. Då ingår 12 dB 
bidrag p.g.a. dämpning från splitter och dämpare. 
Skulle kopplingsgraden förändrats kraftigt vid trimningen hade en 
nätverksanalysator med minst 3 portar behövts för att trimma fram 
maximal direktivitet men så är inte fallet. 
Det leder till att direktiviteten (inom ±1 dB) enklast uppmäts genom 
att dra av 40 dB från isolationen ty dBdBdB CID −=  enligt (10b’) i 
avsnitt 2.5. 2-ports nätverksanalysatorn Agilent E8357A räcker då bra 
för ändamålet. 
För att få exaktare direktivitetsmätningar måste även kopplingsgraden 
mätas. Med 2-ports nätverksanalysator innebär det att mätanslutningen 
vid riktkopplarport 2 (antennanslutningen) och termineringen vid 
riktkopplarport 1 (insignalporten) ska omkastas jämfört med hur det är 
kopplat vid isolationsmätning. 
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5 Förbättringar på Ericssons riktkopplare 
Examensarbetets viktigaste uppdrag har varit att komma med 
förbättringsförslag på termineringsutformningen som man visste var 
mycket viktig för att få bra prestanda. 
Designarbetet för prototypkortet var extremt väl utfört. Även den 
ursprungliga termineringen hade gjorts korrekt med hänsyn till flera 
aspekter vilket gav ett bra startläge för detta arbete. 
Utan detta startunderlag och en mängd information som handledarna 
har bidragit med hade uppdraget varit näst intill omöjligt att utföra. 
Tillgång till ett flertal bra mätinstrument har också underlättat arbetet. 
Det första som inte har undersökts fullt ut är vilken terminerings-
design som är optimal när bra direktivitet över ett brett band önskas 
för den nya stripline i luft riktkopplaren. 
 

 

Figur 17 Impedanskurva för den kopplade ledningen med 
breddad serieinduktansledning och när trimskruvarna 
är i höjd med kavitetsbotten. 
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Markör 1 till vänster är vid termineringskomponentsanslutningen. Där 
har vi mest induktans trots att serieinduktansledningen är breddad. På 
Ericssons omodifierade kretskort är ledningen betydligt 
högimpedivare här. 
Markör 2 till höger är vid den kopplade ledningens slut (vid 
övergången till lager 3 d.v.s. vid mätledningen). 
Utmed stora delar av den kopplade ledningen är impedansen ≈ 58 Ω. 
Grafen har begränsad positionsupplösning. Det är alltid så att en TDR-
plot visar en slags medelimpedans över en ledningsbit. Det beror på 
att signalbandbredden på ”oscilloskopet” och stegpulsens stigtid är 
begränsade. Den riktiga impedanskurvan kan därför vara mycket 
svajigare och brantare än vad som framgår av figuren ovan. 
Den parallella termineringskapacitansen föreslogs vara minst 0.47 pF 
då detta är det minsta värdet med tolerans på 0.1 pF som går att få till 
ett vettigt pris. Med en sådan monterad så är serieinduktansen ganska 
optimalt dimensionerad. 
Ledningens ”end capacitance” har visat sig vara mycket liten. En 
rimlig uppskattning är att den är ≤ 0.1 pF. 
Termineringens serieinduktans och den kapacitans som legat parallellt 
med de två resistanserna har varit alldeles för stora. 
Om för stor serieinduktans och parallellkapacitans används fås stor 
obalans (”end capacitance” << den parallella kapacitansen på ≈ 0.5 
pF). Det leder till kraftigt frekvensberoende impedanstransformation. 
Det ger följande resultat: 
• För att kopplarledningen ska känna av 50 Ω mot termineringen vid 

2.14 GHz har termineringsresistansen behövt vara kring 75 Ω. 
75 Ωs termineringen transformeras alltså ner till ≈ 50 Ω på 
ledningssidan. 

• Ledningen ser bara de önskade 50 Ωen kring den frekvens 
isolationen (direktiviteten) optimerats för (2.14 GHz). Resultatet är 
att direktiviteten försämras betydligt då frekvensen avviker från 
2.14 GHz. 

Det har inte varit särskilt lätt att komma fram till ovanstående 
slutsatser. TDR mätning på den kopplade ledningen visade att den var 
för induktiv i termineringsändan. 
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Eftersom ”end capacitance” visar sig vara liten ≤ 0.1 pF bör även 
serieinduktansen och parallellkapacitansen vara extremt små. Ett 
problem har varit att få fram 0.1 pF parallellkapacitans eller ”-0.1 pF” 
parallellinduktans till resistanserna med bra tolerans till ett lågt pris. 
Lösningen på det problemet då signalfrekvensen är ≈ 2.14 GHz visar 
sig vara så enkelt som att använda flera parallella resistanser i lämpligt 
vald kombination (se tabeller i avsnitt 3.6). 
Det återstår därför bara att ta bort serieinduktansen eller att minska 
den rejält. Det räcker inte att låta ledningen få full bredd på översta 
lagret. Den blir då troligen för induktiv för att anses vara optimalt 
dimensionerad. 
Riktkopplarledningen (alla 5 lager med förbindande vior) bör dras lite 
längre. Om man sedan vill behålla en liten serieinduktans föreslås 
ledningen övergå i en ganska kort bit kanske 0.2 mm inklusive 
komponentlödöar på enbart det översta lagret. 
Det har inte funnits tid och kanske det också finns motstånd till att 
ändra designen av olika anledningar. För att ändå visa på att det 
förhåller sig så som det beskrivits ovan och för att visa vilka resultat 
som är möjliga har en modifiering av befintligt kort gjorts. 
Serieinduktansledningen har breddats på ovansidan genom att löda på 
en tunn koppartejp med ”full bredd”. 
Ett gammalt lock där det finns en trimskruv från ovansidan över 
serieinduktansledningen har använts. Trimskruven från lockets sida 
har skruvats in nästan emot ledningen för att kompensera kapacitivt 
där. 
Sedan har trimskruv 1 som ligger nästan under serieinduktans-
ledningen skruvats så att riktkopplaren trimmats för maximal isolation 
(direktivitet) kring 2.14 GHz. Trimskruv 1 hamnade då trots alla andra 
åtgärder nästan emot ledningens undersida. Den hjälper då också till 
att kompensera kapacitivt. 
Termineringen gjordes utan parallellkapacitans. Endast två stycken 
parallella 100 Ωs resistanser monterades. Vilken resistans (eller 
resistanskombination) som skulle vara optimal är okänt med tanke på 
att det fortfarande kan förekomma viss impedanstransformation och 
att riktkopplarens kopplade ledning kanske inte har en karakteristisk 
impedans på 50 Ω. 
Resultatet blev förbluffande bra och talar för sig själv. 
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Figur 18 Isolation vid 0.5 – 8.5 GHz. 

Mellan markör 4 och 5 (1.8252 – 2.2262 GHz) har vi > 85 dB 
isolation. Över vårt sändarband har vi > 93 dB isolation. 
Dessa resultat är uppmätta på endast ett kretskort i då rådande 
rumstemperatur i radiolaboratoriet på den fixtur som finns tillhanda. 
Resultaten i serieproduktion och över de temperaturintervall som 
basstationerna ska klara kan rimligtvis inte förutsättas uppnå dessa 
resultat. 
Ett rimligt mål är kanske 25 dB direktivitet (65 dB isolation) över 
sändarbandet (2.11 – 2.17 GHz). Det borde kunna uppnås om 
designen görs på ett bra sätt. Men det är en gissning. Endast erfarenhet 
från ett flertal uppmätta serieproducerade exemplar kan visa om det är 
ett rimligt antagande. 
Toleranser för gjutning, kretskortsproduktionsmått, kretskortssubstrat 
(främst m.a.p. εr) och resistansernas resistans och reaktans 
(induktans/kapacitans) för signaler i aktuellt frekvensband och 
drifttemperaturintervall avgör saken. 
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Det finns nu 93 – 65 dB = 28 dB isolationsmarginal att offra på dessa 
toleransavvikelser för att klara 25 dB direktivitet vilket är bättre än 
vad direktiviteten blir med filtret monterat (begränsat till 21 dB). 
Tittar vi på kopplingsgraden ser det ut som följer. 
 

 

Figur 19 Kopplingsgrad vid 0.5 – 8.5 GHz. 

Vid markör 4 (1.8252 GHz) har vi lägst kopplingsgrad. Den är på 
39.15 dB. Direktiviteten över bandet 1.8252 – 2.2262 GHz är alltså ≥ 
46 dB (85.440 - 39.147 = 46.293). Det är ett mycket brett band 
jämfört med vårt aktuella sändarband. 
Över vårt sändarband mellan markör 1 och 2 (2.11 – 2.17 GHz) har vi 
≥ 55 dB direktivitet (93.452 - 37.749 = 55.703). 
Görs riktkopplardesignen om borde det gå att få ännu bättre prestanda 
eftersom trimskruvarnas kapacitanskompensering inte ligger på precis 
samma ställe som serieinduktansledningen. Storleken på impedans-
variationerna borde bli mindre med korrekt design och leda till ännu 
bättre bandbredd. 
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Behålls den ursprungliga serieinduktansen tillsammans med en 75 Ωs 
resistans och 0.47 ±0.10 pF parallellkapacitans blir resultatet 40 dB 
direktivitet över sändarbandet och betydligt lägre direktivitet en bit 
ifrån sändarbandet (se tabell i avsnitt 6.1). 
Det räcker också bra för Ericssons krav men det går alltså att få ännu 
mer marginal och slippa använda en kapacitans på 0.47 ±0.10 pF. 

5.1 Övergångskapacitansens påverkan på 
riktkopplarprestanda 

På de första kretskorten före R5B var splitterisolationen inte bra. En 
övergångskapacitans infördes där den kopplade ledningen är ansluten 
till mätledningen. Det var ett enkelt sätt att ordna bra splitterisolation 
(anpassning). Fr.o.m. kretskort R5B har Ericsson åtgärdat splitter-
isolationen på annat sätt. 
Övergångskapacitansens placering syns i figur 28 på sidan 101. Den 
ligger bredvid mätledningsövergången som är markerad med 
kopparlager 3 i figuren. 
Mätningarna som redovisas i avsnitt 6.1 har mätts på R5B kretskortet. 
På R5B kortet påverkas knappt splitterisolationen av övergångs-
kapacitansvalet. 
I tabellen nedan betyder - att kapacitansen (kondensatorn) inte har 
monterats. 
 
Övergångskapacitans [pF] - 0.47 

Anpassning monitorport (Return Loss) [dB] 30.5 30.6 
Anpassning effektmätargren (Return Loss) [dB] 20.9 20.9 
Splitter isolation mellan mätgrenarna [dB] 36.3 39.4 
Isolation [dB] 82.5 80.9 
Kopplingsgrad [dB] 41.4 40.5 
Direktivitet [dB] 41.1 40.4 
Transmissionsförluster på huvudledaren (S21) [dB] 0.114 0.192 

Tabell 4 Övergångskapacitansens inverkan på Ericssons 
kretskort R5B där splitterisolationen redan åtgärdats 
på annat sätt. 
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Av tabellen framgår det att om 36 dB splitterisolation är acceptabelt så 
är det bättre att inte montera övergångskapacitansen för då halveras 
nästan transmissionsförlusterna (från 0.192 till 0.114 dB) på huvud-
ledningen. Dessutom fås 0.7 dB bättre direktivitet. Det spar också 
kostnaden för komponenten. 
Den senaste rekommendationen är därför att inte montera övergångs-
kapacitansen. 
Anpassning och splitterisolation har också uppmätts med övergångs-
kapacitanser på 0.50, 0.60 och 0.80 pF (på R5B). Anpassnings och 
splitterisolationsresultaten blir då marginellt bättre än med 0.47 pF 
mätvärdena i tabellen ovan. 
På tidigare kretskort (före R5B) ändrades splitterisolationen avsevärt 
då övergångskondensatorns värde ändrades. 
Det är oklart om Ericssons lösning gjorts förutsatt att övergångs-
kapacitansen varit monterad eller inte. 
Har övergångskapacitansen varit monterad skulle kanske arbetet helst 
göras om för att ge ett bättre isolationsresultat utan monterad 
övergångskapacitans eftersom det är den bästa lösningen.
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6 Direktivitetsmätningar 

6.1 Direktivitetsmätningar på fixtur 
Dessa mätningar utfördes innan det upptäcktes att serieinduktansen 
och parallellkapacitansen var för stora. Mätningarna utfördes då med 
befintlig serieinduktans och med olika parallella terminerings-
kapacitanser för att mäta prestanda. 
Mätningarna har utförts på fixtur. Skillnaden mellan kaviteten som 
används i Ericssons AIU och fixturen är att fixturen saknar duplex-
filtret (BP-filtrena). Riktkopplaranslutningen till BP-filtrena i AIU är 
utbytt mot en mätkontaktanslutning på fixturen. 
Det gör att riktkopplarens direktivitetsprestanda inte begränsas av 
filtrets reflektioner vilket gör det möjligt att se vilka prestanda 
riktkopplaren i sig har. 
Det är termineringskapacitansen som har klart sämst tolerans av 
termineringskomponenterna. Den är därför en dominerande orsak till 
direktivitetsprestandaspridning i serieproduktion. 
Målet med mätningarna är att få fram den terminering som ger bäst 
direktivitet då termineringskapacitansen varieras över ett så stort 
intervall som möjligt. 
Nätverksanalysatorns S32 kurva analyseras både i vanlig logaritmisk 
magnitudplot (amplitudskala i dB) och i polarplot (visar amplitud och 
fas samtidigt). 
Polarplottning är klart mest användbar för att se hur trimningen och de 
olika termineringskomponentvalen påverkar isolationen. 
I den logaritmiska magnitudplotten syns inte om vi fått induktiv, 
kapacitiv eller resistiv karaktär (på isolationen). Den logaritmiska 
magnitudplotten visar inte heller vilken av dessa karaktärer som 
kompenseras med trimskruvarna. Polarplottning visar däremot det 
(signalfasen). 
Maximal isolation innebär att iM = |S32| (formel (13a)) är minimal. Ju 
längre från mitten vi är i polar diagrammet desto större är P3 (|S32|) och 
därmed desto sämre isolation. Målet är därför att få in hela bandet 
mellan markörerna så nära centrum som möjligt. 
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Sämst isolation får vi i bandets ändar (vid markörerna). Därför 
skruvas trimskruvarna tills markörerna ligger lika långt från centrum 
och mitt emot varandra (kring mittenkorset). 

 

Figur 20 Polarplot då termineringen är 150 Ω // 150 Ω // 0.35 
pF. 

Kurvan i bilden representerar hela frekvenssvepet (2.09 – 2.19 GHz). 
Markör 2 (2.17 GHz) och 3 (maximal reflektion i bandet 2.11 – 2.17) 
syns ganska tydligt. Markör 1 (2.11 GHz) syns tyvärr knappt i bilden. 
Med vissa termineringsvärdesval gick det inte att trimma till optimum 
(hamna kring mitten) vilket framgår i mättabellen (tabell 5) senare i 
detta avsnitt. Någon trimskruv är då typiskt helt utskruvad eller ligger 
an mot riktkopplarledningen. 
Trimskruven skulle då helst skruvas ut respektive in mer men det 
slutar påverka karakteristiken (vid utskruvning långt ut) eller går inte 
att skruva längre (vid inskruvning då skruven ligger an mot 
riktkopplarledningen). 
Vilken riktning i polar diagrammet som motsvarar induktiv/kapacitiv 
terminering eller ökad/minskad termineringsresistans (90° förskjutet 
mot induktiv/kapacitiv) kan variera. 
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Det beror bl.a. på kretskortsledningens längd från mätsladdens kontakt 
till riktkopplartermineringen. Det beror på att mätsladdens kontakt är 
referensplan vid kalibrering. Fasen ökas med ledningens längd efter 
mätsladdens kontakt. Om alla mätningarna görs på samma kretskort 
och fixtur sker ingen fasändring mellan mätningarna. 
Genom att inte ändra trimskruvarna och bara byta kapacitans 
alternativt resistans i termineringen kan man se vilken riktning som 
representerar vad. Sedan går det att avslöja vad in och utskruvning av 
respektive trimskruv har för funktion. Det resultatet redovisas i 
avsnitt 7. 
Logaritmisk magnitudplottning ger en bild över frekvensbandet med 
en amplitudskala i dB vilket är ett bra format att presentera 
isolationsresultatet (direktivitetsresultatet) i. 
 

 

Figur 21 Logaritmisk magnitudplot för isolationen då 
termineringen är 150 Ω // 150 Ω // 0.35 pF. 

Om kurvan i polarplotten går igenom mittpunkten får vi en mycket 
djup dipp i den logaritmiska magnitudplotten. Det är däremot inte så 
väsentligt. 
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Det är isolationen över hela bandet som är intressant. Därför är det 
bättre att försöka få markör 1 och 2 att hamna mitt emot varandra 
kring centrum. Då blir avståndet från centrum minst vilket ger bäst 
isolation (direktivitet) över hela bandet. 
I den tidigare visade polarplotten har det inte gjorts riktigt optimalt. I 
stället går kurvan nära mitten för att illustrera vilken djup dipp det ger 
i den logaritmiska magnitudplotten. 
I tabellen nedan betyder // parallellt med och - betyder att den 
resistansen inte används (monteras). 
R1 // 
R2 
[Ω] 

R1 
[Ω] 

R2 
[Ω] 

C 
[pF] 

Trimbar 
till 
optimum

Isolation 
[dB] 

Kopplings-
grad [dB] 

Direktivitet 
[dB] 

75 75 - 0.30 Nej 63.4 40.3 23.1 
75 75 - 0.35 Nej 65.0 39.3 25.7 
75 75 - 0.40 Ja 80.7 39.6 41.1 
75 75 - 0.47 Ja 80.6 39.9 40.7 
75 75 - 0.50 Ja 81.5 40.2 41.3 
75 75 - 0.60 Ja 79.1 39.6 39.5 
75 75 - 0.65 Ja 79.9 40.8 39.1 
75 75 - 0.70 Nej 68.9 40.9 28.0 
75 150 150 0.20 Nej 64.9 39.2 25.7 
75 150 150 0.25 Ja 81.6 39.5 42.1 
75 150 150 0.30 Ja 80.9 39.0 41.9 
75 150 150 0.35 Ja 80.5 39.9 40.6 
75 150 150 0.40 Ja 80.0 40.2 39.8 
75 150 150 0.47 Ja 79.8 39.8 40.0 
75 150 150 0.50 Ja 81.5 41.2 40.3 
75 150 150 0.55 Nej 77.0 41.6 35.4 
75 150 150 0.60 Nej 67.5 41.4 26.1 

Tabell 5 Mätvärden med Ericssons serietermineringsinduktans 
på ≈ 1.0 nH. 
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Mätningarna i tabell 5 ovan har utförts med en övergångskapacitans 
på 0.47 pF (gamla mätningar). Utan denna blir direktiviteten upp till 
0.7 dB bättre vilket förklarats i avsnitt 5.1. 
Ett 75 Ωs motstånd parallellt med kapacitans mellan 0.4 – 0.65 pF ger 
optimal direktivitet (39 – 42 dB). Två parallella 150 Ωs motstånd 
parallellt med kapacitans mellan 0.25 – 0.50 ger också optimal 
direktivitet. Båda har ett trimintervall på 0.25 pF (med trimskruvarna). 
För kombinationerna 75 Ω // - // 0.65 pF och 150 Ω // 150 Ω // 0.50 pF 
ligger trimskruv 2 nästan emot riktkopplarledningen. Det leder till att 
trimskruvens läge är extremt känslig då. Därför är det praktiska 
trimintervallet för trimskruvarna snarare 0.20 pF i stället för 0.25 pF. 
Optimala termineringar blir därför med dessa resistanskombinationer 
75 Ω // - // 0.50 ±0.10 pF respektive 150 Ω // 150 Ω // 0.35 ±0.10 pF. 
Observera skillnaden på 0.15 pF beroende på om 75 Ω // - eller 150 Ω 
// 150 Ω används. Skillnaden är mycket intressant och förklaras i 
avsnitten 6.2 och 3.6. 

6.2 Resistansvärdenas reaktiva bidrag vid 
termineringen 

Enkla beräkningar visar att 150 Ω // 150 Ω blir ungefär 0.17 pF mer 
kapacitiv än en enkel 75 Ωs resistans (se tabeller i avsnitt 3.6). 
Det stämmer bra överens med de 0.15 pF som uppmätts. Med tanke på 
att kapacitanserna som använts är i 0.05 pF steg och att dessa har viss 
feltolerans så går det inte att få bättre överensstämmelse från 
mätningarna. 
Beräkningar av samma slag som ovan ger att 100 Ω // 100 Ω blir 
ungefär 0.245 pF mer kapacitiv än en enkel 50 Ωs resistans (se 
tabeller i avsnitt 3.6). 
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6.3 Kapacitanser 
Murata och de flesta andra kondensatortillverkare hade till för några år 
sedan värdena 0.47, 0.56, 0.68, 0.82 under 1.0 pF (gäller storlek 
0603). Nu har de slutat tillverka dem och tillhandahåller bara 0.5 och 
0.75 ±0.25 pF. Med den toleransen finns det ingen anledning att ha 
fler värden under 1.0 pF. 
Det verkar fortfarande gå att få tag på de gamla värdena med en 
tolerans på 0.1 pF från andra tillverkare men de är nog inte lika 
billiga. 
Det finns dyra kapacitanser i värdena 0.1 ±0.1 pF, 0.2 ±0.1 pF o.s.v. 
att köpa (gäller storlek 0603). Problemet är det höga priset och att 
antalet tillverkare är begränsat. Dessa värden produceras normalt inte i 
särskilt stora mängder. 
I storlek 0402 har både Murata och andra tillverkare värdena 0.1 ±0.1 
pF, 0.2 ±0.1 pF o.s.v. De har säkert ett överkomligt pris. Av olika skäl 
är Ericsson inte så intresserade av att använda dessa till termineringen. 
En lösning är därför att integrera kondensatorn på kretskortet. Det går 
ganska lätt att tillverka en liten kondensator med liten tolerans. Det 
gör Ericsson redan på vissa riktkopplare till andra produkter. Då 
kostar kondensatorn inget alls. 
En annan lösning är att använda de relativt billiga 0.47 ±0.1 pF eller 
0.5 ±0.1 pF kondensatorerna i någon av kombinationerna 75 Ω // - // 
0.47 ±0.1 pF eller 75 Ω // - // 0.5 ±0.1 pF. 
I detta avsnitt har endast lösningar då Ericssons relativt stora 
serieinduktans behållits beaktats. Annars är den bästa lösningen att 
helt ta bort eller bara behålla en mycket liten serieinduktans och bara 
använda en lämplig parallell resistanskombination i termineringen 
vilket beskrivits i avsnitten 5, 3.4, 3.5 och 3.6. 
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7 Trimskruvar 
Vi har 2 trimskruvar. En vid kopplingsledningens kurva nära 
termineringen som benämns trimskruv 1. En annan mitt på 
kopplingsledningen som benämns trimskruv 2 (se figur 30 på sidan 
104). 
I tidigare versioner fanns bara trimskruv 2. Efter förslag från Ericsson 
så har en andra trimskruv (trimskruv 1) placerad vid termineringen 
införts. 
Den nya trimskruven visar sig ge ortogonala egenskaper vid 
impedanstrimningen gentemot den ursprungliga trimskruven. Det 
leder till att det blir mycket lätt att trimma termineringen mot 
direktivitetsmaximum. 
Den nya trimskruven har införts för att underlätta trimning och öka 
yielden i produktionen. Tanken är att batchvariationer för 
termineringskomponenter, kretskort, lock och kavitet ska kunna 
kompenseras helt med trimskruvarnas hjälp. 
Trimskruv 1 trimmar resistansen och trimskruv 2 kapacitansen. Detta 
är lite märkligt och det omvända hade nog känts mer logiskt. Men 
mätningarna visar att så är fallet. 
Trimskruv 1 vid termineringen påverkar relativt kraftigt till skillnad 
från trimskruv 2. Det omvända hade varit bättre då våra kapacitanser 
har mycket större relativa toleransvariationer än resistanserna. 
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7.1 Trimskruv 1 
 

 

Figur 22 Schema för trimskruv 1 och terminering. 

Uppskattade värden på ”komponenterna” vid 2.14 GHz är 
CTrimscrew 1 ≈ -0.05 till 0.15 pF 
CEnd ≤ 0.1 pF 
LTerm ≈ 1 nH 
CTerm ≈ 0.5 pF 
RTerm ≈ 75 Ω 
Trimskruv 1 kan skruvas ner under botten vilket ger något induktivt 
bidrag. Därför har vi negativ kapacitans i trimintervallet. 
CTerm är en 0.47 pF kondensator. Kapacitansen för en sådan är 0.49 pF 
vid 2.112 GHz enligt ”Apparent Capacitance Chart” i Murata Chip 
S-Parameter & Impedance Library version 3.5.0 som laddats ner från 
Muratas hemsida. 
RTerm visar sig vara trimningsoptimal kring 75 Ω. 
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En 75 Ωs resistans är något induktiv (-0.085 pF) och två parallella 150 
Ω ger ett ungefär lika stort kapacitivt bidrag (+0.084 pF) vid 2.14 GHz 
enligt tabeller i avsnitt 3.6. Skillnaden är 0.169 pF. Det stämmer bra 
med resultat från mätningar. 
CEnd är ett gissat värde. Så små värden (≤ 0.1 pF) går inte att mäta. Det 
är beteendet och layouten som visar att detta antagande är rimligt. 
LTerm är grovt uppskattad med hjälp av simuleringar. 
Kapacitanserna är olika stora på respektive sida av LTerm induktansen. 
CTrimscrew 1 + CEnd ≈ 0.15 pF och CTerm ≈ 0.47 pF. Detta leder till 
impedanstransformation. Impedanstransformationen beror på hur stor 
obalansen är och signalfrekvensen. 
Kapacitansintervallet för CTrimscrew 1 är ett gissat värde. Det baseras på 
det praktiska trimningskapacitansintervall som trimskruv 2 har. När 
trimskruven ligger emot ledningen i stället för nästan emot så fås 
ytterligare 0.05 pF men den delen av trimintervallet är inte lämplig att 
använda (se resonemangen i avsnitten 6.1 och 7.2) 
Trimskruven gör att obalansen (impedanstransformationen) kan 
varieras. Därför kan anpassningen för resistansen RTerm justeras med 
trimskruv 1. Det går alltså att trimma termineringsresistansen med 
trimskruv 1. 
Då resistansen är låg (68 Ω) i termineringen måste trimskruv 1 
skruvas in nästan emot kopplingsledningen. När trimskruven är långt 
inskruvad är obalansen mindre och resistanser under 75 Ω såsom 68 Ω 
som ligger närmare ledningens karakteristiska impedans på ≈ 50 Ω 
blir då bättre anpassade. 
När trimskruv 1 skruvas ut blir i stället obalansen (impedans-
transformationen) större. Fullt utskruvad skruv ger bra anpassning mot 
82 Ω. 
Som nämnts i avsnitt 3.4 blir bandbredden och direktiviteten sämre ju 
mer impedanstransformation vi har. Direktiviteten blir någon dB 
bättre över sändarbandet när trimskruv 1 är långt inskruvad och en 
68 Ωs termineringsresistans används i stället för 75 Ω. 
Då direktiviteten ändå försämras kraftigt av inkopplandet av filtret har 
det i praktiken ingen betydelse för Ericsson om 75 Ω väljs i stället för 
t.ex. 68 Ω ur direktivitetssynpunkt. Med 75 Ω termineringsresistans 
fås stabilare trimning vilket däremot är önskvärt. 
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7.2 Trimningsstabilitet för trimskruv 1 
När trimskruv 1 är långt inskruvad så påverkas trimningen samtidigt 
av om skruvmejseln är inne i trimskruv 1 eller inte. 
När man trimmar är skruvmejseln inne i trimskruv 1 och bidrar till att 
skruven uppfattas ligga närmare kopplingsledningen. Det beror på att 
trimskruven har bättre kontakt med jord via gängorna när trimskruv-
mejselns tyngd trycker skruven mot kavitetsgodset (jord). 
När trimningen är ”klar” och skruvmejseln sedan dras ur så hoppar 
karakteristiken till ett annat läge. Därför måste man vid trimning 
skruva så mätningarna visar att man gått lite för långt för att sedan 
hamna rätt när mätningarna hoppar tillbaka då skruvmejseln dras ur. 
Detta är inte smidigt och antagligen inte populärt för trimningen i 
produktion. 
Det upptäcktes senare att problemet minskas kraftigt om trimskruven 
ges bättre elektrisk kontakt via gängorna. Med en bit inklämd 
koppartejp mellan trimskruv och kavitet jordades skruven mycket 
bättre. Om skruvmejseln var i eller ur skruven påverkade då knappt 
karaktäristiken alls. 
Det kan finnas mycket att göra för att förbättra trimskruvens 
utformning eller så kan man kanske t.ex. använda elektriskt ledande 
pasta vid trimskruvsgängorna. 
En annan nackdel då skruven är långt inskruvad är att impedans-
transformationen påverkas kraftigt vid minsta vridning när skruven 
ligger nära ledningen. 
Trimskruven ska helst hamna långt från kopplingsledningen för då 
minskar ”trimskruvsjordningskänsligheten”. Även precisionen i 
trimområdet ökar per skruvvarv (trimintervallet per skruvvarv 
minskar). 
Därför anses 75 Ω som ligger mitt i trimområdet vara ”trimnings-
optimal” termineringsresistans för Ericssons R5B kretskort. 
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7.3 Trimskruv 2 
Då termineringskapacitansen är hög skruvas trimskruv 2 in mot 
kopplingsledningen. Trimskruven kompenserar då så att terminerings-
kapacitansen upplevs som mindre. 
Om man inte beaktar att trimskruven ger en transformation så är det 
lite mystiskt att inskruvande av skruven mot riktkopplarledningen så 
att säga skapar ”induktans” som kompenserar den höga kapacitansen i 
termineringen. 
Det första man skulle kunna tro är att kapacitans tillförs då den 
jordade skruven förs mot riktkopplarledningen. Det är förvisso just det 
som sker men inte vid termineringen utan en bit ifrån och då blir 
resultatet i det här fallet det ”omvända”. 
Trimskruv 2 bör av samma anledningar som trimskruv 1 hamna långt 
från ledningen men ha kvar lite trimmarginal åt båda håll så att batch-
variationer för komponenter, kretskort och gjutning ska kunna 
kompenseringstrimmas. 
För att trimskruv 2 ska uppfylla detta så ska termineringskapacitansen 
väljas till 0.35 pF om termineringsresistanserna väljes till 150 Ω // 150 
Ω alternativt 0.47 pF eller 0.5 pF om endast en termineringsresistans 
på 75 Ω väljs (se tabell i avsnitt 6.1). 
Kombinationerna med 0.47 ±0.10 pF eller 0.5 ±0.10 pF 
kondensatorerna är att föredra eftersom de är mycket billigare än 0.35 
±0.10 pF kondensatorer. 

7.4 Klackarnas funktion 
Mätningarna har utförts med ett prototyplock där klack saknas p.g.a. 
misstag vid prototyptillverkningen. Enligt Ericssons gällande 
utformning av locket finns klackar med. Tyvärr ligger klackarna 
felplacerade för nuvarande utformning av riktkopplaren på kretskortet. 
Klackarna skulle ligga under locket på de ställen över kopplar-
ledningen där trimskruvarna anlöper från botten. 
Ericsson har påpekat att klackarna är en rest från tiden då 
trimskruvarna har suttit i locket. De användes då också för att det 
skulle finnas lite gods för trimskruvarnas gängor att löpa i. 
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När klackarna används (om de är korrekt placerade) eller när någon 
trimskruv är långt inskruvad minskar kopplingsgraden (direktiviteten) 
då de jordar närliggande signalfält. Det är mindre bra. 
Det är också önskvärt att geometrin i riktkopplaren inte modifieras för 
då kan andra moder och reflektioner än de önskade uppstå. 
Mätningar med ett 7.16 mm högt lock (gammalt lock) där klackarna 
frästs bort visar att borttagandet av klackarna leder till att kopplings-
graden ökar med 0.3 dB. Kopplingsgraden uppmättes till 39.8 dB med 
klackar och till 39.5 dB utan klackar. Mätfel ligger gissningsvis kring 
±0.1 dB i dessa mätningar. 
Klackarna kan också leda till att transmissionsförlusterna på huvud-
ledningen ökar. Det är rimligare att transmissionsförlusterna minskar 
än att de ökar om klackarna tas bort. 
Klackarna borde helst tas bort då de numera inte fyller någon vettig 
funktion. Att behålla dem lär inte göra någon större skillnad men 
principiellt är det fel att ha med något onödigt. 

7.5 Trimning i produktion 
I produktion kommer man inte att se att det är lättare eller stabilare att 
trimma när skruvarna är långt utskruvade. Det beror på att BP-filtret 
då ingår i produkten (AIU). 
Med BP-filtret kommer man i de fall som med fixturen (utan filter) 
ger ≥ 25 dB direktivitet inte att få mer än ≈ 19.5 till 20 dB direktivitet. 
Vad som egentligen händer ”döljs” då av filterreflektionen som är 
större. 
I produktion lär man därför få trimma på det sättet att man väljer en 
mittpunkt mellan två lägen där karakteristiken försämras. 
Resistanstoleransen på 1 % går bra att trimma. 75 Ω ±1 % ger 74.25 – 
75.75 Ω. Med trimskruv 1 kan man trimma mellan 68 Ω och 82 Ω 
utan problem. Resistanstoleransen är därför helt hanterbar med 
trimskruv 1. 
Värre är det med kapacitansen. Med en tolerans på 0.1 pF (som inte är 
så billig) hamnar 150 Ω // 150 Ω // 0.35 – 0.40 pF (valfritt val) ±0.1 
pF på 0.25 – 0.50 pF. Enligt mätningarna uppstår det värsta fallet för 
det intervallet vid 0.40 pF och ger då en direktivitet på 39.8 dB i 
sändarbandet. 
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Med kombinationen 75 Ω // - // 0.50 – 0.56 (valfritt val) ±0.1 pF 
hamnar vi på 0.40 – 0.66 pF. Enligt mätningarna uppstår det värsta 
fallet för det intervallet vid 0.65 pF och ger då en direktivitet på 39.1 
dB i sändarbandet. 
Båda ger minst 14 dB marginal från 25 dB. Den marginalen borde 
räcka mot andra produktionsvariationer (toleransvariationer) för att vi 
ska uppnå minst 25 dB direktivitet utan BP-filtret. Då kan vi få ≈ 19.5 
till 20 dB direktivitet när BP-filtret är med om BP-filtret är trimmat till 
21 dB anpassning från riktkopplarsidan. 
Hamnar vi utanför respektive kapacitansintervall ovan går det inte 
längre att kompenseringstrimma och då försvinner plötsligt mycket 
marginal. 
Haken är att våra mätningar gjorts på ett termineringsoptimerat 
exemplar. Toleranser, driftförhållanden (värme och fukt) och 
spridningar i produktion kommer att tära på marginalen. 
Det vore bättre att minska LTerm och ta bort CTerm (kondensator-
komponenten) förutom bidraget från resistanserna och ”end 
capacitance” så att bra direktivitet kan fås för en större bandbredd. 
Borttagandet av kondensatorn som är parallellt monterad med 
termineringsresistansen skulle dessutom ta bort kondensatorns 
toleransvariationer och därmed minska spridningen (ger mer marginal 
vid serieproduktion). 
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8 Förslag på lämpliga framtida studier 
Ericsson vill gärna veta vilka designförändringar som leder till 
minskade transmissionsförluster utmed riktkopplarens huvudledning. 
Ett förslag är att göra transmissionsförlustsimuleringar i HFSS med 
olika viaplaceringar och viatäthet både i ledaren och i de jordade 
sidoväggarna. 
Om man vill göra transmissionsförlustmätningar är det fördelaktigt att 
använda en nätverksanalysator med minst 3 portar. Då är det lättare att 
samtidigt mäta både riktkopplarens direktivitetsprestanda och huvud-
ledningens transmissionsförluster. 
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9 Sammanfattning 
Ericsson utvecklar en ny riktkopplare för framtida UMTS basstationer. 
När en 4-port är reciprok, förlustfri och alla 4 portar är anpassade kan 
man matematiskt visa att inporten alltid är isolerad från någon av 
övriga portar. En sådan komponent kallas en riktkopplare. (Gardiol 
1994, avsnitt 6.4.2) 
För att riktkopplaren ska ge oändlig direktivitet över oändlig 
bandbredd (d.v.s. vara en ideal riktkopplare) måste kraven i 
riktkopplardefinitionen (stycket ovan) uppfyllas. 
För att bygga en 4-port räcker det med att ordna till 4 olika 
anslutningspunkter. Det ordnas lätt och utgör ingen begränsning. 
Genom att exempelvis använda vanligt kretskortsmaterial och/eller 
luft som dielektriskt material och någon metall som ledningsmaterial 
blir ”komponenten” reciprok (Gardiol 1994, avsnitt 4.4.3). Det ordnas 
lätt och utgör inte heller någon begränsning. 
Förlustfrihet går inte att ordna då metalledare i kombination med luft 
och/eller kretskortsmaterial används. 
En riktkopplare som har små förluster visar sig inte ge några större 
direktivitetsförsämringar. Detta gäller i alla fall om förlusterna är av 
den storleksordning som Ericssons riktkopplare har vilket bekräftas av 
mätresultat i rapporten. Små förluster är därmed normalt inte heller en 
dominerande direktivitetsförsämringsfaktor. 
I verkligheten är anpassningarna vid portarna inte perfekta. I 
synnerhet gäller det vid serietillverkning där toleranser inom vissa 
gränser normalt accepteras. Anpassningen vid portarna är det krav 
som visar sig vara den dominerande direktivitetsbegränsande faktorn. 
Konstruktören försöker därför av ovanstående skäl att få så bra 
anpassning vid de 4 portarna som möjligt. 
Den vetenskapliga artikeln (Bickford & Branner 1988) visar att om 
anpassningarna är någorlunda bra så gäller följande: 
• Kopplingen påverkas knappt av anpassningen vid portarna. 
• Isolationen påverkas nästan bara av anpassningen vid 

riktkopplarens insignalsport och isolationsport. 
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• För isolationen är anpassningen lika viktig vid insignalporten som 
vid isolationsporten. Den av insignals- och isolationsportarna som 
har sämst anpassning kommer alltså att försämra isolationen mest. 

Sambandet mellan direktivitet (D) isolation (I) och koppling (C) i 
decibel är dBdBdB CID −=  enligt (10b’) i avsnitt 2.5. 

Eftersom direktiviteten bara beror av koppling och isolation beror den 
också nästan helt av anpassningen vid den sämst anpassade av 
insignals- och isolationsportarna. 
Ericsson har ett BP-filter som ger 21 dB reflektion på de sämsta 
ställena i sändarbandet när det är vältrimmat. Det är svårt att göra ett 
BP-filter med lägre reflektioner utan att öka filtermåtten och därmed 
kostnaderna för Ericssons produkt. Det är därmed lämpligt att betrakta 
filtrets reflektioner som en direktivitetsbegränsande faktor. 
Riktkopplarkonstruktörens mål blir då att riktkopplaren i sig, inklusive 
termineringen vid isolationsporten, konstrueras så att direktiviteten 
nästan bara begränsas av filtrets reflektioner. 
Om termineringen görs så att isolationsportsanpassningen blir exakt 
lika bra som anpassningen vid insignalporten (= filterreflektionen) så 
blir direktiviteten inte bättre än ≈ 21 - 3 dB ≈ 18 dB när BP-filtret är 
inkopplat. 3 dB avdraget är en konsekvens av att båda anpassningarna 
är lika viktiga och försämrar prestanda lika mycket. 
Om termineringsanpassningen i stället är 25 dB blir direktiviteten 
≈ 19.5 dB på de sämsta ställena i sändarbandet när BP-filtret är 
inkopplat. Observera att med en perfekt termineringsanpassning d.v.s. 
med en ideal anpassning vid isolationsporten blir direktiviteten med 
inkopplat filter förstås aldrig bättre än filterreflektionen (≈ 21 dB i 
Ericssons fall). 
Att det är så är ganska lätt att förstå därför att en signal som går in i 
riktkopplaren i backriktningen (från utsignalporten till insignalporten) 
och som reflekteras vid insignalporten (av BP-filtret) slutar med att gå 
i framriktningen. Eftersom direktivitet är ett mått på signalstyrka i 
framriktningen kontra signalstyrka i backriktningen blir i praktiken 
aldrig direktiviteten bättre än reflektionen (anpassningen) vid 
insignalporten. 
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Det finns en teoretisk möjlighet att ordna bra direktivitet genom att 
låta termineringen reflektera signalen med en sådan amplitud och fas 
att bidraget från signalen i backriktningen kancelleras. Det förutsätter 
att man känner till exakt hur signalen reflekteras vid insignalporten. 
I praktiken går det inte att göra så i serieproduktion p.g.a. att vissa 
toleransavvikelser tillåts såvida det inte görs mjukvarumässigt med 
hjälp av kalibrering. 
Kalibreringen innebär att noggrann mätning av reflektionenens 
amplitud och fas görs. Sedan används reflektionsmätningsdata som 
underlag till signalbehandling av effektmätningssignalen för att 
kompensera tillbaka. 
För att få bra direktivitet efter kalibrering måste riktkopplarens 
direktivitet också vara bra. Rimligtvis råder det ett proportionellt 
förhållande mellan dessa prestanda då bättre direktivitet i 
riktkopplaren ger bättre mätnoggranhet och därmed finns ett bättre 
underlag inför signalbehandlingen (korrigeringen). 
Ericssons BP-filter har en reflektionskarakteristik (fas och amplitud) 
som varierar kraftigt över bandet. Ericsson har heller inte infört 
möjlighet till kalibrering vilket antagligen skulle kräva en dyrare och 
mer komplicerad effektmätningsenhet. Därför är det i Ericssons fall 
med gällande konstruktion troligen omöjligt att kompensera 
signalreflektionen över sändarbandet i termineringen. 
Den slutliga direktiviteten för produkten beror alltså i princip nästan 
bara av filterreflektionen. 
När hänsyn tas till spridning i filterreflektionsprestanda i serie-
produktion och att trimtiden i produktion inte ska bli för lång bör man 
räkna med att reflektionerna måste tillåtas vara ≈ 0.5 + 0.5 dB ≈ 1.0 
dB sämre (gissning). 
Trimmas filtret från MCPA hållet i stället för från riktkopplarhållet 
ökar reflektionerna från riktkopplarhållet med ytterligare ≈ 2.0 dB 
(uppmätt). Sedan behövs lite mätmarginal och spridningsmarginal på 
kanske 0.5 dB för att inte för många exemplar ska fallera. 
I produktion är det i så fall knappast rimligt att begära mer än ≈ 19.5 - 
1.0 - 2.0 - 0.5 dB ≈ 16 dB direktivitet. 
Med trimning från riktkopplarhållet (ger i stället ≈ 2.0 dB mer 
reflektion mot MCPA vilket Ericsson inte accepterar) skulle man 
kanske kunna begära ≈ 19.5 - 1.0 - 0.5 dB ≈ 18 dB direktivitet. 
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Mätningar på Ericssons riktkopplare utan BP-filtret på ett enstaka 
exemplar visar att det går att få 39.6 dB direktivitet med terminerings-
komponenterna 75 Ω // 0.5 ±0.1 pF (// betyder parallellt med) 
alternativt 39.8 dB med 150 Ω // 150 Ω // 0.35 ±0.1 pF (se tabell i 
avsnitt 6.1) men då ingår inga marginaler alls. 
Vid byte av kretskortstillverkare och eventuellt också dessutom 
kretskortssubstratleverantör kan kretskortssubstratets dielektricitets-
konstant (εr) variera något. Då kan direktivitetsprestanda försämras. 
Slutsatsen är att Ericssons riktkopplare med lämpliga termineringar 
troligtvis kommer att fungera tillfredsställande i serieproduktion. 
Mätningar på parameterspridning mellan exemplar och över 
temperaturintervall enligt Ericssons kravspecifikationer har inte 
utförts i detta arbete. Prestanda kan därför tyvärr inte garanteras för 
olika exemplar och i andra temperaturer med enbart detta arbete som 
grund. 
Som framgår av de två föreslagna termineringsalternativen ovan har 
resistanser olika mycket reaktivt (induktivt/kapacitivt) bidrag för olika 
resistansvärden. Detta faktum som upptäcktes i mätningarna bekräftas 
av data för resistanskomponenter i skriften (Beyschlag 1998) från 
komponenttillverkaren Beyschlag. I avsnitten 6.2 och 3.6 finns mer 
information om detta. 
Genom att ta bort kondensatorn och hela serieinduktansen (som är 
realiserad på kretskortet) och bara montera två parallella 100 Ωs 
resistanser i termineringen går det att få minst 45 dB direktivitet över 
det i sammanhanget mycket breda bandet 1.83 – 2.22 GHz (se avsnitt 
5). Över sändarbandet fås då minst 55 dB direktivitet att jämföra med 
≈ 39.5 med ursprungslösningen. 
Den stora vinsten med den föreslagna lösningen är att den dyra 
kondensatorn med 0.1 pF precision inte behövs. Kondensatorn har en 
ganska stor relativ tolerans (i procent) eftersom värdet är litet och är 
därför en relativt stor källa till direktivitetsprestandaspridning i 
serieproduktion. Utan kondensatorn försvinner denna oönskade 
spridningskälla och prestanda förbättras dessutom vilket ger 
ytterligare spridningsmarginal. 
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Ett enkelt sätt att kompensera bort den ”end capacitance” som alltid 
finns vid termineringsanslutningen är att använda lämpliga parallella 
resistanser som ger ett motsvarande induktivt bidrag (se avsnitt 3.4, 
3.5 och 3.6). 
Resistansernas reaktansbidrag är litet och har relativt bra tolerans 
vilket är precis vad som önskas. En extra bonus är att resistanser är 
billiga komponenter jämfört med t.ex. 0.1 ±0.1 pF kondensatorer, men 
de kan naturligtvis bara användas när det samtidigt finns ett behov av 
resistans som t.ex. i riktkopplartermineringar. 
Om man väljer en resistanskombination som ger ett kapacitivt bidrag 
måste man skapa en liten serieinduktans för att kompensera bort ”end 
capacitance” och resistanskombinationens kapacitiva bidrag. 
I den aktuella riktkopplaren kan det realiseras genom att låta resistans-
anslutningarna på riktkopplarledningssidan endast dras på det översta 
lagret. Då blir resistansanslutningen något mer induktiv därför att 
”ledningen” blir smalare (bara ett lager) och därför att ledningen 
ligger längre från jordplanet som ligger under ledningen (ledningen 
blir mer högimpediv). 
För att termineringen ska ge bra (korrekt) anpassning över ett brett 
frekvensband får den inte impedanstransformera terminerings-
resistansen särskilt mycket. Impedanstransformeringens storlek beror 
av signalfrekvensen och därför blir anpassning sämre för alla utom en 
frekvens mot den tämligen frekvenskonstanta karakteristiska 
impedansen för riktkopplarens kopplade ledning. 
Ju mindre impedansavvikelserna är (= ju mindre serieinduktansen och 
parallellkapacitansen är) desto lättare är det att kompensera utan att få 
impedanstransformation (se avsnitt 3.4). 
Det ger att i praktiken blir impedanstransformeringen mindre ju 
mindre de ursprungliga (ej kompenserade) impedansavvikelserna är. 
Det är därför viktigt att minimera serieinduktansen och parallell-
kapacitansens storlek i termineringen. 
De två trimskruvsplaceringarna illustreras i figur 30 på sidan 104. 
Trimskruv 1 gör att vi kan variera kapacitansen vid ”end capacitance” 
(där den kopplade ledningen slutar). Mätningar har visat att det 
resulterar i att termineringsresistansen kan trimmas med trimskruv 1 
(se avsnitt 7). 
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När impedanstransformeringen är liten så får trimskruv 1 ett vettigt 
trimintervall. Vid större impedanstransformation ger skruvande på 
trimskruv 1 ett relativt stort trimintervall för terminerings-
resistansvärdet. 
Stor impedanstransformation (= oönskad för det minskar direktivitets-
bandbredden) ger alltså stort trimområde. Det vill man inte ha om 
trimintervallet blir onödigt stort för då försämras trimprecisionen. I 
Ericssons fall blir trimintervallet onödigt stort vilket beskrivs längre 
ned i texten. 
Införandet av trimskruv 1 gjordes under examensarbetets gång så den 
trimskruven saknades när termineringen designades. Man kan därför 
inte påstå att termineringsdesignarbetet gjorts felaktigt utan bara 
konstatera läget inför en ny designomgång. 
Utan serieinduktansen sker ingen impedanstransformation. Resistans-
kombinationen i termineringen ska då idealt ge 50 Ω. 
På Ericssons riktkopplare som har en relativt stor serieinduktans sker 
en ganska kraftig impedanstransformering. Det ger att termineringen 
bör ligga kring 75 Ω i stället för kring 50 Ω för att ligga mitt i 
trimintervallet för trimskruv 1 (se resonemang i avsnitt 7.2). 
På Ericssons riktkopplare kan resistansen trimmas med trimskruv 1 
över ett intervall som täcker termineringsresistanser från något mindre 
än 68 Ω till något mer än 82 Ω. Det motsvarar ungefär 75 Ω ±10 %. 
Med en 75 Ω resistans med 1 % tolerans skulle trimintervallet bara 
behöva vara 74.25 Ω – 75.75 Ω. För att få lite extra marginal är 
troligtvis ett trimintervall på ±3 % ett bra mål. 
Konstruktören ska därför försöka göra en impedanstransformation så 
att trimskruv 1 ger ett trimintervall på ±3 % för resistansen. Det kan 
vara svårt att få så låg impedanstransformation. En design utan 
serieinduktans i termineringen kanske redan ger ett större trimområde 
vilket återstår att undersöka. 
Mätningar har visat att trimskruv 2 trimmar termineringskapacitansen 
(se avsnitt 7). Trimområdet för trimskruv 2 har uppmätts till att 
motsvara ≈ 0.25 pF varav 0.20 pF (eller ±0.10 pF om man vill se det 
på det viset) anses vara användbart för trimning (se resonemang efter 
tabellen i avsnitt 6.1 och i avsnitten 7.2, 7.3). 
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När impedanstransformeringen minimerats (direktivitetsbandbredden 
maximerats) visar trimning med simuleringsprogrammet Microsoft 
Office att följande gäller: 
• Med trimskruv 2 (kapacitanstrimningen) trimmar man in den 

optimala direktiviteten till önskad frekvens. 
• Med trimskruv 1 (resistanstrimningen) trimmar man in storleken på 

direktivitetsmaximum (direktivitetsprestanda). 
• Det går inte att trimma in frekvens med trimskruv 1 respektive 

storleken på direktiviteten (direktivitetsprestanda vid maximum) 
med trimskruv 2. 
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Appendix A 

UMTS standarden 

Informationskällor 
Informationen till appendix A har inhämtats från internetsiten 
www.umtsworld.com och från Agilents ”Application Note 1355” 
(Agilent 2003). Där finns information i översiktlig form. På 
umtsworld.com finns också ett stort antal UMTS standard dokument i 
pdf format att tillgå för läsning. 
Information angående algoritmerna har inhämtats från boken (Prasad, 
Mohr & Konhäuser 2000 s. 236 – 250). 

Introduktion till UMTS standarden 
Det svenska 3G nätet är ett UMTS nät. UMTS är en europeisk 
standard som använder sig av Wideband Code Division Multiple 
Access (WCDMA) teknik. 
UMTS är ett Frequency Division Duplex (FDD) system. Frekvens-
bandet 2.11 – 2.17 GHz (60 MHz) används för sändning från 
basstation (BS) och för mottagning i mobilterminal (MT) s.k. 
downlink. Frekvensbandet 1.92 – 1.98 GHz (60 MHz) används för 
sändning från MT och för mottagning i BS s.k. uplink. 
I UMTS standarden är 60 MHz uplink respektive downlinkbanden 
uppdelade i 12 stycken bärvågsfrekvensband (carrierfrekvensband) på 
5 MHz. Frekvensbandbredden på 5 MHz har definitionen att den ska 
innehålla minst 99 % av signaleffekten. 
Measurement Coupler Unit (MCU) där riktkopplaren ingår har till 
uppgift att mäta uteffekten från varje 5 MHz bärvågsband 
(carrierband) som används. 
UMTS standarden tillåter tilldelning av valfritt antal (1 – 12 stycken) 
5 MHz bärvågsband per operatör. Den bandbredden på 5 – 60 MHz 
tilldelas i både sändnings och mottagningsbandet (totalt 10 – 120 
MHz). 
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Vanligaste kombinationerna är 4 operatörer med 3 bärvågsband 
vardera (15 MHz per operatör) och 3 operatörer med 4 bärvågsband 
vardera (20 MHz per operatör). 
För dessa kombinationer rekommenderas följande bärvågsbands-
tilldelning för att minimera interferensen. 
 

 

Figur 23 Bärvågsbandstilldelning. 

Till en början används endast ett bärvågsband vid operatörens ena 
bandkant till makrobasstationer. När sedan kapaciteten byggs ut 
används även bärvågsbandet vid operatörens andra bandkant till 
makrobasstationer. Bärvågsbandet (alt. banden) som finns mellan 
operatörens bärvågsbandkanter används till mikro- och 
pikobasstationer. 
Mikrobasstationer används för ”medium range”, exempelvis utmed en 
gata i ett kvarter. Pikobasstationer används för ”local area”, 
exempelvis inomhus i köpcentrum, flygplatser och tågstationer. 
UMTS standarden tillåter förskjutningar av bärvågsbandens center-
frekvens så att de ligger tätare inom operatörens band. Förskjutning 
med upp till 3 stycken 200 kHz steg tillåts (ger bärvågsbandsavstånd 
på 5.0, 4.8, 4.6 och 4.4 MHz). Det ger möjlighet till att öka bärvågs-
bandsavståndet (minska interferensen) till de andra operatörernas 
angränsande bärvågsband. 

86 



 

Kapacitetsbegränsningar i UMTS 
Interferens är den faktor som mest bidrar till minskad överförings-
kapacitet i systemet. Därför styrs uteffekterna noga och ofta (1500 
gånger per sekund) för både basstationerna och mobilterminalerna så 
att de inte sänder starkare än nödvändigt. 
För MT (vid uplink) är uteffektdynamiken (intervallet från maximal 
till minimal uteffekt) ≈ 80 dB. För BS (vid downlink) är uteffekt-
dynamiken ≈ 30 dB. 
Uteffektsstyrningsintervallet för basstationen är alltså inte särskilt stor. 
Skillnaden i dynamikkrav beror på att basstationerna är ganska jämnt 
utspridda geografiskt av täcknings- och kostnadsskäl. Mobil-
terminalerna som är rörliga kan å andra sidan finnas mycket mer 
ojämnt fördelade och därmed mycket närmare i avstånd från varandra. 
En BS kan samtidigt ha en kommunikationslänk med en MT som 
finns vid cellkanten (långt ifrån) och en MT som finns bredvid (nära) 
basstationen. Vid BS mottagning d.v.s. uplink kan en MT nära 
basstationen som sänder för starkt lätt störa mottagningen från en MT 
som befinner sig långt ifrån basstationen. Den MT som finns nära en 
BS måste i ett sådant fall kraftigt sänka sin uteffekt. 
En MT kan inte ha en kommunikationslänk med en BS som finns 
långt borta och samtidigt befinna sig nära en annan BS för då skulle 
handover tidigare ha skett till den BS som finns mycket närmare. 
M.a.o. så gäller att om en MT befinner sig långt ifrån en BS som den 
kommunicerar med så befinner den sig nödvändigtvis samtidigt också 
relativt långt från andra basstationer av samma typ från samma 
operatör. 
Det senare leder till att MT mottagning (downlink) på sin höjd kan 
störas av en ungefär lika kraftig signal från en annan BS. 
Signalen från den andra basstationen kan vara något kraftigare ett tag 
innan handover sker, därför behövs det trots det en viss begränsad 
uteffektsstyrning (dynamik) från basstationen. 
För att basstationerna inte ska störa varandra för mycket så har man 
valt att begränsa uteffekten så att t.ex. 95 % av mobilterminalerna får 
täckning (enligt simuleringar med statistiska modeller). 
Om det finns anledning att ordna täckning i de områden som inte täcks 
kan man bygga ut med lämpliga mikro- eller pikobasstationer där. 
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Tillåts för stora interferensstörningar (som härrör från icke linjära 
komponenter som transistorer) så minskar nätets överföringskapacitet. 
Linjäritetskraven är därför relativt stora i UMTS basstationer. 
Enligt UMTS standarden tillåts hur stor uteffekt som helst för 
makrobasstationer så länge linjäritetskraven och isolationskraven mot 
andra frekvensband hålls. En tolkning av det är att makrobascellen 
teoretiskt får vara godtyckligt stor. 
Ericsson har valt att ha en maximal medeluteffekt till antennkabeln på 
47.5 dBm (≈ 56.23 W) till deras UMTS basstationsprodukt som nu är 
under utveckling. 
Telekommunikationsnätet kan kompletteras med mikro- och pikobas-
stationer. Då ökar den totala överföringskapaciteten och den totala 
uteffekten från basstationer i nätet. 
Enligt UMTS standarden gäller att maximal medeluteffekt per 
bärvågsband (5 MHz) till antennkabeln inte får överstiga 38 dBm 
(≈ 6.31 W) för mikrobasstationer (medium range) respektive 24 dBm 
(≈ 0.25 W) för pikobasstationer (local area). Deras optimala cell-
storlekar är alltså bestämda i de simuleringsmodeller som använts som 
underlag för UMTS standardens uteffektkrav för dessa basstationer. 

Dataflöden och tjänster i UMTS 
UMTS standarden är till skillnad från Global System for Mobile 
Communication (GSM) standarden framtagen med tanke på både 
realtidstjänster och icke realtidstjänster redan från början. 
Vanligaste realtidstjänsten (när detta skrivs) är taltjänster (vanlig 
mobiltelefoni) och videotelefoni. 
Realtidstjänster har ingen felkorrigering förutom från redundant 
kodning. 
Ett Bit Error Rate (BER) krav och simuleringar med kommunikations-
systemsmodeller har varit underlag för hur mycket redundans som den 
redundanta kodningen i systemet ska ha. 
Icke realtidstjänster är av Long Constrained Delay (LCD) data eller 
Unconstrained Delay Data (UDD) typ. 
UDD använder Automatic Repeat Request (ARQ). Väntar man bara 
tillräckligt länge på omsändningar av felaktiga paket så finns inga fel 
kvar. BER är alltså 0. 
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UDD används normalt vid överföring av datainformation utan 
fördröjningskrav. Exempel är att surfa eller ladda ner information från 
Internet. Sådana tjänster ändrar bithastighet (bitrate) efter behov och 
tillgång. 
För väldigt små datamängder finns också en separat datapaketskanal. 
LCD är ett slags mellanting mellan realtid och UDD. Till LCD 
används redundant kodning och Forward Error Correction (FEC). För 
LCD finns det krav på BER och maximal fördröjning (typiskt ≈ 300 
ms). 
För realtids och LCD tjänsterna tillåts alltså ett litet antal fel. Normalt 
är BER 10-3 för taltjänster och 10-6 för LCD tjänster. 

Enligt ursprungliga UMTS systemkrav gäller att 
datakommunikationshastigheter (bitrate) på 
• 144 kbps ska kunna uppnås från mobil i fordon (120 km/h) från en 

makrocell. 
• 384 kbps ska kunna uppnås från en gående (3 km/h) i en mikrocell. 
• 2048 kbps ska kunna uppnås i inomhusmiljöer (max 3 km/h) i en 

pikocell. 
Med nyare teknik och systemalgoritmer kan även högre överförings-
hastigheter åstadkommas. 
Ett ”chip” är en modulerad radiodatasymbol. En basstation klarar att 
överföra totalt 3.840 Mcps (chiprate) à 2 bitar (motsvarar 7.680 Mbps 
brutto) som mest. 
Chip dataströmmen innehåller då bl.a. kanalkodning, felkorrigering 
och viterbikodning (redundant kodning). Chipdataströmmen är nästan 
3 ggr så stor i antal bitar som ursprungsdatamängden (som benämns 
bitrate). 
Den totala kapaciteten per basstation räcker exempelvis till för 1 
stycken 2048 kbps + 2 stycken 384 kbps kommunikationer samtidigt. 
Hastigheten 2048 kbps används normalt bara vid kommunikation med 
mikro- och pikobasstationer. Då används 6 stycken 384 kbps (6 ⋅ 384 
kbps = 2048 kbps) kanaler. De lägre hastigheterna använder bara 1 
kanal. 
Den resulterande bruttodatahastigheten i exemplet ovan blir (6 + 2 
kanaler) ⋅ 960 kbps brutto = 7.680 Mbps brutto (totalt). 
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Vanlig mobiltelefoni använder en bithastighet på 12.2 kbps. Man har 
för taltjänsten valt att ha ungefär 5 ggr så stor bruttodataström (60 
kbps) jämfört med den ursprungliga (mer redundans). 
UMTS basstationerna klarar teoretiskt 128 sådana kanaler (128 ⋅ 60 
kbps = 7.680 Mbps). 
Kanalerna hålls isär med kodning. En kombination av Spreading 
Factor (SF) kod och Scrambling Code (SC) kod gör kanalerna 
urskiljbara. SF kodningen har också som huvuduppgift att sprida ut 
basbandet över hela 5 MHz bärvågsbandet, därav namnet. 
Den moduleringsmetod som används är ”root-raised cosine” filtrerad 
Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) med en ”roll-off” faktor på 
0.22. 
För att bibehålla en viss BER nivå krävs en viss signalenergi per bit 
vid mottagaren. Annars försvinner signalen i brus och interferens-
signaler. Den totala sändningseffekten i en kommunikation mellan 
basstation och mobilterminal justeras därför linjärt mot använd 
bithastighet (bitrate). 
Om de flesta mobilterminaler befinner sig nära basstationen så räcker 
basstationens totala uteffekt. Då är det WCDMA systemet maximala 
totala datahastighet som begränsar överföringskapaciteten. 
Så gynnsamt är det inte i normalfallet. Ofta är det basstationens 
maximala uteffekt som begränsar överföringskapaciteten. 
Därför finns det algoritmer som har till uppgift att styra uteffekten så 
att den ligger nära basstationens maximala uteffekt. Målet är att få så 
hög överföringskapacitet i systemet som möjligt. 
För att veta hur stor del av den totala uteffekten som basstationen 
sänder med måste uteffekten mätas noggrant. Det är det som sker i 
MCUn där riktkopplaren ingår. 
Det går endast att ändra överföringshastigheten (birate) godtyckligt 
från basstationen för icke realtidstjänster av UDD typ. Därför är det 
mest den typen av tjänster som den här typen av algoritmer påverkar. 
Realtidstjänsterna kräver typiskt en bestämd bitrate över ett längre 
tidsintervall. Enda möjligheten att förändra basstationens effekt-
belastning för realtidstjänster är att fördela om tjänsterna något mellan 
basstationerna eller basstationernas olika bärvågsband (handover). 
Även till handoverbesluten används uteffektmätningar från MCUn. 
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Då kapaciteten inte räcker till för fler realtidstjänster så måste 
basstationen blockera (utestänga) nya användare. Det är operatörens 
uppgift att bygga ut med fler basstationer då sådant riskerar att ske. 

Access algoritmer 
Förenklat kan man säga att Admission Control (AC) algoritmerna 
blockerar tjänster som leder till att dataresurser eller uteffekt vid 
basstationen inte räcker till. 
AC algoritmernas huvudsyften är att garantera systemets stabilitet och 
ge hela systemet så hög överföringskapacitet som möjligt. 
AC algoritmerna använder information från mätningarna av 
basstationens uteffekt. 
AC algoritmerna är ett slags systemnavsalgoritm som i sin tur delvis 
styrs av eller med information ifrån handoveralgoritmerna, Congestion 
Control (CC) algoritmerna och load control algoritmerna. 

Load control algoritmens funktion 
Överföringshastighetsstyrnings algoritmen för icke realtidstjänsterna 
av UDD typ heter ”load control for the downlink”. 
Då uteffekten är över ett tröskelvärde sker följande. 
För att maximera överföringskapaciteten då effekten är begränsad 
används algoritmer som minskar överföringshastigheten till avlägsna 
mobilterminaler eller mobilterminaler som har dåliga mottagnings-
förhållanden. 
Just för de mobilterminaler som nämnts krävs stor uteffekt per bit från 
basstationen då signalen dämpas kraftigt på vägen för dem. Genom att 
minska antalet bitar som överförs minskas samtidigt uteffekten vilket 
önskas i detta fall. 
Då uteffekten är under tröskelvärdet sker följande. 
För att maximera överföringshastigheten då det finns lite effekt-
resurser kvar så ökar algoritmerna överföringskapaciteten för de 
mobilterminaler som finns närmast basstationen eller har bra 
mottagningsförhållanden. För de mobilterminalerna behövs bara 
relativt lite uteffekt per bit. 
Till just de mobilterminalerna kan överföringskapaciteten (bitrate) 
ökas rejält utan att det kostar mycket i total uteffekt. 
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Genom att styra överföringshastigheterna ser algoritmen till att 
begränsningen i basstationens uteffekt begränsar överförings-
kapaciteten så lite som möjligt. Målet är att basstationen ska kunna 
ligga ganska nära sin maximala totala datahastighet (nära 3.8 Mcps). 
Tröskelvärdet för önskad uteffekt ligger något under maximal uteffekt 
för basstationen. Även basstationens överföringshastighetströskel 
(chiprate) ligger något under dess maximala kapacitet. 
Det beror på att det behövs lite marginal för att snabbt klara av att 
hantera ytterligare tjänster som nödsamtal och plötsligt ökad 
handoverhantering (för omfördelningar) i samband med tillfälliga 
trafikanstormningar eller mobilterminalförflyttningar. Då ska inte 
basstationen spärra hanteringen. 
De är endast icke realtids tjänster av UDD typ som får använda 
basstationens sista effekt och överföringskapacitet upp till tröskel-
värdet. Hade systemet inte varit byggt för icke realtids tjänster så hade 
”load control for the downlink” algoritmen inte kunnat användas. Det 
hade då inte gått att reglera basstationens uteffekt så att basstationens 
kapacitet kunnat utnyttjas lika effektivt. 
Realtidstjänsternas totala dataöverföringsmängd varierar i tiden då 
realtidstjänsterna påbörjas och avslutas på olika mobilterminaler. De 
tillfälliga tidsögonblick då realtidstjänsterna kräver mindre av 
överföringskapaciteten (mellan realtidskanalallokeringar) tilldelas den 
extra överföringskapaciteten framförallt till de tjänster som är av UDD 
typ (som får fördröjas godtyckligt). 

Handover algoritmer 
Handover av downlink har också nytta av mätningen av basstationens 
uteffekt. Den basstation eller det bärvågsband som inte nått sitt 
uteffekttröskelvärde kan få ta över downlink från en basstation eller 
bärvågsband som har det. På det viset ökas överföringskapaciteten i 
det totala nätet. 
Uteffektmätningen som MCU utför ingår därför normalt också i 
beräkningar av ett handoverkvalitetsvärde. Kvalitetsvärdet jämförs 
mot ett handovertröskelvärde för downlink som avgör om handover av 
downlink ska göras eller inte. 
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Stabilitets algoritmer 
När interferensen blir för stor för att kommunikationen ska kunna 
upprätthållas ökas uteffekten från både BS och MT. Den ökade 
uteffekten ger upphov till mer interferens hos omgivande basstationer 
som i sin tur höjer sin uteffekt. Då blir interferensen åter igen för stor 
för att upprätthålla kommunikationen från den första basstationen och 
den ökar sin uteffekt igen o.s.v. 
På engelska kallas fenomenet ”the party effect”. Med den snabba 
uteffektuppdateringen skulle det snabbt resultera i att alla basstationer 
sänder med sin maximala uteffekt och interferensstörningarna skulle 
bli kraftiga. Systemets totala överföringskapacitet skulle då också 
minska kraftigt. 
För att förhindra att detta instabilitets problem uppstår begränsas 
uteffekthöjningen allt kraftigare (olinjärt) ju högre uteffekten blir av 
CC algoritmen. AC algoritmen informeras då om att den ska begränsa 
åtkomsten kraftigare. 
CC algoritmen använder information från mätningarna av 
basstationens uteffekt. 

Kort slutsats om MCU mätningarnas syfte 
MCU mätningarna används för att mäta uteffekt från valfritt 5 MHz 
bärvågsband i sändarbandet för basstationen. 
Mätningarna används i basstationsnätverkslagret (layer 3) där bl.a. 
”load control” och ”hand over control”, CC och AC algoritmerna styr 
dataflödeshanteringen. 
Huvudmålet är att öka hela mobilnätets överföringskapacitet. 
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Appendix B 

Ericssons stripline i luft riktkopplare 

Riktkopplarens placering och funktion 
I Ericssons basstationer ingår en Antenna Interface Unit (AIU). I den 
sitter en Measurement Coupler Unit (MCU). På svenska betyder MCU 
ungefär mätningsenhet. Riktkopplaren som på engelska kallas 
”coupler” är C:et i MCU och är alltså en viktig del av mätenheten. 
Det är styrkan på signalen som sänds ut i etern från basstationen som 
det är intressant att mäta. I signalstyrkemätningen vill man då inte få 
med bidrag från signaler som reflekteras eller tas emot i antennen. Det 
beror på att det är basstationens uteffekt som är begränsad och som 
man behöver hushålla med. 
Den utsända signalen reflekteras på t.ex. husväggar och tas emot av 
antennen igen. Den utsända signalen reflekteras också vid 
missanpassningar i signalvägen till antennen eller i antennenheten. 
Närliggande sändare kan också sända på samma frekvens vilket 
antennen också tar emot. Alla dessa signaleffektbidrag har inget att 
göra med den effekt som för stunden sänds från basstationen. Därför 
vill man inte få med dessa effektbidrag i effektmätningen. 
Riktkopplarens uppgift är att låta en del av signalen som går i 
framriktningen ”kopplas över” till en mätledningsanslutning utan att 
låta eventuella signaler som går i backriktningen ”kopplas över” till 
samma mätledningsanslutning. 
En ideal (= teoretisk) riktkopplare mäter den signal som går i 
framriktningen utan att alls påverkas av signaler som går i 
backriktningen. 
I praktiken påverkar signalen i backriktningen mätsignalen lite. Hur 
bra riktkopplaren lyckas med att dämpa signal i reflekterad (bakåt-
gående) riktning gentemot signal i utgående (framåtgående) riktning 
vid mätporten anges med begreppet direktivitet. 
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Figur 24 Blockschema över MCU enheten. 

MCUn består av (se figur ovan): 
• sändarport. Anslutningskontakt för kabelanslutning från Multi 

Carrier Power Amplifier (MCPA). 
• monitorport. Anslutningskontakt för extern signaleffekts-

mätutrustning. 
• antennport. Anslutningskontakt för kabel till antenn. 
• duplexfilter. Duplexfiltret består av ett BP-filter för sändnings-

signalen och ett BP-filter för mottagningssignalen (olika 
frekvensband). Filtrens uppgift är att begränsa störningar till andra 
frekvensband vid sändning och från andra frekvensband vid 
mottagning. Duplexfiltret isolerar därmed också sändnings- och 
mottagningsdelarna från varandra. Riktkopplarens huvudledning, 
antennkabeln och antennen används för signaltransport av både 
sändnings och mottagningssignalen. 

• en striplineriktkopplare i luft. 
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• en riktkopplarterminering. 
• en splitter som delar mätsignalen mellan en effektmätare som finns 

på samma kretskort samt monitorporten där man kan koppla in 
extern effektmätningsutrustning. 

• en dämparkrets så att monitorporten får rätt kopplingsgrad 
(signalstyrka). 

Sändningssignalen som ska sändas ut kommer från MCPA in i sändar-
porten och går igenom ett BP-filter. Sedan fortsätter den genom 
huvudledaren i riktkopplaren (mellan 1 och 2 i figur 24 ovan) och ut 
till antennkabel och antenn. 
Den maximala medeluteffekten vid antennkabeln för den aktuella 
basstationen är 47.5 dBm (≈ 56.23 W) och breder ut sig över ett 
5 MHz brett bärvågsband (carrierband). 
Lite effekt läcker över till den parallella så kallade kopplade ledningen 
med hjälp av elektromagnetisk koppling (via induktion). Detta kallas 
koppling. 
Riktkopplarens huvudledning har en transmissionseffektförlust (S21) 
som är ≈ 0.15 dB. Det är ≈ 3.4 % effektförlust vilket motsvarar en 
förlust på ≈ 1.9 W vid maxeffekt. I den effektförlusten ingår förluster 
(reflektioner) vid övergångar till mätkontakter samt en liten kopplad 
effekt till riktkopplarens mätledning. 
Maximala medelinsignaleffekten till riktkopplaren är ≈ 47.65 dBm 
(47.5 + 0.15 dBm). Det motsvarar ≈ 58.2 W. 
I riktkopplaren kopplas ≈ 0.16 % (28 dB kopplingsgrad) av effekten 
till den kopplade ledningen. Vid maximal sändningseffekt ger det att 
≈ 90 mW medelsignaleffekt kopplas (tappas av) till splittern. 
Mottagningsfiltret och sändningseffektmätaren behandlas inte i detta 
arbete. Arbetets fokus är riktkopplaren och dess terminering. 
De fyra riktkopplarändar i bilden ovan som huvudsakligen ingått i 
analys och mätningar är antennport, monitorport, termineringen ZTerm 
och sändarport alternativt vid fixturmätningar riktkopplarändan vid 
1:an i figur 24 ovan. 
Frekvensområdet som har varit aktuellt är sändarbandet för UMTS på 
2.11 – 2.17 GHz (60 MHz bandbredd). 
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Principskiss över Ericssons striplineriktkopplare 
Ericssons stripline i luft riktkopplare är av backward wave typ. Dess 
principiella funktion beskrivs av följande figur. 
 

 

Figur 25 Principskiss över Ericssons striplineriktkopplare. 

1 – 2 är huvudledning. 
Vår sändningssignal går in i port 1 och ut ur port 2. 
3 – 4 är kopplad ledning. 
3 är mätport och 4 är termineringsport. 
”c” i figuren ovan står för koppling (coupling på engelska), ”i” står för 
isolation. 
Isolation mäts på det sätt som tidigare har beskrivits i avsnitt 2.6 där 
beteckningen iM används för isolationen ”i” i figur 25 ovan. 
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Tvärsnittsvy över Ericssons riktkopplarledning 
Luftgapet från kretskortets ovansida till locket är 7 mm. Luftgapet 
under riktkopplarledningarna är 1.17 mm. Riktkopplarledningarna kan 
förenklat betraktas som striplineledningar i luft med en karakteristisk 
impedans på ≈ 50 Ω. De fem kopparlagren i riktkopplarledningarna är 
ihopkopplade till en ”tjock” ledning med vior. 
 

 

Figur 26 Tvärsnitt över Ericssons riktkopplarledning 
(förenklad). 

Figuren ovan beskriver hur en av riktkopplarledningarna av 
”striplinetyp” ser ut. I riktkopplaren finns två parallella ledningar av 
detta slag. 
I figuren syns bara översta och understa kopparlagret (grov 
förenkling). Kretskortet med metallager (det ljusgrå och det svarta i 
figuren) har i verkligheten fem metallager och är utformat på det sätt 
som beskrivs under rubriken ”Kretskortsstruktur” nedan. 
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Kretskortsstruktur 
Kretskortet har 5 metallager. Lagren används huvudsakligen till 
följande: 
Lager 1. Ledningsbanor på ovansidan och komponentanslutnings-
lödöar. 
Lager 2. Skärma av lager 1 och 3 ifrån varandra samt distribuera ut 
jord över kretskortet. 
Lager 3. Inbäddade striplineledningar (i kretskortet). 
Lager 4. Skärma av lager 3 och filter lock (lager 5) ifrån varandra 
samt distribuera ut jord över kretskortet. 
Lager 5. Jordlager som lock till underliggande filterkavitet. 
 

 

Figur 27 Kretskortsuppbyggnad (ej skalenlig). 

Alla ytmonterade komponenter monteras på ovansidan. Lager 3 
används också för att dra ledningar som ska korsa ledningarna på 
lager 1. 
Lediga ytor på lager 1 och 3 används till att skärma av signaler och 
distribuera ut jord. 
I riktkopplarens striplineledningar är alla 5 lager ihopkopplade med 
vior som sitter tätt. Alla lager används då och bildar en slags ”tjock” 
ledning. 
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Layoutvy över riktkopplaren 

 

Figur 28 Riktkopplarlayout sedd ovanifrån. 

Under de ytmonterade komponenterna ligger kretskortssubstratet (utan 
kopparbeläggning). 
Kretskortstillverkaren har fräst bort kretskortsmaterial där 
luftspalterna finns (helvitt i figuren ovan). 
Riktkopplaren har en fysisk genomsnittlig längd på ≈ 18 mm. Då 
avses den kopplade ledarens ungefärliga parallella längd (övre ledaren 
i figuren ovan). 
Med f  GHz (mitt i sändarbandet) och 14.2=
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En ideal riktkopplare har längden 
4
0λ  (se avsnitt 2.9) men Ericssons 

riktkopplarkonstruktörer har haft begränsat med utrymme så de har 
designat en riktkopplare som är ungefär hälften så lång. 
Det leder till att transmissionsförlusterna på huvudledaren minskar 
något men det leder också till att kopplingsgradskurvan (direktivitets-
kurvan) blir brantare vilket ger sämre direktivitetsbandbredd mot lägre 
frekvenser från 2.14 GHz (se avsnittet ”Kopplingsgrad för Ericssons 
riktkopplare” senare i detta appendix). 
 

 

Figur 29 Kopplingsgrad vid 0.5 – 8.5 GHz (0.8 GHz per ruta). 
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Mätning av kopplingsgraden visar att kopplingen ökar snällt till ≈ 4.22 
GHz (toppen i 5:e rutan från vänster). Sedan gör resonanser eller 
lokala missanpassningar att kopplingsgradskurvan hoppar lite. 
Det är lite svårt att uppskatta kopplingsmaximum från mätningen. 
Teoretiskt borde kopplingsmaximum vara någonstans kring 
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=
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⋅
=
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= −  GHz  (27) 

där 
4

'0λ  definieras vara lika med riktkopplarens längd (baserat på teori 

kring formel för kopplingsgradsmaximum i avsnitt 2.9) och därmed 
gäller att )meterilängdrensriktkoppla(4'0 ⋅=λ . 

Resultatet vid beräkningen enligt formel (27) stämmer ganska bra med 
det uppmätta resultatet. 
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Trimskruvarnas placering 

 

Figur 30 Trimskruvarnas placering. 

Trimskruvarnas placering är under kopplarledningen i bilden. På 
ungefär motsvarande positioner på översidan finns klackar. 
Klackarna är runda metallbitar som sticker ner från godset i locket. 
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Om Ericssons stripline i luft riktkopplare 
Ericssons riktkopplare har sina ledningar hängande i luften (stripline). 

Luft som dielektrikum har följande fördelar: 
• Luft som dielektrikum ger mycket låga signalförluster. 
• Jämfört med mikrostrip (luft + kretskortssubstrat) så blir 

fashastigheterna oberoende av frekvens och av om signalenergin 
överförs via c- eller π-moden. 

• Luftens dielektricitetskonstant (εr) är tämligen konstant. 

Nackdelar med luft är 
• Ledningen måste hängas upp. Vid upphängningarna bör designen 

göras så att ledningens impedans påverkas minimalt. 
• Våglängden är längre i luft vilket gör riktkopplaren något längre. 
Ericsson har löst impedansavvikelse problemet vid upphängningarna 
genom att låta striplineledningen ligga mycket närmare jord på 
undersidan än vid dess sidor och ovanför ledningen (se figur 26 på 
sidan 99). Ledningens impedans styrs då mest av avståndet till det 
närmaste jordplanet vilket är under ledningen. 
På Ericsson görs upphängningarna genom att behålla (ej fräsa bort) 
kretskortsmaterial på sidorna av ”luftledningen” utmed korta sträckor 
på ett fåtal ställen. 
Vid upphängningarna är det trångt (ligger nära kontaktanslutningar) så 
Ericsson har inte lagt jordplanet vid ledningssidorna längre ifrån 
ledningen vid upphängningarna. Det hade annars kunnat kompensera 
den marginella impedanssänkningen. 
En annan anledning till att inte bredda avståndet till jord i sidled vid 
upphängningen eller öka avståndet till jord under ledningen vid 
upphängningen är att förenkla utformningen av metallskåran under 
ledningen. Metallskåran får då raka kanter och samma djupavstånd 
utmed hela ledningen. 
Variationer i lockets eller kavitetens gjutning används för att utjämna 
(korrigera) ledningens karakteristiska impedans på lämpliga ställen. 
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Kopplingsgrad för Ericssons riktkopplare 
Ericssons riktkopplare motsvarar en riktkopplare med nästan halverad 
ideallängd (≈ 1/1.944 del av den ideala längden). Detta är en 
konsekvens av att konstruktörerna har haft begränsat med utrymme att 
tillgå för riktkopplardesignen. 
Hade Ericssons riktkopplare haft samma tvärsnittsmått och haft ideal 
längd skulle kopplingsgradsmaximum ha varit ≈ 25.2 dB. Med 
Ericssons längd blir kopplingsgraden ≈ 28 dB. D.v.s. ≈ 3 dB mindre. 
Detta är baserat på beräkningar i MathCAD med 
kopplingsgradsformeln 4.53 från boken (Mongia, Bahl & Bhartia 
1999). 
Kopplingsmaximum på Ericssons riktkopplare inträffar vid ≈ 1.944 ⋅ 
2.14 GHz = 4.16 GHz (samma resultat som beräkning enligt formel 
(27)). 
Kring f = 2.14 GHz är kopplingskurvan brantare än kring kopplings-
maximum (se figur 4 på sidan 16). 
10 % dämpning av kopplingsfaktorn inträffar då närmare vårt f = 2.14 
GHz än om vi hade haft en riktkopplare med ideal längd. 10 % 
dämpningen fås vid 1.877 GHz. Detta är baserat på beräkningar i 
MathCAD med kopplingsgradsformeln 4.53 från boken (Mongia, 
Bahl & Bhartia 1999). 
En ideallängdsriktkopplare skulle haft 10 % dämpningsgränsen nedåt 
vid 1.525 GHz (se avsnitt 2.9) vilket ger mer kopplingsgradsmarginal 
kring sändarbandet. 
För frekvenserna över 2.14 GHz förbättras kopplingsgraden 
(direktiviteten) tills maximum kring 4.16 GHz uppnås. Den övre 
frekvensgränsen för 10 % dämpningen ligger då på andra sidan av 
kopplingsmaximum. Den ligger därmed avsevärt mycket längre från 
sändarbandet än den undre frekvensens 10 % dämpningsgräns. 
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Appendix C 

Förkortningar 
//   Parallellt med 

Avser monterade komponenter. 
3G   Tredje Generationen 
AC   Admission Control 
ADS  Advanced Design System 

Agilents simuleringsprogramvara heter så. 
AIU   Antenna Interface Unit 
ARQ  Automatic Repeat Request 
AWR  Applied Wave Research 
   Företaget som gjort programmet Microwave Office. 
BER  Bit Error Rate 
BP   Bandpass 
BS   Basstation 
BW   Bandwidth (Bandbredd) 
CC   Congestion Control 
Chip  En modulerad radiodatasymbol i ett ”spread spectrum” 

kodningskommunikationssystem 
CDMA och WCDMA är exempel på sådana system. 

FDD  Frequency Division Duplex 
FEC   Forward Error Correction 
FR4   Flame Retardant 4 

Det är en klass av kretskortssubstrat som används vid 
nästan all kretskortstillverkning (i alla fall år 2005). 

GSM  Global System for Mobile Communication 
HF   High Frequency 
HFSS  High Frequency Structure Simulator 
LCD  Long Constrained Delay 
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LP   Lågpass 
MCPA  Multi Carrier Power Amplifier 
MCU  Measurement Coupler Unit 
MT   Mobilterminal 
QPSK  Quaternary Phase Shift Keying 
SC   Scrambling Code 
SF   Spreading Factor 
TDR  Time Domain Reflectometer 
UDD  Unconstrained Delay Data 
UMTS  Universal Mobile Telecommunication System 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 
Z0   Karakteristisk impedans för en ledning 
εeff    Den effektiva dielektricitetskonstanten 

Det är underförstått att det är den relativa effektiva 
dielektricitetskonstanten (εr,eff) som avses. 

εeffc   Den effektiva dielektricitetskonstanten vid ”c mode” 
fältfördelning 
Det är underförstått att det är den relativa effektiva 
dielektricitetskonstanten vid ”c mode” fältfördelning 
(εr,effc) som avses. 

εeffπ  Den effektiva dielektricitetskonstanten vid ”π mode”
 fältfördelning 
Det är underförstått att det är den relativa effektiva 
dielektricitetskonstanten vid ”π mode” fältfördelning 
(εr,effπ) som avses. 

εr   Relativ dielektricitetskonstant 
µr   Relativ permeabilitetskonstant 
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