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Företaget Flextronics AB i Linköping testar moderna mobiltelefoner för tillverkares räkning. Som
examensarbete har jag fått företagets uppdrag att utvärdera och förbättra deras testsystem DVT-UMTS
(3G). DVT-UMTS är ett komplext system av komponenter, och man misstänker att dessa stör varandra
inbördes, vilket i sin tur kan ge felaktiga mätresultat. 

Beträffande mottagarsidan hos en mobiltelefon tror man att DVT-UMTS p g a störningar, s k
intermodulationsprodukter, uppvisar bitfelshalter i testet Rx Out of band blocking. Komponenter som
kan tänkas ge störningar är continuous wave-generator och basstationssimulatorn. Antennanslutningen
bortses från i undersökningen. Kontroll av CW-generatorn sker med hjälp av lågpassfilter, riktkopplare
och dämpare. Kontrollen visar att den är orsak till bitfel men inte ensam orsak. Basstationssimulatorn
kontrolleras med hjälp av högpassfilter, riktkopplare och varierade kabellängder. Även denna visar sig
ge upphov till bitfel. 

Bitfel orsakade av intermodulationsprodukter från CW-generatorn kan reduceras med lågpassfilter och
dämpare. Motsvarande problem hos basstationssimulatorn kan åtgärdas med högpassfilter och varierade
kabellängder. 

Kvarstående bitfel är acceptabla enligt specificerade krav från det internationella samarbetsorganet
3GPP. Mobiltelefonens sändarefunktion testas med programmet Tx Spurious emission, där otillåtet höga
dämpningsnivåer kan ge problem. Dessa nivåer beror av signalvägarna mellan testad enhet och
spektrumanalysatorn. Med hjälp av gordon, darlingtontransistor och switch kan signalvägarna
optimeras. En alternativ testuppkoppling på DVT-UMTS, innehållande switch med styrprogram, ger
dämpningsnivåer innanför specificerade gränser.
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SAMMANFATTNING 
 
 
Företaget Flextronics AB i Linköping testar moderna mobiltelefoner för 
tillverkares räkning. Som examensarbete har jag fått företagets uppdrag att 
utvärdera och förbättra deras testsystem DVT-UMTS (3G).  
 
DVT-UMTS är ett komplext system av komponenter, och man misstänker 
att dessa stör varandra inbördes, vilket i sin tur kan ge felaktiga mätresultat.  
 
Beträffande mottagarsidan hos en mobiltelefon tror man att DVT-UMTS p g 
a störningar, s k intermodulationsprodukter, uppvisar bitfelshalter i testet 
Rx Out of band blocking. Komponenter som kan tänkas ge störningar är 
continuous wave-generator och basstationssimulatorn. Antennanslutningen 
bortses från i undersökningen. Kontroll av CW-generatorn sker med hjälp av 
lågpassfilter, riktkopplare och dämpare. Kontrollen visar att den är orsak till 
bitfel men inte ensam orsak. Basstationssimulatorn kontrolleras med hjälp 
av högpassfilter, riktkopplare och varierade kabellängder. Även denna visar 
sig ge upphov till bitfel.  
 
Bitfel orsakade av intermodulationsprodukter från CW-generatorn kan 
reduceras med lågpassfilter och dämpare. Motsvarande problem hos 
basstationssimulatorn kan åtgärdas med högpassfilter och varierade 
kabellängder.  
 
Kvarstående bitfel är acceptabla enligt specificerade krav från det 
internationella samarbetsorganet 3GPP. 
 
Mobiltelefonens sändarefunktion testas med programmet Tx Spurious 
emission, där otillåtet höga dämpningsnivåer kan ge problem. Dessa nivåer 
beror av signalvägarna mellan testad enhet och spektrumanalysatorn. Med 
hjälp av gordon, darlingtontransistor och switch kan signalvägarna 
optimeras. En alternativ testuppkoppling på DVT-UMTS, innehållande 
switch med styrprogram, ger dämpningsnivåer innanför specificerade 
gränser. 
 
 



ABSTRACT 
 
The company Flextronics AB (Ltd) in Linköping, Sweden, is testing modern 
mobile telephones on behalf of various manufacturers.  
 
For my MA-exam the Company assigned me the task of evaluating and 
improving the Company’s test system DVT-UMTS (3G). 
 
The DVT-UMTS is a complex system of components, and there is reason to 
believe that these interfere with each other, causing erroneous test results.  
 
With respect to the receiver function of the mobile phone, one believes that 
the DVT-UMTS, caused by interferences known as intermodulation 
products, gives bit error levels in the test Rx Out of band blocking. Possible 
sources are the continuous wave generator and the base station simulator. 
Here, the antenna connection is disregarded. The checking of the 
 CW-generator is done using low pass filter, directional coupler and 
attenuator. My evaluation shows that the generator is causing bit errors, but 
not exclusively. The base station simulator is checked using high pass filter, 
directional coupler and connecting cables of various lengths. The simulator 
also appears to cause bit errors.  
 
Bit errors caused by the intermodulation products from the CW-generator 
can be reduced with low pass filter and attenuator. The corresponding 
problem regarding the base station simulator can be remedied with high pass 
filter and certain cable lengths. 
 
The remaining bit errors are within the specification given by the 
international coordination body 3GPP. 
 
The transmission function of the mobile phone is tested with the programme 
Tx Spurious emission, where unacceptably high attenuator levels is causing 
problems. The signal paths between the tested unit and the spectrum 
analyzer cause these levels. With the help of gordon, darlington transistor 
and switch, the signal paths can be optimized. An alternative test coupling 
pattern of the DVT-UMTS, containing switch with relevant control 
programme, gives attenuate levels within the specified limits. 
  



Förord 
 
Föreliggande rapport behandlar ett examensarbete som jag utförde våren och sommaren 2006 
på Flextronics AB Linköping. 
 
Arbetet har varit lärorikt och stimulerande, och har också påverkat min personliga utveckling. 
Jag vill därför tacka de anställda på företaget som hjälpt mig: Kirsten Heinitz, chef, och Tea 
Nygren och Staffan Kindgren, handledare. 
 
Vid Linköping Universitet, Campus Norrköping, vill jag tacka min lärare/examinator, 
universitetsadjunkt Ole Pedersen för viktiga synpunkter på rapportens utformning och 
innehåll. 
 
Erik Lundholm har granskat språk och korrekturläst, tack också till honom. 



Ordlista och förkortningar  
 
3GPP Third Generation Partnership Project 

BSS Base Station Simulate 

CW  Continuous Wave (un-modulated signal) 

DBm  Decibel (dB) of the measured power referenced to one mille 
watt 

DPCH  Dedicated Physical Channel 

DPCH-Ec  Average energy per chip for DPCH 

DVT  Design Verification Test 

DUT  Device Under Test 

GPIB General Purpose Interface Bus 

GSM Global System for Mobile communication 

HPF High Pass Filter 
 
HW Hard Ware 

Ior  The total transmit power spectral density of the downlink 
signal at the Node B antenna connector.  

IM  Intermodulation 

ITU  International Telecommunication Union 

LPF  Low Pass Filter 

NA  Network Analyzer 

NMT    Nordic Mobile Telephone 

RF  Radio Frequency 

Rx Receiver 

SAW Surface Acoustic Wave 
 
SW Soft Ware 

Tx Transmitter 

UMTS  Universal Mobile Telecommunication System 

WCDMA   Wideband Code Division Multiple Access 
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1 INLEDNING 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 20 poäng vid 
Linköpings Tekniska Högskola (LiTH), för Teknologie Magisterexamen 
inom elektronik. Arbetet är utfört på uppdrag av Flextronics AB i Linköping 
vår/sommar 2006. 

 

1.1 Historik 
 
År 1986 introducerades i Europa den första generationen av mobiltelefoner, 
det analoga NMT-systemet. Eftersom det inte kunde uppfylla användarnas 
behov av kapacitet och kvalitet utvecklades generation två, det digitala 
GSM, som introducerades 1992 i Europa. Därigenom blev mobiltelefonen 
en populär och användbar del i vardagen. 

 

Begränsningar finns dock. Kapacitet och överföringshastighet är 
begränsade. Bandbredden 200 kHz kan inte ge en snabb och effektiv 
uppkoppling till Internet. Kvaliteten på kommunikationen är tämligen dålig 
jämfört med överföring via tråd. Dessutom måste GSM överföra data med 
hjälp av hög effektnivå, eftersom GSM är ett smalbandsystem. Det medför 
begränsning av batteritid och ökning av vikt och pris. 

 

För att erbjuda mobila multimediatjänster, och anslutning till Internet och 
intranät via mobiltelefon, behövde en tredje generation utvecklas. ITU har 
därför fastställt en frivillig världsomspännande standard för generation tre, 
UMTS. Där krävs global täckning och kommunikation av hög kvalitet i 
skiftande miljö. UMTS använder datapaket, variabelt teckenantal samt  
multimediatjänster. 

 

Två huvud teknologier förekommer i generation tre, den ena utvecklad i 
Europa och Japan och den andra för USA:s nät. WCDMA är det tekniska 
namnet på UMTS-näten i Europa och Japan. 

 

1.2 Examensarbetet 
 
Den tillämpade mätuppkopplingen för testning av telefoner, DVT-UMTS, 
innehåller flera instrument som eventuellt stör varandras mätvärden. 
Dynamiken i mätsystemet behöver också förbättras. Jag har därför fått i 
uppdrag av Flextronics AB i Linköping att genomföra en mätteknisk 
undersökning av företagets testsystem för designverifiering av UMTS(3G)-
mobiler, d. v. s. att genom mätningar undersöka alternativa uppkopplingar, 
för att därigenom hitta optimala lösningar m a p störkällor och mätdynamik. 
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1.3 Syfte 
- att karaktärisera mätsystemet med avseende på de mätningar som antas 

vara felaktiga. 

- att med hjälp av RF-komponenter som filter och switchar hitta felkällor i  
mätsystemet. 

- att implementera ett nytt testsystem med ökad mätdynamik där felkällorna 
har exkluderats. 

 

1.4 Översikt av rapporten 
 
Förutom Kapitel 1, Inledning, innehåller rapporten följande delar: 

 

Kapitel 2, Problembeskrivning, beskriver översiktligt två problem som 
förekommer i DVT: Rx Out of band blocking och Tx Spurious Emission. 
 

Kapitel 3, Teoribakgrund, kortfattat om vilka instrument, hjälpmedel och 
informationer som används till undersökningarna. 

Kapitel 4, Undersökning av Rx Out of band blocking, beskriver hur 
problemet undersöks och löses. 
 

Kapitel 5, Undersökning av Tx Spurious Emission, innehåller undersökning 
av problemet och hur det löses. 
 

Kapitel 6, Slutsatser, kortfattat om undersökningsresultatet rörande de två 
problemen i kapitel 4 och 5. 

 

Rapporten riktar sig till företaget, men även till andra läsare med samma 
bakgrund som jag själv har. 
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2 PROBLEMBESKRIVNING 

2.1 Testsystem DVT-UMTS 
 
DVT-UMTS-stationen är ett testsystem för UMTS (3G)-mobiltelefoner. 
Den består av flera instrument: en spektrumanalysator, två 
signalgeneratorer, en basstationssimulator samt en aktuell mobiltelefon, 
DUT, se nedan figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: DVT-UMTS station 

I exjobbets arbetsgång ingår alltså att förstå hur DVT-stationen fungerar, 
och därefter identifiera och lösa problem som förekommer när stationen 
används för att testa UMTS(3G)-mobiltelefoner. 

 

För att förstå kopplingen mellan instrumenten och hur mycket dämpningar 
som används behövs ett kopplingsschema till stationen, se figur 2. 
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Figur 2: Kopplingsschema till DVT 

 

I DVT görs olika tester på DUT. De som är viktiga för examensarbetet är 
testerna ”Rx Out of band blocking” och ”Tx Spurious Emissions”, som 
beskrivs i kapitel 2.2 och 2.3. 

 

2.2 Rx Out of band blocking 
    
 Blockeringsegenskaper 

I ”Rx Out of band blocking” förekommer ett av testproblemen. Varje kanal har en 
sändare och en mottagare på olika frekvenser: Tx (DUT) 1920-1980 MHz  
och Rx (DUT) 2110-2170 MHz. Rx Out of band blocking sker på mottagarens 
sida. Mottagaren har särskilda krav att kunna ta emot en önskad signal på sin 
tilldelade kanal(2110-2170 MHz) och samtidigt hanterar påverkan av störsignaler 
(Iblocking), Spurious response1 eller närliggande kanaler. Detta ska kunna ske utan 
att den oönskade signalen medför en försämring av mottagning utöver en bestämd 
gräns. Denna förmåga kallas ”blockeringsegenskap”. Blockeringsförmågan anges 
för alla frekvenser utom den där s. k. Spurious response förekommer.  

 

 

___________________________________________________________ 
1Spurious response: ett mått på mottagarens förmåga att ta emot en önskad signal på sin 
tilldelade frekvens utan att överskrida en given försämring orsakad av närvaron av en 
oönskad CW (interfererande) signal på en annan frekvens. 
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Vissa blockeringsegenskaper är intressanta att mäta, särskilt s.k. 
utombandsblockering, d. v. s. de frekvenser som faller utanför mottagarens 
(Rx) frekvensområde. Kraven på utombandsblockering definieras av 3G:s 
standardiseringsenhet 3GPP (Third Generation Partnership Project), se 
tabell 1. 

 

Parameter Frekvens Nivå 
DPCH_Ec   -114dBm/3.84MHz 
Îor   -103.7 dBm/3.84 MHz 
Iblocking 187-193 MHz -15dBm 
 1067-1078 MHz -15dBm 
 1360-1366 MHz -15dBm 
 1754-1766 MHz -15dBm 
 6037-6043 MHz -15dBm 
DUT  1922.4 MHz 20dBm 
 1950 MHz 20dBm 
 1977.6 MHz 20dBm 
 

Tabell 1: Krav på utombandsblockering, Rx Out of  band blocking. 

 

De frekvenser som kallas Iblockning i tabell 1 är störsignaler som skickas till 
DUT från CW-generator för att testa om DUT kan hantera dessa störningar. 

För att få ett mått på hur bra mottagningsförmåga DUT har körs Rx Out of 
band-testet som mäter mängden bitfel. En förhöjd bitfelshalt innebär att 
DUT inte klarat att hantera en viss störsignal (Iblockning), markerad med fet 
stil ovan.  

Mätningar av blockeringsegenskaper i testsystemet har visat att man får 
förhöjda bitfelshalter för vissa störfrekvenser och kanaler. Man kan dock 
misstänka att dessa förhöjda bitfelshalter inte beror på DUT:ens prestanda 
utan kan orsakas av systemet självt via s. k. intermodulationsfenomen, se 
kapitel 3.1. Intressant för examensarbetet är att kartlägga detta och att finna 
lösningar som löses problemet. 

 

2.3 Tx Spurious Emission 
 

I testet ”Tx Spurious Emission” mäts oönskade sändningsprodukter som t ex 
övertoner, intermodulationsprodukter och frekvenskonverteringsprodukter. 
Vid Spurious emission mäts de av DUT genererade störningarna i olika 
frekvensintervall på de tillåtna effektnivåer som står i tabell 2 nedan. Hög 
grad av Spurious Emission ökar interferensen med andra system. 
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Frekvens Bandbredd Högsta tillåtna nivå 

925 - 935 MHz -67 dBm 

935 - 960 MHz -70 dBm 

1805 – 1880 MHz -71 dBm 

Tabell 2: Spurious emission frekvenser 

 

 Kraven på ”Tx Spurious Emission” definieras av 3GPP, se referens [15] 
datablad 3GPP, tabell 6.12. Man sveper över frekvensintervallet 9 KHz-
12.75 GHz. I examensarbetet undersöks frekvensintervallen enligt tabell 2 
ovan, där DUT sänder på sin mittfrekvens 1950 MHz vid maximal uteffekt 
+23 dBm.  

 

Vid mätning med spektrumanalysator har det visat sig att mätningarna i de 
aktuella frekvensintervallerna ligger mycket nära högsta tillåtna nivå, vilket 
tyder på problem med Spurious emission i dessa områden.  

 

Man misstänker dock att problemen inte beror på DUT:en utan på 
mätsystemet. Intressant för examensarbetet är att analysera mätresultaten 
och mätsystemet för att finna en lösning till mätproblemen. 
 
 
3 TEORIBAKGRUND 
 

3.1 Intermodulation (IM) 
 
Intermodulation bildas av att två eller flera signaler blandas i en olinjär 
komponent som bildar flera nya signaler, s k intermodulationsprodukter.  
 
Risk för bildning av intermodulationsprodukter finns i områden med t ex tätt 
placerade sändare eller med ett stort antal mobila sändare i drift. IM-
produkter bildas även i mottagarens ingångssteg (RF-förstärkare/blandare) 
som är olinjära komponenter. 
 
Den olinjära funktionen i en sändares (t ex en signalgenerator) utgångssteg, i 
kombination med en oönskad insignal i sändarens utgång, skapar nya 
frekvenser (IM-produkter) som läggs till sändarens utsignal. 
 
De olika frekvenserna som förekommer i samband med blandning i 
sändarens utgång kan anges genom en matematisk beräkning av funktionen i 
olinjära kretsar. Terminologin som används för att definiera 
intermodulationsprodukter beskriver dess ordning som 2:a, 3:e, 4:e 
ordningens etc. 
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Det finns inga gränser för antalet IM-produkter. Några av dessa, 2:a och 3:e 
ordningen, kan orsaka störningar i kommunikationssystemet, se figur 3 och 
tabell 3. 

 
 
Första ordningen f1 100 kHz f2 101 kHz 
Andra ordningen f1+f2 201 kHz f2-f1 1 kHz 
Tredje ordningen 2f1+f2 301 kHz 2f2+f1 302 kHz 
Fjärde ordningen 2f2+2f1 402 kHz 2f2-2f1 2 kHz 
Femte ordningen 3f1+2f2 502 kHz 3f2+2f1 503 kHz 
Etc.     

Udda ordningen      
Tredje ordningen 2f1-f2 99 kHz 2f2-f1 102 kHz 
Femte ordningen 3f1-2f2 98 kHz 3f2-2f1 103 kHz 
Sjunde ordningen 4f1-3f2 97 kHz 4f2-3f1 104 kHz 
Nionde ordningen 5f1-4f2 96kHz 5f2-4f1 105 kHz 
Etc.     
 

Tabell 3: Intermodulationsprodukter referens [5] 

 
Inledningsvis utgås från att störkällan är intermodulation som bildas i 
utgången på CW-generatorn. 

 
 
Figur 3: Fördelning av intermodulationsprodukter och ordning  referens [ 5] 

 
De IM-produkter man oftast talar om är av 2:a eller 3:e ordningen, eftersom 
amplituden på IM-produkterna sjunker när ordningstalet ökar. De jämna 
ordningarnas IM-produkter har svagare signaler och lägre amplitud än de 
udda. 
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Kanal 
Kanal 

Intervall 

Interfererande  
frekvens[MHz] 

          F1 
Tx  [MHz]

      F2 Rx [MHz]
2:a ordning

f1+f2 [MHz]
2:a ordning
2*f1[MHz]

 
3:e ordning 
2*f2-f1 [MHz] Effekt[dB] 

10838 High 187 1977,6 2167,6 2164  -10
10838 High 188 1977,6 2167,6 2165    -10
10838 High 189 1977,6 2167,6 2166  -10
10838 High 190 1977,6 2167,6 2167  -10
10838 High 191 1977,6 2167,6 2168  -10
10838 High 192 1977,6 2167,6 2169  -10
10838 High 193 1977,6 2167,6 2170  -10
10700 Mid 1069 1950 2140 2138  -16
10700 Mid 1071 1950 2140 2142  -16
10700 Mid 1756 1950 2140 2144 -10
10700 Mid 1757 1950 2140 2143 -10
10700 Mid 1758 1950 2140 2142 -10
10700 Mid 1759 1950 2140 2141 -10
10700 Mid 1760 1950 2140 2140 -10
10700 Mid 1761 1950 2140 2139 -10
10700 Mid 1762 1950 2140 2138 -10
10700 Mid 1763 1950 2140 2137 -10
10700 Mid 1764 1950 2140  2136 -10

 

Tabell 4: Matematisk beräkning av IM-produkt 

 

Tabell 4 ovan visar IM-produkter som beräknats med hjälp av ett program 
(IM.exe) som finns på referens [ 3]. Här visas kanaler med olika position. 
Varje kanal har en bestämd sändarfrekvens och en bestämd 
mottagarfrekvens. I tabellen visas med fet stil de IM-produkter som ligger 
nära mottagarfrekvensen, och alltså kan tänkas störa mottagaren. 

Störare (CW-generatorn) och sändare (DUT) bildar 
intermodulationsprodukter i mätsystemet (t ex i CW-generatorn) som ligger 
nära mottagarens frekvens och som gör att bitfelshalten blir hög i testet. I 
kommande kapitel undersöks godtyckligt den ovan markerade kanalen med 
störfrekvens 188 MHz, eftersom valet av kanal saknar betydelse men 
undersökningen underlättas av att en kanal tas endast åt gången, se tabell 4. 

  

3.2 Riktkopplare 
 
För att undersöka vidare om intermodulationsprodukter bildas i CW-
generatorn behövs några hjälpmedel. Riktkopplare är ett av dem. Den har 
förmåga att skilja på signaler som går i olika riktningar.  
 
Riktkopplare används för att mäta framåtgående effekt eller reflekterad 
effekt. De är byggda av transformatorer och med avslutande resistenser. De 
kan ha olika antal portar, se figur 4. 
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Riktkopplarens fördelar är att den har direktivitet, där direktiviteten 
definieras som skillnaden mellan isolation och koppling.  
Nackdelen är att det är svårt att konstruera riktkopplare som fungerar över 
ett stort frekvensintervall. 
 

 
Figur 4: Riktkopplare 

Effekt som går från port 1 till port 3 dämpas lite (bråkdelen av 1 dB), medan 
effekten till den kopplade porten 2 dämpas mera. Ett vanligt värde är ca.20 dB 
 (100 ggr).  Kopplingsfaktorn definieras som effektskillnaden mellan ingången (port 
1) och den kopplade porten (port 2). Ett vanligt värde på isolationen är ca 50 dB. 
Man eftersträvar att ha så hög isolation som möjligt. 
 
Riktkopplaren kan mätas upp i en nätverkanalysator, som används till att mäta 
vissa transmissionstekniska egenskaper hos komponenter och apparater. För 
karaktärisering och användning av en riktkopplare se kapitel 4.2. 

3.3 Nätverksanalysator 
 
Nätverksanalysatorn (NA) används till att mäta transmissionsegenskaper 
hos t ex koaxialkablar, dämpare, filter, transistorer och antenner. 
NA mäter dämpning/förstärkning (S21, S12) samt reflektion (S11, S22) i de 
komponenter/apparater man vill undersöka. Se figur 5 nedan. 
 
S21, S12, S11 och S22 kallas S-parametrar. NA kan presentera S11, S21, 
S12 och S22 i Smithdiagram, men också i polär form samt med amplitud 
och fas separat. 
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Figur 5: Nätverksanalysator vid mätning av DUT 

NA består dels av en sändare som genererar frekvenser med hög frekvens- 
och effekt noggrannhet och dels av en mottagare med högt dynamikområde. 
NA skickar in signalen i DUT och mäter genomgångsdämpning eller 
förstärkning S21 (i DUT:s ena riktning), eller S12 (i DUT:s andra riktning), 
samt reflektionen S11 (i DUT:s ena ingång) eller S22 (i DUT:s andra 
ingång).  
 
I examensarbetes arbetsgång används NA till att mäta (S21) i teststationens 
mätkablage som består av koaxialkablar, dämpare, ”kombiners/splitters” 
samt vid karaktärisering av filter och riktkopplare vilka används för att 
undersöka felkällorna i mätsystemet. 
 
Figur 6 nedan visar kalibrering av NA (för SMA-anslutningar) innan 
komponenter eller apparater mäts. 
 

 
Figur 6: Kalibrering av nätverkanalysatorns portar med SMA kalibreringskit 
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3.4 Koaxialkablar 
 
I mätsystemet DVT-UMTS sammankopplas DUT och instrument med hjälp 
av koaxialkablar. De kan överföra högfrekventa signaler med låga förluster. 
De ger skydd mot andra elektromagnetiska högfrekvensfält. Vid låga 
frekvenser ger koaxialkabeln endast skydd mot elektrostatiska fält. 
 
I koaxialkabeln finns en ledare i mitten som omsluts av en skärm. Skärmen 
medger liten eller ingen påverkan från signaler som strålar in mot 
koaxialkabeln, samt att ledande material som finns i närheten av 
koaxialkabeln inte påverkar dess egenskaper. Ledarna tillverkas i olika 
material, främst koppar och kopparlegeringar, eller koppar med plätering av 
silver, se figur 7 nedan.  
 

 
Figur 7: Koaxialkabel 

 

[ ]Ω= a
bZ ln60

0 ε
         Referens [10 ] 

 
Koaxialkabelns karaktäristiska impedans Z0 bestäms av den inre ledarens 
diameter (a), skärmens innerdiameter (b) samt isoleringsmaterialets 
dielektricitetskonstant ( )ε . 
 
Koaxialkablar finns i ett stort antal utföranden avsedda för olika 
frekvensområden och effekter. Är en koaxialkabel avslutad med en 
impedans som är lika med 0Z ”ser” man 0Z  i koaxialkabelns ingång 
oberoende av kabelns längd. De koaxialkablar som används i DVT har  

0Z  = 50 Ω . 
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3.5 Filter 
 
Filter är ett alternativ för att undersöka problem i Rx Out of band blocking. I 
Kapitel 4.2 visas användning av filter. Filter är uppbyggda av induktanser 
och kapacitanser som kan vara diskreta komponenter, eller utförda i 
striplineteknik. 
 
Filter används för att separera signaler som har olika frekvenser. En signal 
kan utnyttjas i ett spektrum av signaler, eller avlägsna en av signalerna i 
spektrumet. Det finns fyra grundläggande filtertyper: lågpass, högpass, 
bandpass och bandspärr. 
 
 

 
Figur 8: Filtertyper 

 
Det frekvensområde som filtret släpper igenom kallas passband. Det frekvensområde som 
filtret dämpar kallas spärrband. Det finns inte en skarp gräns mellan dessa områden utan 
passband och spärrband övergår gradvis i varandra i en övergångszon. Den frekvens där 
signalen har sjunkit 3 dB relativt filtrets genomgångsdämpning i passbandet kallas filtrets 
gränsfrekvens. De signaler som skickas till filtret och som ligger i filtrets spärrband kommer 
att reflekteras tillbaka från filtret.  
 

3.6 Spektrumanalysator 
 
Med hjälp av en spektrumanalysator kan signaler analyseras med avseende 
på frekvens och signalstyrka, vilket kan leda till att IM-produkternas signal 
finnes i Rx Out of band blocking-testet, se figur 9. 
 
En spektrumanalysator är i grunden en radiomottagare med frekvenssvep 
och med en bildskärm som visar amplitud som funktion av frekvenser. Av 
en spektrumanalysator kräver man inte bara hög känslighet, d v s låg 
brusfaktor, utan man skall även kunna föra starka signaler utan att 
intermodulationen, som skapas i spektrumanalysatorn, påverkar 
mätningarna i nämnvärd utsträckning. I mätsystemet DVT-UMTS används 
spektrumanalysatorn i mätningar Tx Spurious Emission samt för att leta efter 
IM-produkter. 
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Figur 9: Spektrumanalysator 

3.7 Splitter  
 
Splitter används för att sammankoppla koaxialkablarna med splitters i DVT 
systemet. Ett splitter kopplas mellan basstationssimulator, generator och 
spektrumanalysator för att fördela signalen till och från DUT mellan dessa.  
 
En symmetrisk splitter består i princip av tre resistanser sammankopplade i 
en summeringspunkt. Se figur 10. I ett 50 Ω-system är dämpning mellan 
godtyckliga portar 6 dB. 
 

 
Figur 10: Splitter 

Splittern fungerar symmetriskt. En signal som påförs en av portarna delas lika mellan de båda 
andra. Frekvens- och fasgång blir också mycket jämna. Nackdelen är att missanpassning  
(Z0 ≠ Ω50 ) på någon port medför minskad dämpning mellan de båda andra.  
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3.8 Koaxialswitch 
 
Vid den mättekniska undersökningen av Tx Spurious Emissions används en 
koaxialswitch, se figur 11 och 12 nedan. 
 
Koaxialswitch används till att koppla in/ur olika RF-signaler 
 (J1, J2, J3 och J4). Kraven på den koaxialswitch som passar till DVT är 
liten reflexion, samt låg dämpning, samt kunna klara mätningar mellan 9 
kHz och 12,75 GHz.  
 
Switchen finns med mekanisk eller elektronisk funktion. Den som används i 
DVT-systemet är ett mekaniskt koaxialswitch. Den har ett lämpligt 
frekvensområde, är effekttålig och ger god isolation. Reläet styrs av en 
spänning på 24 V. 
 

 
Figur 11: Koaxialswitch 

 
Figur 12: Koaxialswitch med SMA-kontakter 
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3.9 Darlingtontransistor 

 
Figur 13: Darlingtontransistor 

 
Figur 13 ovan visar en koppling av två transistorer som kan användas för 
höga strömmar och som har hög strömförstärkningsfaktor. Detta kallas en 
darlingtontransistor. Darlingtontransistorn behövs i samband med mätning 
av Tx Spurious emission. Den har tre anslutningar, emitter, kollektor och 
bas. 

 

 
4 UNDERSÖKNING AV RX OUT OF BAND BLOCKING 
 

4.1 Dämpning av blandprodukter 
 
Avsikten är att prova hur olika dämpare påverkar IM-produkterna. 

Mätningen av Out of band blocking utförs med den ursprungliga 
kopplingen, se figur 2 i kapitel 2.1. Innan olika dämpare kopplas till DVT-
systemet eftersom resultatet då kan jämföras med senare resultat.  

 

I det inledande testet misstänktes att IM-produkterna bildas i  
CW-generatorn, eftersom uteffekten från DUT är hög (+20 dB vid DUT 
sändaren) och kommer in i CW-generatorns backriktning via 
dämpare/splitter. Försök med att addera en extra 10 dB dämpare mellan 
DUT och CW-generatorn (vid CW-generatorns utgång) borde ge 
 CW-generatorn mindre effekt från DUT vilket borde dämpa de eventuella 
IM-produkter som troligen bildas i CW-generatorn.  
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Man förväntar sig att bithalten vid mätning av Rx Out of Band blocking 
minskar ju större dämpning som placeras mellan DUT och CW-generatorn. 
Uppkoppling och val av dämpning sker enligt figur15 nedan. 10 dB (extra 
dämpare) + 3 dB + 3 dB + 6 dB + 1 dB (koaxialkablarna) = 23 dB är största 
möjliga dämpning, p g a att CW-generatorn har en begräsning i 
uteffektsnivå. CW-generatorn kan hantera max +11 dBm effekt, d v s 
skillnaden mellan dämpningen ovan (23 dB) och DUT (-15 dB) är +8 dBm 
och får vara högst +11 dBm. För att kompensera för extra dämpare i 
systemets RF-signalvägar ändras dämpningen i en kalibreringsfaktorlista, 
som innehåller dämpningsnivåer vid olika frekvenser till alla instrument 
som ingår i DVT-systemet.  

 

Kopplingen sker mellan DUT, basstationssimulator och CW-generator 
eftersom störkällan misstänks att kommer från CW-generatorn. Med 
bortkoppling av andra instrument kan det vara enklare att hitta störkällor. 
För att köra testprogrammet behövs inte de instrumenten. 
Spektrumanalysator och generator 3 är bortkopplade för att de inte ska 
inverka på mätresultatet, se figur 14 nedan.  

 

Körning av programmet ”RxSpuriousResponseMeasurement” (Out of band 
blocking) ger med den nya kopplingen bitfelshalt = 21, som är oacceptabelt. 
Bitfelshalten kan vid upprepad körning variera något. Det är bara vissa 
kanaler (visas i tabell 4) som får problem med bitfelshalten, d v s de kanaler 
som störs av IM-produkter som genereras i testsystemet. 

 
Figur 14: Kopplingsschema för dämpning  

Ny koppling sker enligt figur 15 nedan, nu med 10 dB mellan BSS och CW-
generatorn.  
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Figur 15: Olika dämpningssatser till kopplingsschema 

Testet kommer att köras endast en kanal för att jämföra senare med 
undersökningar som beskrivs i kommande kapitel. Testning sker på kanal 
10838 som har 1997,6 MHz (Tx), 2167 MHz (Rx) och störsignal på 
188 MHz (IBlocking) , se tabell 4.  

 

Ytterliggare 
dämpning 

Bitfelshalt i 
procent 
på kanal 10838 

Uteffekt på 
kanal 10838 
(CW-generator)

0 dB 14,4% 3,7 dBm 

3 dB 49,2% 6,7 dBm 

7 dB 2,5 % 10,7 dBm 

 

Tabell 5: Resultatet av olika dämpare 

 

7 dB ger bäst resultatet. Bitfelshalten minskar kraftigt. Prov med andra 
dämpningar ger resultat med bara liten variation, se tabell 5. Bitfel uppstod i 
varje fall, och testet ger alltså ingen lösning på problemet med bitfel. 
Slutsatsen är att extra dämpningar av signalerna inte minskar IM-
produkternas påverkan tillräcklig mycket. 

 Det går inte heller att prova med större dämpare än 10 dB eftersom varje 
ökning av dämpningen måste kompenseras av motsvarande ökning av 
uteffekten från CW-generator för att DUT skall erhålla -15 dBm insignal 
från CW-generatorn. Max utsignal från CW-generatorn är som tidigare 
nämnts +11 dBm. 
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4.2 Riktkopplare och filter: karaktärisering och testkoppling 
 

4.2.1 Karaktärisering av Riktkopplare 1 med 3 portar 
 
För att avgöra om riktkopplare 1 kan användas vid undersökningar av 
mätsystemet måste den karaktäriseras med hjälp av en nätverksanalysator. 
 
Två av riktkopplarens portar karaktäriseras, den tredje förses med avslutare. 
Riktkopplarens dämpning mäts vid 2 GHz, eftersom Tx och Rx kanalerna 
ligger nära 2 GHz. Uppkoppling visas i figur 16 nedan. 
 
Mätuppkoppling 1: Genomgångsdämpning mellan anslutning 1 och 3. 
 
 Riktkopplarens genomgångsdämpning S12 och S21 karaktäriseras. När 
detta görs avslutas anslutning 2 på riktkopplaren med 50 Ω avslutare. 

 
 

Figur 16: Riktkopplare och nätverksanalysator 

Mätningen mellan anslutning 1 och anslutning 3 visas nedan i figur 17.  

 
Figur 17: Dämpning mellan anslutning 1 och 3 i riktkopplare 1 

Vid 2 GHz är dämpningen ca - 0.1 dB d v s dämpningen är mycket liten. 
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Mätuppkoppling 2: Kopplingsfaktor mellan anslutning 1 och 2. 
 
 Uppkoppling med nätverksanalysator visas i figur 18 nedan. 
 

 
Figur 18: Riktkopplare 1 och nätverksanalysator i koppling för mellan anslutning 1 och 2 

Resultatet visas i figur 19. 

 
 
Figur 19 : Dämpning mellan anslutning 1 och 2 i riktkopplare 1 

Vid 2 GHz är dämpningen ca - 32dB.  Dämpningen är för hög att användas 
för att urskilja IM-produkter som kommer från CW-generatorn. 
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Mätuppkoppling 3: Isolation mellan anslutning 2 och 3. 
 

Uppkoppling med nätverksanalysator mellan anslutning 2 och 3 visas i  
figur 20 nedan. 
 

 
Figur 20: Riktkopplare1 och nätverksanalysator i koppling mellan anslutning 2 och 3 

 
Resultatet visas i figur 21 nedan. 

 
Figur 21: Dämpning mellan anslutning 2 och 3 i riktkopplare 1 

 
Vid 2 GHz är dämpningen - 49 dB. Dämpning är för hög att användas för 
undersökningen. Tanken är nu att utnyttja riktkopplaren för att eventuellt 
kunna urskilja de IM-produkter som kan bildas i CW-generatorn. 
Uppkoppling sker enligt figur 28 nedan. Där utnyttjas spektrumanalysatorn 
till att analysera eventuella IM-produkter som bildas i CW-generatorn. 
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 Dock visar det sig att kopplingsfaktorn mellan anslutning 1 och 2 är så hög 
att det inte går att urskilja någon eventuell IM-produkt från CW-generatorn. 
 
 
M a o går det inte att urskilja någon IM-produkt med spektrumanalysatorn 
p g a att IM-produkten är så låg att den hamnar under spektrumanalysatorns 
brusgolv, vilket ligger på ca –90 dBm. På grund av att kopplingsfaktorn är 
så hög lämpar sig inte riktkopplare 1 för vidare undersökning av 
mätsystemet.  

 

4.2.2 Karaktärisering av riktkopplare 2 med 4 portar 
 
Riktkopplare 2 har fyra portar (2 stycken kopplade portar) vilket ger tillgång 
till fler mätmöjligheter att mäta. Dessutom har riktkopplare 2 betydligt lägre 
kopplingsfaktor är riktkopplare 1. Se figur 24 nedan. Avsikten är att mäta 
två av portarna medan de andra avslutas med 50 Ω . 
 
  
Mätuppkoppling 1: Dämpning mellan anslutning 1 och 4 . 
 
Uppkoppling för genomgångsdämpning visas i figur 22 nedan. 

 
Figur 22: Riktkopplare 2 och nätverksanalysator 

 
Riktkopplare 2 kopplas för att mäta mellan port 1 och 4. Resultatet av 
mätningen visas i figur 23 nedan. 
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Figur 23 : Dämpning mellan anslutning 1 och 4 i riktkopplare 2 

Vid 2 GHz är dämpningen mellan anslutning 1 och 4 ca - 0,2 dB. 
 
Mätuppkoppling 2: Kopplingsfaktor mellan anslutning 1 och 2. 
 
Uppkoppling visas i figur 24 nedan. 

 

 
Figur 24: Riktkopplare 2 och nätverksanalysator i uppkoppling för isolationsmätning 
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I figur 25 nedan visas resultatet av uppkopplingen. 

 

 
Figur 25: Dämpning mellan anslutning 1 och 2 i riktkopplare 2 

 
Dämpningen mellan anslutning 1 och 2 är vid 2 GHz är –20 dB. 
 
Mätuppkoppling 3: Isolation mellan anslutning 2 och 4 . 
 
Uppkoppling visas i figur 26 nedan. 

 
 
Figur 26: Riktkopplare 2 och nätverksanalysator vid uppmätning av isolationen 

 
Resultatet visas i figur 27 nedan. 
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Figur 27: Kopplingsfaktorn mellan anslutning 2 och 4 i riktkopplare 2 

Dämpningen vid 2GHz mellan anslutning 2 och 4 är 43 dB.   
 

4.2.3 Test med riktkopplare 1 och 2 
 
Dämpningen mellan anslutning 1 och 2 (kopplingsfaktorn) i riktkopplare 2 
visar sig vara för hög för att mäta (figur 28) eventuella IM-produkter 
skapade i CW-generatorn, då dessa även här hamnar under 
spektrumanalystorns brusgolv (ca – 90 dBm). 
 
Efter att ha karaktäriserat riktkopplare 1 och 2 visar det sig att riktkopplarna 
inte är lämpliga att använda vid mätningen av eventuella IM-produkter från 
CW-generatorn. Därför att undersökningar görs vidare med andra metoder 
för att finna lösningen på problemet med IM-produkter. 
 
Figur 28 nedan visar koppling med riktkopplare 1. 
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Figur 28: Riktkopplare 1 kopplad till DVT-stationen 

4.2.4 Karaktärisering av lågpassfilter 
 
För att använda filtret måste det först karaktäriseras. Resultatet visas nedan i 
figur 29. Lågpassfiltret släpper igenom 188 MHz men spärrar för högre 
frekvenser (gränsfrekvensen är ca 460 MHz). 

 
Figur 29: Karaktärisering av lågpassfilter 



   26 

 

4.2.5 Karaktärisering av högpassfilter 
 
Högpassfilter låter alla signaler över en viss frekvens (gränsfrekvensen) 
passera. Detta högpassfilter dämpar vid 188 MHz ca –80 dB. 
 
Tanken är att spärra signalen (188 MHz) från CW-generator till 
spektrumanalysatorns ingång så att vi kan utesluta att IM-produkten inte 
skapas internt i spektrumanalysatorn. 
 
Filtret måste först karaktäriseras. Resultatet visas nedan i figur 30. 

 
Figur 30: Karaktärisering av högpassfilter 

4.2.6 Testkoppling med filter och riktkoppare 

 
 
Signalen 188 MHz uppmätt på spektrumanalysatorn, se figur 31 nedan, är en 
störfrekvens från CW-generatorn med uteffekten +4,33 dBm. Figur 32 
nedan visar modulerad sändarsignal (1977,6 MHz) från DUT. 
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Figur 31: Utseendet på störsignal från CW-generatorn 

 
Ref Lvl

-10 dBm

Ref Lvl

-10 dBm

RBW  30 kHz

VBW  300 kHz

SWT  2 s

RF Att  40 dB

 A 

1RM

Unit dBm

768 kHz/Center 1.9776 GHz Span 7.68 MHz

EXT

 -100

  -90

  -80

  -70

  -60

  -50

  -40

  -30

  -20

 -110

  -10
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          1.97759750 GHz

CH  PWR        -6.58 dB 

REF PWR         0.00 dBm

CH BW     4.68480000 MHz

C0
C0

Date:      22.MAR.2006  12:59:28  
Figur 32: Utseendet på en modulerad signal (UMTS) från DUT på 1977,6 MHz 
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 a) Testkoppling med lågpassfilter 
 

Nu provas dämpning av IM-produkter med två seriekopplade lågpassfilter  
för att undersöka om IM-produkterna kommer från CW-generatorn, se 
koppling figur 33 nedan. Filtren spärrar Tx-signalen från DUT till CW- 
generatorn.  

 
Figur 33: Kopplingsschema med två seriekopplade lågpassfilter 

Vi ser resultatet i spektrumanalysatorn, se figur 34 nedan.  
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Figur 34: IM-produkter och dämpning vid koppling med två lågpassfilter 

 
Intermodulationsprodukten är enligt figuren 34 2165,6 MHz på nivå  
-83,53 dBm.  
 
Förutsättningarna:  
Sändarfrekvens (Tx-frekvens): 1997,6 MHz  
Störfrekvens (från CW-generatorn): 188 MHz 
Mottagarfrekvens (Rx-frekvens): 2167,6 MHz 
ger: 
IM-produkt: 2165 MHz (se tabell 4) 
 
Enligt ovanstående information mäts en IM-produkt vid DUT:s Rx-
frekvens. Detta påverkar mottagaren. Vid en bitfelsmätning detekteras bitfel 
på grund av att en IM-produkt bildats mycket nära DUT:s mottagarfrekvens, 
se figur 34 ovan. Två lågpassfilter som kopplas seriellt spärrar mycket 
effektivt de IM-produkter som eventuellt kommer från CW-generatorn. 
 
Resultatet blir vid testet 16 % bitfelshalt. Vid jämförelse med standard- 
kopplingen, i vilken bitfelshalten är 53 %, har här bitfelet minskat betydligt 
men inte helt försvunnit. 
 
CW-generatorn kan alltså inte ensam vara orsaken till att IM-produkter 
genereras i systemet. 
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b) Testkoppling med högpassfilter och lågpassfilter 
 
Nu provas dämpning med ett högpassfilter och två seriekopplade 
lågpassfilter, se figur 35.  
 

 
 
Figur 35: Kopplingsschema med ett högpassfilter och två lågpassfilter  

 
 
Resultatet visas i figur 36 nedan. 
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Figur 36: IM-produkter och dämpning vid koppling med två lågpassfilter  
och ett högpassfilter 
 
Med högpassfiltret spärras CW-störsignaler (188 MHz) till 
spektrumanalysatorn. Den uppmätta IM-produkten minskar (ligger under 
spektrumanalysatorns brusgolv) på grund av att spektrumanalysatorn själv 
genererar en IM-produkt internt vilket påverkar mätresultatet i 
spektrumanalysatorn negativt. Spektrumanalysatorn kan därmed inte vidare 
användas för att mäta IM-produkter. Resterande IM-produkt måste 
genereras någon annanstans i mätsystemet. 
 
Bitfelshalten blir med HPF inkopplat till spektrumanalysatorn 2 %. 
Vid byte av koaxialkabel mellan basstationssimulator och HPF från 
ursprungliga längden 85 cm till längden 200 cm blir bitfelshalten 0 %, d v s  
godkänt resultat (Test = pass). Vid prov med längden 53 cm blir 
bitfelshalten 53%. 
 
 Förklaringen till detta fenomen är sannolikt att 188 MHz-signalen från  
CW-generatorn reflekteras tillbaka (se kapitel 3.5) från HPF och adderas 
fas- och amplitudmässigt till signalen från CW-generatorn till DUT, se 
figur 35. Vid olika kabellängder kommer fasläget mellan dessa två signaler 
att variera och i ena fallet (53 % bitfelshalten) därmed samverka (högre 
amplitud till DUT), vilket ger högre störnivå (specificerad nivå = -15 dBm) 
vid DUT. 
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 I andra fallet med kabellängden 200 cm (0 % bitfel) kommer fasen mellan 
signalerna att motverka varandra så att den resulterade signalen till DUT 
minskar i amplitud (lägre än –15 dBm). 
 
För att verifiera denna teori ersätts DUT med en spektrumanalysator för att 
mäta amplituden på 188 MHz-signalen vid olika kabellängder mellan HPF 
och splitter. Vid kabellängden 200 cm (0 % bitfelshalten) är amplituden -
21dBm (specificerad nivå = -15 dBm), och vid kabellängden 85 cm (2 % 
bitfel) är amplituden -17 dBm. Vid kabellängd 53 cm (53 % bitfelshalten) är 
amplituden -12 dBm, vilket visar att ovanstående antagande är riktigt. 
 
Mätuppkopplingen med HPF för att se om IM-produkter bildas internt i 
spektrumanalysatorn har tyvärr denna bieffekt, vilket gör att 
spektrumanalysatorn inte kommer att vara inkopplad i efterföljande 
mätningar. Därför används endast bitfelsindikeringen i testprogrammet som 
mått på resultaten av ytterligare mätuppkopplingar. 
 
c) Testkoppling med riktkopplare, låg- och högpassfilter, samt dämpare  
 
I testuppkoppling enligt figur 37 nedan undersöks om basstationssimulatorn 
genererar IM-produkter. Tanken är att spärra signalen (188 MHz) från CW-
generatorn till basstationssimulatorns ingång med ett HPF som dämpar ca -
80 dB på 188 MHz, så att det kan uteslutas att IM-produkten skapas i 
basstationssimulatorn och strålar tillbaka ut i mätsystemet. 
 
Dämpning för 188 MHz mellan port 1 och 2 på riktkopplare 2 är -22 dB, 
och mellan port 2 och 4 – 60 dB. Mellan CW-generator och 
basstationssimulatorn är dämpningen mycket hög p g a isolationen i 
riktkopplaren, dämpningen i splitter samt dämpningen i HPF: 60 dB + 6 dB 
+ 80 dB = 146 dB. Trots att dämpningen mellan anslutning 
basstationssimulatorn och CW-generatorn är hög när testprogram Rx Out of 
band körs förekommer ändå bitfel 5 %. 
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Figur 37: Koppling med riktkopplare 2, LPF, HPF och dämpare 

 
Vid byte av koaxialkabel mellan HPF/splitter och riktkopplare 2, för att 
konstatera om 188 MHz-signalen som reflekteras tillbaka från HPF 
{vilken borde var mycket svag, -62 dBm från CW-generatorn  
(+13 dBm – 3 dB – 60 dB – 6 dB – 6 dB)} påverkar mätresultatet, visar det 
sig att påverkan (bitfelet) blir mycket större än väntat. 
 
Vid kontroll med nätverksanalysatorn av isolationen mellan port 2 och 4 i 
riktkopplare 2 visar det sig att den endast är ca -23 dB när den istället borde 
vara ca -60 dB, figur 27 i kapitel 4.2.2. Mätningen utförs med riktkopplaren 
inkopplad enligt figur 37 ovan. DUT:s sändare är avslagen. 
 
Vid kontroll av riktkopplaren separat enligt figur 26 visar det sig att 
isolationen vid 188 MHz åter är 60 dB. Vid testkopplingen försämras 
resultatet p.g.a. 50 Ω -anpassningen på port 1 genom att en 10 dB dämpare 
kopplades in som terminering och då försämras isolationen avsevärt. 
 
Detta måste betyda att inimpedansen i DUT (som är ansluten till port 1) på 
188 MHz skiljer sig avsevärt från 50 Ω . Förklaringen till detta är att ett 
SAW-filter som finns på DUT:s mottagaringång. Filtret är ett bandpassfilter 
avsett att enbart låta de frekvenser som mottagaren är avsedda för (2110-
2170 MHz, UMTS) passera. Alla andra frekvenser kommer att reflekteras 
tillbaka vilket ger missanpassning vid 188 MHz samt vid alla Out of band 
blocking-kanaler som testas. Detta betyder att mätuppkopplingen med 
riktkopplare enligt figur 37 inte är användbar. 
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d) Testkoppling med låg- och högpassfilter samt dämpare 
 

 
 
Figur 38: Koppling med låg- och högpassfilter samt dämpare 

 
I testuppkopplingen enligt figur 38 ovan är riktkopplaren ersatt med en 
splitter. Det ger en betydligt starkare CW-signal (188 MHz) in i det HPF 
som är avsett att spärra CW-signalen till BSS:en, d v s hindra att IM-
produkter bildas i den. De ingående CW-signalen reflekteras nu tillbaka från 
HPF och bildar tillsammans med den reflekterade CW-signalen från DUT 
(missanpassning på 188 MHz) en stående våg i mätsystemet, som vid DUT 
kommer att resultera i en amplitud på CW-signalen som är beroende av 
kabellängderna i mätsystemet. 
 
För att säkerställa att CW-signalen till DUT har en nivå på specificerade -15 
dBm ersätts DUT med en spektrumanalysator. Nivån på CW-generatorn 
justeras så att nivån på CW-signalen till DUT är -15 dBm. Observera att 
detta sker vid god anpassning (50Ω  inimpedans i spektrumanalysatorn) vid 
DUT. Reflexionen från HPF kommer att påverka CW-nivån till DUT men 
kompenseras ju genom att CW-generatorns uteffekt justeras. 
 
DUT kopplas in och Out of band blocking-testet visar en bitfelshalt på 52 % 
vid en kabellängd på 53 cm mellan LPF och splitter. Vid byte av 
kabellängden till 168 cm blir bitfelshalten 2 %. 
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Vid kontroll av nivån på CW-signalen vid DUT (med spektrumanalysator) 
har den, p g a den nya kabelländen (extra dämpning i kabel), endast sjunkit 
0,3 dB ( -15,3 dBm amplitud). Efter justering av CW-generatorn mäts  
-15 dBm vid DUT (spektrumanalysator) kopplades DUT in igen och en ny 
bitfelsmätning görs. Resultatet blir marginella 3 %. Detta betyder att 
fasläget på den stående vågen (188 MHz) vid DUT varierar kraftigt med 
olika kabellängder, vilket ger olika nivåer på CW-signalen in i DUT och 
därmed olika bitfelshalt. 
 
 

e) Testkoppling med låg- och högpassfilter samt extra dämpare mellan    
DUT och BSS och mellan DUT och CW-generator 

 
    
Figur 39 : Koppling med filter mellan DUT och BSS och mellan DUT och CW-generator 

I testuppkoppling enligt figur 39 ovan har extra dämpning införts mellan 
DUT och BSS för att minska amplituden på CW-signalen (188 MHz) som 
reflekteras tillbaka från HPF. Extra dämpning har också införts mellan 
 CW-generatorn och splitter för att minska reflektionen på DUT:s Tx-signal 
(1977,6 MHz) från lågpassfiltren vid CW-generatorn.  
 
 
CW-signalen kontrolleras m a p amplituden vid DUT (-15 dBm vid  
188 MHz). Out of band blocking-testet visar nu en bitfelshalt på 0,9 % vid 
en kabellängd (kabeln mellan 3 dB-dämpare och splitter) på 53 cm. Vid byte 
till kabellängden 200 cm blir bitfelet 1,1 %. 
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Detta visar att den lilla skillnaden i bitfel beror på att den reflekterade  
CW-signalen från HPF dämpas ytterligare 20 dB (10 dB i båda riktningarna) 
i den extra 10 dB dämparen mellan splittrarna, som i sin tur medför att 
additionen fasmässigt med den reflekterade CW-signalen från DUT blir 
liten. 
 
Att IM-produkter skulle kunna skapas vid CW-generatorn eller i BSS:en är 
uteslutet p. g. a. HPF och LPF. Orsaken till förhöjd bitfelshalt är att man 
dels inte har någon på CW-signalernas nivå (blocking-nivån) vid DUT  
p. g. a. missanpassning i DUT, och dels att IM kan skapas i DUT:s 
ingångssteg där olinjära komponenter finns. 
 
Att en del av problemet beror på att IM skapas visas av att de kanaler som 
går fel i Out of band blocking-testen sammanfaller med de kanaler som 
enligt kapitel 3.1, tabell 4, ger IM-produkter på eller mycket nära 
mottagarens frekvens. 
  

4.2.7 Resultat av undersökning av Rx Out of band blocking 
 
Olika testuppkopplingar gjordes för att undersöka var misstänkta IM-
produkter kunde uppstå. Efter diverse omkonfigureringar av RF-testkablaget 
och med införandet av högpass- och lågpassfilter, extra dämpare samt 
riktkopplare kunde flera instrument uteslutas om att ensamma orsaka det 
beskrivna fenomenet. 
 
Dessutom visade det sig att en kraftig missanpassning av inimpedansen i 
DUT (normalt 50Ω ) utanför dess RX-frekvensområde (Out of band 
blocking-frekvenserna) orsakar reflektioner i systemet vilket påverkar 
mätresultaten. Med olika koaxialkabellängder i testkablaget uppmättes olika 
resultat i bitfelsmätningarna, i vissa fall inga bitfel alls och i andra fall höga 
bitfelshalter. 
 
Missanpassning i DUT för frekvenser utanför dess Rx-område är en 
inneboende egenskap hos DUT som man måste acceptera. En möjlighet att 
minska effekten av detta är att addera mer dämpning vid DUT (nu 3 dB) 
men detta skulle innebära negativ påverkan på signalvägarna mellan DUT 
och t ex CW-generator och BSS.  
 
Enligt specikationsblad ( kapitel 7.6.2) från 3Gs standardiseringsenhet 3GPP 
referens [15] tillåts att max 24 kanaler (18 i vårt fall) får gå fel i Out of band 
blocking-testen, förutsatt att dessa kanaler klarar Spurious respons-testen,  
d v s att en störsignal med nivån -44 dBm vid DUT inte kommer att ge 
några bitfel över 0,1 %, vilket även är fallet i vår standardkoppling 
 (se figur 2). Detta betyder att standardkopplingen kan användas i Out of 
band blocking-testen. 
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5 UNDERSÖKNING AV TX SPURIOUS EMISSION 
 
Det är viktigt att undersöka orsaken till att dämpningsnivån ibland faller 
utanför specificerade gränser, som nämnts i kap 2.3. 

 
I testuppkopplingen ansluts DUT enbart till basstationssimulator och 
spektrumanalysator, se figur 40 nedan. 
 
 
 

 

Figur 40: Testkoppling för Tx Spurious Emission 

 
Vid mätning av Spurious Emissions enligt figur 40 ovan understiger 
mätresultaten sin högsta tillåtna nivå enligt tabell 2. Resultatet är godkänt. 
 
Jag har hittat två alternativ, se figur 41 och 42 nedan, att med hjälp av 
switch minska dämpningen mellan spektrumanalysatorn och DUT med 12 
dB, men behålla dämpningen mellan DUT och de andra instrumenten. Jag 
valde först en koppling med en switch. Vid Spurious emission-mätning 
används endast spektrumanalysatorn och BSS (vilka ligger före switchen) 
vilket betyder att switchen måste slå om vid resterande mätningar. Se figur 
42 nedan. 
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Figur 41: Kopplingsschema för användning av två switchar 
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Figur 42: Testkoppling med en switch 

Den enklaste kopplingen visas i figur 42 ovan. För att den kopplingen ska 
fungera korrekt måste kompensering ske i kalibreringsfaktor-listan. 

 
Figur 43: Signalväg från DUT till spektrumanalysator 



   40 

 
 
 
Figur 44: Dämpningsnivå på Spurious emission efter switch och före switch 

Figur 43 ovan visar hur signalvägen har förkortats mellan DUT och 
spektrumanalysatorn. I figur 44 ovan överstiger mätresultatet vid två 
frekvensintervall (935-960 MHz och 1805-1880 MHz) sin högsta tillåtna 
dämpningsnivå (endast frekvensintervall 935-960 MHz visas här). 
 
Genom omkoppling av teststationen har minskats dämpningen mellan 
spektrumanalysatorn och DUT men behållit dämpningen mellan de andra 
instrumenten och DUT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
2 signalväg 
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Resultat av undersökning av Tx Spurious emission 
 
Tack vare minskad dämpning mellan spektrumanalysatorn och DUT behövs 
inte lika mycket kompensering för dämpningen till DUT. I kalibreringslistan 
kompenseras den minskad dämpning mellan spektrumanalysatorn och DUT.  
 
Det är värdet på ”spurioserna” vid DUT som specificeras av 3GPP. I aktuellt 
frekvensintervall läses ett brusgolv (eventuella ”spuriouser” ligger under 
brusgolvet) med en nivå på -90 dBm på spektrumanalysatorn. Eftersom vi 
har en dämpning på 21 dB till DUT måste vi i testprogrammet (från 
kalibreringsfaktor-listan) addera 21 dB till avläst värde (-90 dB) vilket ger – 
69 dBm (B A i figur 44). Gränsen för godkänd nivå är – 70 dBm för 935 – 
960 MHz. Genom att minska dämpningen (figur 43 och 44) med 12 dB (2 st 
6 dB-splittar) behöver enbart 9 dB (21 dB-12 dB) adderas till avläst värde, 
som nu ger – 81 dBm (B C i figurerna), vilket ligger 11 dB lägre (bättre) 
än godkänt värde (-70 dBm). 
 
 
För att implementera switchen i testsystemet krävs anpassning till den HW 
och SW som testsystemet använder idag. Ett förslag till hur switchen med 
sin anpassning till testsystemets styrbox gordon3 skulle kunna 
implementeras ges i figur 45 nedan. 
 

 
Figur 45: Kopplingsschema med gordon och switch 

 
 

 

____________________________________________________________________ 
3Gordon: interface mellan PC och  DUT 
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Med införandet av ett koaxialrelä, samt omkonfigurering av RF-kablaget 
enligt figur 42, har effekten av att spektrumanalysatorns brusgolvsnivå 
påverkar mätningen eliminerats. Resterande mätningar påverkas inte, 
eftersom reläets läge kan styras så att spektrumanalysator endast är 
inkopplad när Spurious emission-mätningen utförs. För att styra reläet via 
gordon behöver ett program skrivas och implementeras i systemet, vilket 
ligger utanför mitt uppdrag.  

 

6. SLUTSATSER 
 
6.1 Rx Out of band blocking: 
 
Jag har funnit att flera instrument kan uteslutas som ensamma skulle ge upphov till IM-
produkter, d v s de ger IM, men tillsammans med andra instrument. 
 
Koaxialkabellängderna i kablaget påverkar de erhållna mätresultaten. 
 
Korrektion för egenskaper hos DUT kan ge upphov till mätfel. 
 
Nuvarande standarduppkoppling för testningar är fullt acceptabel 
 
6.2 Tx Spurious emission: 
 
Beträffande Spurious emission kan nuvarandra system modifieras så att switch med 
styrprogram implementeras i anslutning till DUT:s antennanslutning. 
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