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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar.  
För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall 
testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett 
pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som 
testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är 
möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet till antennen och den tid som 
testobjektet utsätts för störning. Störning har också utförts vid olika polariseringar. 
 
Ett mål var att kunna jämföra en elektromagnetisk störning via en antenn med en trådbunden 
störning, där pulsen genererats från samma pulsaggregat. Försöken att utföra trådbunden 
störning av testobjektet misslyckades då pulsen inte var tillräckligt bra. 
 
Detta examensarbete är en del av en artikel, High Power Ultra Wide Band and Vircator 
Source-Victim Experiment, som presenterades vid konferensen EMC Europe 2008. 
 
 

Abstract 
This paper studies the effects of an electromagnetic pulse on IC-circuits. A DUT (device 
under test) has been constructed so that the effects of the pulse can be evaluated. The DUT 
consists of a battery, a load and the component, which is to be tested. A high voltage power 
supply and an antenna were used to generate the pulses that the DUT were exposed to. The 
results show that the effects were dependent on, among others, the distance between the 
antenna and the DUT and the time during which the DUT was exposed to the pulse. The 
DUT has also been exposed to different polarisations of the pulse. 
 
One of the objectives of the study was to compare the difference between a pulse from an 
antenna and from a wire. This was to be done with the same high voltage power supply. 
Attempts to use a wire, for injecting the pulse, were unsuccessful since the damped pulse 
was not satisfying. 
 
This paper is a part of a paper, High Power Ultra Wide Band and Vircator Source-Victim 
Experiment, that was presented at the conference EMC Europe 2008. 
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1 Inledning 
Elektronik kan i någon mening agera som en antenn, även om den är en dålig sådan. En 
elektromagnetisk puls, EMP, kan koppla in energi i dessa ofrivilliga antenner och därför 
inverkar EMP i princip på all elektronik. Inverkan av en EMP kan delas in i två delar, 
framvägskoppling och bakvägskoppling. En EMP:s inverkan på elektronik, som inte är 
designad för att ta emot eller sända signaler på EMP:ns frekvenser, kallas för 
bakvägskoppling. Bakvägskopplingen är väldigt komplex och sker till i princip all elektronik. 
Framvägskoppling är då den elektromagnetiska pulsen inverkar på en antenn eller sensor, 
d.v.s. ett objekt som är konstruerat för att skicka eller ta emot signaler. Eftersom 
antennens/sensorns egenskaper är kända är det ofta enklare att bedöma vilka nivåer av 
elektromagnetisk inverkan som är farliga för systemet. I detta examensarbete studeras 
bakvägskoppling. 
 
I det här arbetet studeras enkla digitala komponenter: logikkretsar och skiftregister. Det är 
intressant att se om dessa påverkas av en EMP, och i så fall hur. Går komponenterna 
sönder? Finns det någon nedsättning av komponenternas funktionsduglighet? Finns det 
skillnader mellan olika kretsteknologier? I detta arbete används en transient EMP med hög 
amplitud. 
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2 Definitioner 

2.1 Förkortningar 

• EMP – ElektroMagnetisk Puls. 
 

• HPM - High Power Microwave. Begreppet inrymmer pulsade mikrovågskällor med 
toppeffekter över 100 MW. Hit hör även EMP med det mesta av frekvensinnehållet 
inom mikrovågsbandet, 300 MHz – 300 GHz. 
 

• PRF – PulsRepetitionsFrekvens. Pulsaggregatet som användes kan repetera pulsen 
med olika frekvenser; denna frekvens kallas för PRF. Antalet pulser som skickas är 
PRF-värdet multiplicerat med tiden i sekunder. T.ex. ger PRF = 50 och fem 
sekunders verkan 250 pulser. Ett speciellt mått används för att mäta dosering, ”PRF, 
tid”, vilket helt enkelt är två tal, PRF och tid. 

 
 
2.2 Förklaringar 

• Reset – Slå av och på strömmen till ett system. 
 

• Skott –En puls avges från pulsaggregatet. 
 

• Testobjekt – Under arbetet användes tre ihopkopplade kretskort för tester av 
komponenter. Denna krets utsätts för EMP:er, och refereras till som testobjekt. 

 
 
2.3 Mått på inverkan 

Arbetet kräver klassificeringsregler för att avgöra när en digital signal är fel. På detta sätt kan 
de saker som inträffar i testobjektet klassificeras. De fel som kan inträffa i den aktiva 
komponenten kan delas in i två skilda grupper; sammanbrott och förstörelse [1]. 
Sammanbrott är de fel som kan åtgärdas via en reset, d.v.s. kretsen/komponenten ger 
felaktiga värden men den fungerar korrekt efter omstart. Den andra typen av fel är då 
kretsen/komponenten ger fel värden och reset av systemet inte hjälper. I detta fall finns ett 
bestående fel på hårdvaran. Kretsen måste istället repareras, t.ex. genom att byta ut 
komponenten. Detta kallas för förstörelse. 
 
Ett mått på hur mycket fel en puls orsakar i en krets är sammanbrottstakt, ST (engelska: 
BFR) [2]. Detta definieras som antalet grindar som uppnått sammanbrott dividerat med det 
totala antalet grindar som testas. Det är tämligen uppenbart att ST = 0 innebär att alla grindar 
fungerar korrekt, medan ST = 1 innebär att alla grindar uppnått sammanbrott. 
Förstörelsetakt, FT (engelska: DFR), definieras analogt. 
 
 
2.4 Klassificering av grindar 

När EMP:n inverkat på testobjektet utvärderas dess inverkan. Komponentens funktionalitet 
måste klassificeras. Frågan är om komponentens grindar fungerar korrekt. Varje grind har en 
diod som last. Denna diod används för att klassificera grindens funktionalitet [1]. För att 
dioden skall lysa krävs det att spänningen ut från grinden är cirka 1,7 volt. Det ger ett sätt att 
klassificera grindar: 
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Klassificering 1 
En grind klassas som funktionell om hög utsignal överstiger 1,7 volt, dioden lyser, och låg 

utsignal understiger 1,7 volt, dioden lyser inte. 
 
Detta sätt att klassificera grindar är enkelt, men den digitala tekniken fungerar inte på ett 
sådant sätt att ett tröskelvärde skiljer hög signal från låg signal (etta från nolla). Istället 
betraktas olika spänningsintervall som olika värden [3]. Under en viss nivå anses signalen 
vara en nolla och över en annan nivå anses signalen vara en etta. I området som ligger 
mellan dessa två nivåer, det förbjudna området, finns ingen garanti på hur kretsarna 
reagerar. En krets funktionalitet garanteras om spänningarna ut från grinden inte ligger i det 
förbjudna området. Detta leder till ett nytt sätt att klassificera grindar: 
 

Klassificering 2 
En grind klassificeras som funktionell om utsignalerna från den inte ligger i det förbjudna 

området. Dessutom ska hög utsignal ligga över det förbjudna området, och låg utsignal ska 
ligga under det förbjudna området. 

 
 
2.5 Differenskurva 

För att enklare kunna betrakta hur väl varje komponent fungerar, beräknas en differenskurva. 
Den mäter hur väl varje grind skiljer på hög och låg utsignal, och illustrerar på så vis grindens 
funktionsduglighet. Kurvan beräknas genom att varje uppmätt värde för låg utsignal 
subtraheras från motsvarande uppmätta värde för hög utsignal. Om differenskurvan är låg, 
ungefär noll, är grindens utsignal oberoende av insignal, eftersom utsignalen från grinden är 
densamma oberoende av insignal. En hög differenskurva innebär att låga/höga insignaler 
ger höga/låga utsignaler, d.v.s. grinden är beroende av insignal, som sig bör. 
 
Det bör noteras att även om differenskurvan överstiger värdet på det förbjudna områdets 
bredd så är det ingen garanti på att grinden fungerar korrekt. Det är möjligt att grinden 
fortfarande levererar spänningar inom det förbjudna området. Därför är differenskurvan inte 
ett tillräckligt mått på om grinden fungerar. Däremot ställer differenskurvan ett nödvändigt 
krav på grinden, och den ger dessutom en bra bild av grindens funktionalitet. 
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3 Mål med arbetet 
Målet med arbetet är att studera de effekter av EMP-inverkan som uppnås i 
standardkomponenter. Att undersöka eventuella skillnader mellan komponenter är också av 
intresse i detta. 
 
Arbetet är en grundläggande studie inom området. Resultat som bedöms som underliga 
och/eller intressanta ska om möjligt utredas, i mån av tid. 
 
Arbetet ska gärna kunna användas som en referens mot publicerade artiklar [1,10]. 
 
Arbetet är starkt beroende av de resultat som uppnås, därför skall arbetets fokus kunna 
ändras under pågående arbete. 
 
Arbetets fokus är starkt beroende av de effekter som kan uppnås i laboratoriet. Därmed kan 
studien sammanfattas som en beskrivning av de effekter som uppnås med den EMP som 
genereras i laboratoriet. Då de effekter som kan uppnås inte är kända går det inte att 
precisera vilka fenomen som ska studeras närmare. 
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4 Tidigare arbeten 
Det finns flera olika angreppssätt för EMP-inverkan. I de allra enklaste fallen, inverkan på en 
ledningstråd, är det möjligt att formulera problemet mer teoretiskt [4]. För mer avancerade 
och komplicerade strukturer används dock mer indirekta metoder. 
 
Forskning kring elektromagnetiska fälts inverkan direkt på ett kretskort har genomförts 
tidigare [5] [6]. Här har en mer analytisk lösning på problemet använts. [5] visar även att det 
finns samband mellan pulsens polarisationsriktning och inverkan. 
 
FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, har arbetat mycket inom området [7] [8]. Typiskt för 
dessa arbeten är de mått som återfinns i publikationerna. Exempel på några sådana är 
shielding effectiveness och antenna receiveing cross section. Dessutom tas stor hänsyn till 
den vinkel som föremålet befinner sig i. De objekt som studeras i dessa arbeten är mer 
komplexa än de som berörs här. 
 
I Tyskland har en grupp forskare ett arbetssätt för studier av EMP-inverkan som grundas på 
uppmätta sannolikheter [1] [2] [9] [10]. Dessa sannolikheter används för att beräkna hur 
mycket en komponent påverkas av en EMP. I experimenten testas allt från datorer och 
mikroprocessorer till de enkla standardkomponenter som testas i detta arbete. Dessa studier 
har gett idéer till detta arbete. Det har även presenterats enkla metoder för att kunna 
uppskatta en krets känslighet EMP av annan typ, t.ex. annan stigtid, [10]. 
 
Forskare vid Naval Surface Warfare Center Dahlgren i USA har testat hur stor inverkan HPM 
har på ett nätverk av datorer i ett hus [11]. De fel som inträffade loggades för att utvärdera 
hur datorer påverkas av HPM. 
 
Simuleringar av EMP-inverkan har gjorts i SPICE, Simulation Program with Integrated Circuit 
Emphasis, [12]. Resultaten visar att SPICE-simuleringarna ”reproducerar de riktiga 
mätvärdena mycket väl” [12]. 
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5 Arbetsmetod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att se vad som publicerats inom området. Då det 
inte på förhand var känt vad den utrustning som finns i laboratoriet kunde åstadkomma för 
inverkan var det intressant att undersöka om någon inverkan kunde erhållas överhuvudtaget. 
Därefter var det intressant att försöka återupprepa tidigare resultat. Flera av de studier som 
publicerats innehåller mer avancerade testobjekt och testmetoder. Experiment utförda med 
ett enklare testobjekt finns dock också publicerade [9]. Eftersom testobjektets komplexitet i 
[9] är relativt låg och att detta arbetssätt har lett till flera publiceringar valdes ett testobjekt 
som liknar det i publikationen använda. 
 
Den viktigaste delen i arbetet var att se vilka effekter som kan åstadkommas med luftburen 
störning. Om luftburen EMP åstadkom störning påbörjades arbete med trådbunden störning. 
Där eftersöktes den amplitud på den trådburna störningen som åstadkommer liknande 
effekter i komponenten som den luftburna störningen. Ett annat skäl att testa trådbunden 
störning är att den kan injiceras i valfri punkt, till skillnad från luftburen störning som kopplar 
in och inverkar på hela kretsen. Dock är luftburen störning den första och centrala delen i 
arbetet. 
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6 Beskrivning av testobjektet 
Idén till testobjektet kommer från tidigare publikationer [9]. Testobjektet består av tre 
kretskort som kopplats ihop med flatkablar. 
 
Det första kretskortet, DIP-kortet, sänder ut signaler, data (d.v.s. ettor och nollor), till det 
andra kretskortet, komponentkortet. DIP-kortet har fått sitt namn efter den strömställare som 
används för att bestämma vilken data som sänds. DIP-kortet finns i två varianter: den första 
varianten var virad; detta kort gjordes senare om för att passa ett annat batteri och löddes 
då. 
 
Komponentkortet består av de aktiva komponenter som testas. De komponenter som testas 
är sex olika typer av DIL-kapslar: 
 

• 74HC00 – NAND-grind i CMOS [13] 
 

• 74LS00 – NAND-grind i TTL [14] 
 

• 74HC04 – inverterare i CMOS [15] 
 

• 74LS04 – inverterare i TTL [16] 
 

• 74HC164 – skiftregister i CMOS [17] 
 

• 74LS164 – skiftregister i TTL [18] 
 
För att förenkla läsandet kommer den inledande beteckningen, 74, att utelämnas när de olika 
komponenterna nämns. 
 
Notera att ingen vanlig klockpuls ansluts till skiftregistren, värden klockas istället in med 
strömställaren. 
 
Utsignalen från komponenten går till det tredje och sista kretskortet, lastkortet. Lasten består 
av dioder och resistorer. 
 
För att få samma förutsättningar för komponenterna har testobjektet tre likartade kanaler, en 
för inverterare, en för NAND-grindar och en för skiftregister. Tre komponenter kan testas helt 
separat, i varsin kanal. 
 
En översiktlig skiss över kretskortens kopplingar ses i Figur 1 och en bild på kretskorten ses i 
Figur 2. 
 
En utförligare beskrivning av testobjektet finns i kapitlen 6.1, 6.2 och 6.3. 
 
Kretskortens olika kopplingsscheman är konstruerade i EAGLE 4.16r2 [19]. 
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Figur 1: Principskiss över testobjektet, där 04 representerar inverteraren, 164 representerar 
skiftregistren och 00 representerar NAND-kapseln. 
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Figur 2: Bild på testobjektet. 

6.1 Kretskort 1 – DIP-kortet 

Kopplingsschemat för det första DIP-kortet som konstruerades kan ses i Figur 3. I 
kopplingsschemat finns kontakterna ”Spänning till komponent” och ”Jord”; dessa 
spänningssätter komponenten på komponentkortet. Data till komponentkortet kan justeras 
med de strömställare, DIP-switchar, som finns på kortet. Batteriet är dock på nio volt och 
endast fem volt önskas. Detta har lösts genom nedkonvertering; två resistorer kopplas i serie 
respektive parallellt med testobjektet för att få fem volt över testobjektet. Nedkonverteringen 
finns inte med i Figur 3 utan visas istället i Figur 4. 
 
 

DIP-kort Komponentkort Lastkort 

Flatkablar Batteri 
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Figur 3: Kopplingsschema gjort i EAGLE för en av DIP-kortets kanaler. 

 

Figur 4: Skiss över nedkonvertering från nio till fem volt. 

Under experiment 1 visade det sig att batteriernas potential sjönk. Eftersom det fanns tillgång 
till andra batterier med bättre prestanda gjordes DIP-kortet om för att kunna använda dessa 
batterier. De nya batterierna hade en spänning på 13 V istället för 9 V. Denna gång löddes 
DIP-kortet. Kopplingsschemat för det nya DIP-kortet kan ses i Figur 5. 
 
Ett av motstånden för nedkonvertering gick sönder under arbetet med det första DIP-kortet. 
För att det andra DIP-kortet skulle hålla bättre, användes motstånd med högre tålighet, 5 
watt. 
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Figur 5: Kopplingsschema gjort i EAGLE för det DIP-kort som konstruerades för andra 
batterier. 

6.2 Kretskort 2 – komponentkortet 

Komponentkortet består endast av komponenten som testas. Signaler från DIP-kortet tas 
emot och skickas in i komponenten. Därefter skickas komponentens utsignal till lastkortet. 
Komponentkortets kopplingsschema återfinns i Figur 6. Där visas NAND-grindar; denna 
koppling är dock analog för andra grindar. 
 
För NAND-grindar och inverterare skickas ettor till grind ett och två och nollor till grind tre och 
fyra, d.v.s. diod tre och fyra lyser. Då skiftregistren utsätts för puls ligger alltid ettor på 
dataingångarna. Dock kan signalerna ut från skiftregistren, skiftregistrens tillstånd, variera. 
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Figur 6: Kopplingsschema gjort i EAGLE för komponentkortets NAND-kanal. 

6.2.1 Komponenternas benkonfiguration 

En NAND-kapsel innehåller fyra grindar. Utgången på varje grind kopplas till en diod. Det 
innebär att grindarna testas samtidigt, men deras funktionalitet räknas dock separat. 
Kapselns funktionalitet räknas därmed inte. Endast fyra av inverterarnas grindar testas. 
Dioderna numreras efter vilken grind de är kopplade till. NAND-kapselns fyra grindar, 1, 2, 3 
och 4, är kopplade till diod nummer 1, 2, 3 respektive 4. För inverterarna används grindar 1 
till 4; dessa kopplas till respektive diod med samma nummer. Grindarnas numrering kan ses i 
Figur 7, där den vänstra figuren är hämtad från [13] och den högra från [15]. 
 
 

  

Figur 7: Benkonfiguration för NAND- (till vänster) och inverterarkomponenter (till höger). A 
och B betecknar insignaler, Y utsignal och siffrorna betecknar numret på grinden. 

Skiftregistren har åtta utsignaler och fyra insignaler. De fyra insignalerna, data in, klocka och 
reset, styrs med DIP-switchen på DIP-kortet. Fyra av utsignalerna kopplas till varsin diod på 
lastkortet. Utsignalerna Q0, Q1, Q2 och Q3 kopplas till diod 1, 2, 3 respektive 4. 
Benkonfigurationen för skiftregistren kan ses i Figur 8, som är hämtad från [17]. 
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Figur 8: Benkonfiguration för skiftregistren. DSA/B, CP och MR är insignaler, Q0 – Q7 är 
utsignaler. 

6.3 Kretskort 3 – lastkortet 

Det tredje och sista kretskortet, lastkortet, lastar komponenternas utsignaler med en diod och 
ett motstånd. Lastkortets kopplingsschema återfinns i Figur 9. Användandet av en diod gör 
det enkelt att se om komponentens utsignal är hög eller låg. Dioden är av typen [20]. 
Signalen kopplas sedan tillbaka till batteriets jord. 
 
 

 

Figur 9: Kopplingsschema gjort i EAGLE för en av lastkortets kanaler. 
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7 Experiment 1 – luftburen störning 
Experiments syfte var att undersöka de effekter som uppstår i testobjektet då det utsätts för 
luftburen EMP. Det var gjort för att efterlikna tidigare utförda experiment [1] [2] [9]. Det kunde 
dock inte utföras på exakt samma sätt. Dessutom testades skiftregister. 
 
Det primära syftet med experimentet var att undersöka om inverkan ens kan uppnås. Om 
inverkan uppnås, skall gränser för inverkan undersökas. 
 
 
7.1 Experimentuppställning 

Testobjektet placerades framför den antenn som skjuter EMP:n, se Figur 10. Alla tester 
utfördes i ett skärmrum, ekofritt rum (engelska: anechoic chamber), d.v.s. ett rum med 
väggar som absorberar EMP:n. 
 
 

 

Figur 10: Skiss över experimentuppställningen i skärmrummet, sett ovanifrån. 

Avståndet mellan testobjektet och antennen, markerat som ”Avstånd” i Figur 10, är 
begränsat uppåt och nedåt. Det maximala avståndet fås av skärmrummet. Det minimala 
avståndet fås då testobjektet placeras vid antennöppningen. Detta gör att avståndet måste 
ligga mellan 1,2 meter och 5 meter. Hela experimentuppställningen redovisas i detalj nedan. 
 
 
7.1.1 Antenn, pulsgenerator och skärmrum 

Den antenn som används är av typen ETEM Horn (Exponentiell Transversell 
ElektroMagnetisk) och ses i Figur 11. Den är resultatet av ett tidigare examensarbete [21] på 
BAE Systems Bofors. 
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Figur 11: Antennen som användes, placerad på ett bord inne i skärmrummet. Bilden visar 
hur absorbenterna täcker insidan av skärmrummet. 

Den pulsgenerator som användes är av typen FPG90-1K och kommer från det tyska 
företaget FID GmbH [22]. Pulsen överförs till antennen via en koaxialkabel. Ström till 
generatorn fås från en batterilåda. Figur 12 visar pulsgeneratorn, koaxialkabeln och 
batterilådan. 
 
 

 

Figur 12: Pulsgeneratorn med koaxialkabel, med batterilådan nedanför. 
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Skärmrummet är ett rum vars väggar, golv och tak består av metall. Insidan av dessa är 
täckta av absorbenter, ett strålningsabsorberande material formade som pyramider. Både 
Figur 11 och Figur 12 visar dessa absorbenter. Tanken med ett skärmrum är att väggar, golv 
och tak absorberar EM-vågor inne i skärmrummet. Rummet är dessutom avskärmat från 
strålning utifrån. På detta sätt utsätts testobjektet endast för den EMP som antennen avger. 
 
 
7.1.2 Polarisationer 

En tidigare publikation tar hänsyn till polarisationen av pulsen [7] och visar att den är av 
betydelse. Därför är det intressant att testa testobjektet under olika polarisationer. Antennen 
kan inte vändas på högkant, d.v.s. antennen kommer alltid att sända ut pulser med samma 
polarisation. För att utsätta testobjektet för en annan polarisation måste den roteras. 
Testobjektet hängs upp på en stolpe för att det skall komma i samma nivå som antennen. De 
olika positionerna för testobjektet relativt det elektriska fältet kan ses i Figur 13. 
 
 

 

Figur 13: Testobjektets tre olika orienteringar/positioneringar; position 1, position 2 och 
position 3, och det elektriska fältets riktning, sett från antennen. 

Den uppställning som ses till vänster i Figur 13 refereras till som position 1. Testobjektet 
hängs från en stolpe med DIP-kortet högst upp. Det elektriska fältet är ortogonalt mot den 
längsta kopplingslängden. 
 
Den uppställning som återfinns i mitten i Figur 13, position 2, är då testobjektet hängs upp på 
en vertikal stav av plast. Staven är monterad på stolpen, och används för att hålla 
testobjektet på plats. För denna position är det elektriska fältet parallellt med den längsta 
kopplingslängden, flatkablarna. En liknande uppställning hittas bl.a. i [10]. Position 1 och 
position 2 kan ses i Figur 14. 
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I den högra uppställningen i Figur 13, position 3, hänger testobjektet från en stolpe av plast. 
Denna positionering är position 1 roterad nittio grader. Testobjektet är orienterat så att 
pulsens utbredningsriktning är parallell med kretskortens längdriktning och pulsens elektriska 
fält är parallellt med kretskortens djup.  
 
 

   

Figur 14: Testobjektet i position 1 (t.v.) och framför antennen i position 2 (t.h.). 

7.2 Experimentets frihetsgrader 

Det som eftersöktes var störning eller förstörelse av elektroniken. Om detta inte uppnåddes 
krävdes åtgärder för att erhålla större effekter. Om all elektronik däremot slogs ut, var 
pulsens inverkan tvungen att minskas. Det var alltså nödvändigt att ha vissa frihetsgrader 
som påverkar pulsens inverkan. Det fanns fyra tilltänkta åtgärder för att ändra pulsens 
inverkan: 
 

• Ändra testobjektets avstånd till antennen. Avståndet mäts enligt Figur 10. Den 
elektriska fältstyrkan avtar med avståndet; kortare avstånd ger större fältstyrka. 
 

• Ändra PRF. PRF kan varieras mellan 25 Hz och cirka 900 Hz. Tiden som testobjektet 
utsätts för pulsen kan dessutom varieras. 
 

• Ändra flatkablarnas längder. Endast sträckta kablar användes. 
 

• Ändra polarisationsriktningen. De två högst prioriterade polarisationsriktningarna var 
när det elektriska fältet är parallellt med eller vinkelrätt mot flatkablarnas 
längdriktning. 

 
 
7.3 Experimentets utförande 

Diodernas tillstånd före och efter EMP, d.v.s. om de lyste eller ej, noterades under 
experimentet. Dessa tillstånd finns redovisade i Tabell 1 i Appendix A. 
 
Efter att en kapsel utsatts för en dos av EMP, byttes den ut mot en oanvänd kapsel. På så 
sätt utsattes varje kapsel endast för en dos från antennen. Ingen samverkan från flera olika 
doser utgjorde någon skada. 
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NAND-grindarna och inverterarna uppvisade liknande resultat under experimentet. P.g.a. 
detta utfördes samma tester på dessa komponenter. 
 
Det var tydligt att vissa dioder lyste svagare efter att ha utsatts för pulser. Diodernas 
funktionalitet var fortfarande god, det som ändrats var spänningen ut från grindarna. Det var 
denna upptäckt som ledde till införandet av en ny klassificering av funktionalitet för grindar. 
 
 
7.4 Uppmätta fältstyrkor 

Pulsen mättes vid olika avstånd från antennen. Detta för att kunna se hur denna puls kan 
relatera till andra pulser i tidigare publicerade artiklar [9] [23]. Två olika typer av mätprober 
användes för att mäta upp fältstyrkorna. Dessa två var Prodyn AD20 och Prodyn AD80. De 
uppmätta fältstyrkorna redovisas inte i detta arbete. Redovisade fältstyrkor från andra studier 
kan vara av intresse: 
 

• [9] visar hur ett liknande testobjekt med tillhörande komponenter påverkades av EMP. 
Fältstyrkor över 75 kV/m krävdes för att komponenterna skall uppnå förstörelse. 
Vilken av de angivna pulser som användes i försöken nämns inte. 

 
• I [23] krävdes amplituder kring 700 kV/m för att förstörelse skulle uppnås. Det visas 

även bilder på inverkan av en EMP (stigtid 7,5 ns och amplitud 1300 kV/m) på en 
vanlig NAND-krets gjort i TTL-teknologi. 

 
Då fältstyrkan är uppmätt för alla avstånd för detta experiment och det är känt från andra 
studier vilka effekter som kan väntas. Kan resultaten från andra studier relateras till de 
resultat som presenterats här. 
 
 
7.5 Resultat av experimentet 

Resultaten av alla mätningar finns redovisade i Appendix A. 
 
Ett intressant resultat från experimentet är att ett av motstånden gick sönder. Det var ett 
metallfilmsmotstånd på en watt. Detta inträffade endast en gång. Testobjektet var i position 2 
och dosen var 900 Hz, 5 sek (PRF = 900 i 5 sekunder). Motståndet användes i 
nedkonverteringen, och var det som seriekopplades direkt efter batteriet. Mätning av 
resistens över motståndet med voltmeter visar att motståndet har oändlig resistens. Efter att 
motståndet bytts ut fungerade kanalen korrekt igen. 
 
Ingen förklaring finns varför motståndet gick sönder. Kanalen fungerade väl innan 
motståndet gick sönder och den fungerade väl även efter att motståndet bytts ut. 
 
 
7.6 Resultat för inverterare och NAND 

Singelpulser gav ingen mätbar inverkan på inverterarna eller NAND för något avstånd. 
Någon uppmätt inverkan erhölls endast då pulserna repeterades, d.v.s. PRF användes. 
Grindarnas funktionalitet som funktion av PRF, tid mättes upp. Alla resultat som följer för 
NAND-grindar och inverterare gäller då testobjektet är i position 2 och på avstånd 1,2 meter. 
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7.6.1 Uppmätta differenskurvor 

I Figur 15, Figur 16, Figur 17 och Figur 18 följer differenskurvorna för de olika 
komponenterna; HC00, LS00, HC04 och LS04. Dessa kurvor visar grindarnas funktionalitet 
efter olika doser. 
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Figur 15: Differenskurva utifrån de uppmätta spänningarna för HC00-komponenten. 
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Figur 16: Differenskurva utifrån de uppmätta spänningarna för LS00-komponenten. 
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Figur 17: Differenskurva utifrån de uppmätta spänningarna för HC04-komponenten. 
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Figur 18: Differenskurva utifrån de uppmätta spänningarna för LS04-komponenten. 

I Figur 15, Figur 16 och Figur 18 syns stora likheter mellan differenskurvorna, d.v.s. grind 4 
fungerar sämst och blir påverkad först. Notera att grind 4 endast är benämningen på grinden, 
och kapslarna är av olika kretsteknologier och olika funktioner. I detta arbete finns ingen 
förklaring för varför det är just grind 4 som avviker. 
 
Det visade sig, som kan ses i Figur 17, att HC04 var den mest påverkade; för PRF, tid satt till 
500, 5 slutade kapselns alla grindar att fungera. 
 
Resultaten visar att funktionaliteten förblir densamma eller minskar när doseringen ökar. 
Detta är också vad som förväntas. Det enda fall där detta inte gäller är för grind 4 i Figur 17, 
där av något skäl, grinden fungerar sämre för just en PRF, tid. Gissningsvis är det p.g.a. en 
slump, t.ex. att det var något särskilt med grinden/komponenten. 
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Differenskurvorna är lägre för vissa värden. Detta är resultatet av att de höga utsignalerna är 
lite lägre än de borde vara, vilket beror på att grindarnas matningsspänning är lägre. Detta är 
i sin tur en följd av att komponenten inte drar lika stor ström som tidigare, med följd att 
nedkonverteringen inte fungerar korrekt. 
 
 
7.6.2 FT-kurvor 

Med hjälp av Figur 15, Figur 16, Figur 17 och Figur 18 beräknas en FT-kurva för varje 
enskild komponent, som funktion av PRF, tid. En FT-kurva kan tolkas som sannolikheten att 
en grind uppnår förstörelse under de givna förutsättningarna. Dessa kurvor kan ses i Figur 
19. Här används det förbjudna området som klassificering för funktionalitet. 
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Figur 19: FT-kurvor för fyra olika komponenter, funktionalitet baserad på mätning av 
spänning efter experimentet. 

Kurvorna i Figur 19 gäller för en klassificeringsmetod (klassificering 2); motsvarande kurvor 
kan beräknas för en annan klassificering av funktionalitet. I Figur 20 finns de FT-kurvor som 
fås då diodernas tillstånd används som klassificering, klassificering 1. 
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Figur 20: FT-kurvor för fyra olika komponenter, funktionalitet mätt utifrån diodernas tillstånd. 

Utifrån Figur 19 och Figur 20 ses inga skillnader mellan de två olika klassificeringsmåtten. 
Detta trots att klassificering 2 är ett hårdare krav på funktionalitet än klassificering 1. 
 
Att betrakta ST/FT-kurvor som fördelningsfunktioner har studerats tidigare [24]. Att tolka de 
resultat som presenteras i Figur 19 och Figur 20 på liknande sätt är möjligt för alla 
komponenter utom för HC00, ty den ökar och minskar med förändring av PRF. Dock skulle 
det behövas fler mätningar för att få fram en bra fördelningsfunktion. Det som skiljer de 
resultat som presenteras här, jämfört med [24], är att här används två variabler, PRF och tid. 
I [24] används fältstyrkan som variabel. 
 
 
7.6.3 Stig- och falltider 

Det är av intresse att se ifall även stig- och falltider har påverkats av EMP:n. Om stig- eller 
falltiden ökat kan det påverka funktionaliteten i system där komponentens snabbhet är av 
betydelse. Stig- och falltider har mätts upp för de olika komponenternas grind 1. Dessa 
mätningar gjordes inte för fler grindar då antalet mätningar skulle bli väldigt många och då de 
första mätningarna indikerade att resultaten inte var intressanta för denna studies mål. 
 
Nedan presenteras de kurvor som mätningarna resulterade i. Signalen in till komponenten 
genererades med en signalgenerator. Signalgeneratorn var inställd på att generera en stig-
/falltid på 5 ns och dels med längd 1 µs. 
 
Eftersom det skett en viss inverkan på komponenterna justerades impedansen i 
signalgeneratorn. Den har justerats så att insignalen till komponenten hela tiden är fem volt. 
För de komponenter som utsatts för den största dosen av EMP kan det dock vara så att 
impedansen inte kunnat sänkas tillräckligt för att få fem volt som insignal till komponenten; i 
dessa fall har minsta möjliga impedansen använts, vilket var 50 Ohm. Resultatet av 
mätningarna av impedans kan ses i kapitlet Impedans nedan. 
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Figur 21: Stig- och falltider för in- och utsignaler för HC00:s grind 1. 
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Figur 22: Stig- och falltider för in- och utsignaler för LS00:s grind 1. 
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Figur 23: Stig- och falltider för in- och utsignaler för HC04:s grind 1. 
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Figur 24: Stig- och falltider för in- och utsignaler för LS04:s grind 1. 

Det finns inget tydligt mönster från kurvorna. För komponenten HC00, Figur 21, är stig- och 
falltiderna nästan konstanta för alla doseringar. Det bör noteras att de värden som uppmättes 
av oscilloskopet varierade lite, och de värden som presenteras här är medelvärden av 
oscilloskopets mätvärden. Därför bör en viss variation finnas i de presenterade värdena. 
 
 
7.6.4 Impedans 

Inimpedansen för grind 1 uppmättes. Det gjordes endast mätningar på grind 1, detta för att 
antalet mätningar inte skulle bli alltför stort. Det visade sig att inimpedansen sjunkit för de 
komponenter som utsatts för högre doser. I Figur 25, Figur 26, Figur 27 och Figur 28 visas 
de uppmätta värdena. Endast de inimpedanser som översteg 50 Ohm kunde mätas. De 
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inimpedanser som understeg 50 Ohm markeras med cirklar i Figur 25, Figur 26, Figur 27 och 
Figur 28. 
 
Orsaken till att impedanser sjunkit är inte känd. Gissningsvis är det en skyddsdiod på 
ingången som inte fungerar som den ska, alternativt har gått sönder. 
 
Det är tydligt att inimpedansen inte sjönk för någon HC00-komponent. Det bör noteras att det 
endast är HC00-komponentens differenskurva som inte understiger 5 Volt, för grind 1. För de 
andra komponenterna har grind 1:s differenskurva sjunkit under 5 Volt. Detta skall inte ses 
som en förklaring till de uppmätta inimpedanserna. 
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Figur 25: Inimpedans för grind 1 i HC00. 
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Figur 26: Inimpedans för grind 1 i LS00. 
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Figur 27: Inimpedans för grind 1 i HC04. 
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Figur 28: Inimpedans för grind 1 i LS04. 

 
 
7.7 Resultat för skiftregister 

Inga tester gjordes för att hitta de nivåer som krävs för att skiftregistren skall uppnå 
förstörelse. Andra tester prioriterades högre än att undersöka dessa nivåer. 
 
Eftersom inget av skiftregistren fick någon permanent funktionsnedsättning, förstörelse, 
fungerade alla fungerade efter en reset. Skiftregistren utsattes inte för repeterade pulser, 
PRF. Det är tydligt att skiftregistren är mer känsliga än inverterare och NAND-grindar när det 
gäller att bevara de inre tillstånden. 
 
Under testerna observerades endast tre olika resultat av pulsen; alla dioder slocknade, alla 
dioder lyste eller endast diod 1 lyste. Inte vid något tillfälle tände pulsen någon diod. De 
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gånger dioderna ändrade tillstånd var således då de släcktes av pulsen. I de fall då inte alla 
fyra dioderna lyste innan puls, var alla dioder släckta efter puls. 
 
På fem meters avstånd nollställdes signalerna ut från registret. Detta gällde för både position 
1 och position 2. Testobjektets orientering ändrades därefter till position 3. Alla resultat som 
presenteras nedan för skiftregistren gäller för just position 3. 
 
Under testerna påträffades skillnader mellan kretsteknologierna. I ett fall, då alla dioderna 
lyste från början, slocknade alla dioder för HC164, medan bara dioderna två, tre och fyra 
slocknade för LS164, på fyra meters avstånd. Klockans signal var i dessa fall låg. När 
flatkablarna byttes ut mot dubbelt så långa flatkablar påverkades LS164 mer än HC164; för 
LS164 slocknade alla dioder på längre avstånd än tidigare, medan HC164 inte uppvisade 
någon synlig skillnad. 
 
Ett beroende av klockans signal påträffades. Signalen till klockan är vanligtvis låg, men tester 
utfördes där den istället var hög. Beroendet uppkom då testobjektet placerades på fem 
meters avstånd och HC164 användes. Då klockan var hög slocknade alla dioder, medan om 
klockan var låg lyste endast diod 1, d.v.s. diod 1:s tillstånd bestämdes av klockan samtidigt 
som de andra tre dioderna slocknade oberoende av klockans signal. Försök att upprepa ett 
beroende av klockans signal gjordes vid senare tillfälle. Dessa upprepningsförsök gjordes för 
både LS164 och HC164. Dock påträffades inget beroende av klockans nivå. 
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8 Experiment 2 – trådbunden störning 
I experiment 2 var tanken att testa samma komponenter som i experiment 1, dock med 
trådbunden störning, d.v.s. ingen antenn användes utan pulsen kopplades direkt in på kortet. 
Det finns två fördelar med att använda trådbunden störning; dels kan pulsen som injiceras på 
kortet mätas och den kan också injiceras på valfri punkt på kortet. Det som eftersöktes var 
vilka amplituder som krävs för att komponenterna ska uppnå sammanbrott/förstörelse. 
 
Målet med experimentet var att undersöka inverkan av olika amplituder och 
injiceringspunkter. För att kunna relatera resultaten till experiment 1 användes samma 
pulsaggregat. 
 
Det var tämligen uppenbart att pulsaggregatet inte kunde kopplas in direkt på testobjektet, ty 
pulsen har en amplitud på cirka 90 kV. Denna spänning var alldeles för hög för 
komponenterna. Detta gjorde att pulsen var tvungen att dämpas. Dämpning kunde ha skett 
genom att spänningsdela pulsen med en vridpotentiometer. Vridpotentiometern skulle ha 
behövt klara av ett spänningsfall på 90 kV; en sådan vridpotentiometer skulle dessutom 
behöva ha mycket god upplösning. Eftersom det inte fanns tillgång till sådan utrustning var 
det tvunget att konstruera en spänningsdelare. Idén är dock densamma. 
 
 
8.1 Experimentuppställning 

Det enda som användes var pulsaggregatet med tillhörande batterilåda och koaxialkabel; till 
detta kopplades flertalet spänningsdelare. Den spänningsdelade pulsen mättes med ett 
oscilloskop. 
 
 
8.2 Spänningsdelning med metallfilmsmotstånd 

I försöket kopplades pulsaggregatet via koaxialkabeln till seriekopplade motstånd, vars totala 
resistens var 100 Ohm. Tanken var att pulsen spänningsdelas över motstånden. Ohms lag 
ger att strömmen genom motstånden är 900 Ampere. Om ett av motstånden är 0,1 Ohm 
kommer spänningsfallet över detta motstånd att vara 90 V, vilket är en spänning som 
troligtvis är av rätt storleksordning. 
 
En vridpotentiometer parallellkopplades med motståndet för att kunna justera den spänning 
som fås ut över motståndet. Den vridpotentiometer som användes hade mycket högre 
resistens än motståndet, vilket innebär att den inte hade någon nämnvärd inverkan på 
spänningsfallet över motståndet eller den totala resistensen. Tanken var att 
vridpotentiometern sedan kunde ge spänningar från noll upptill den aktuella spänningen över 
motståndet. 
 
Ifall en spänning på mer än 90 V skulle ha krävts, kopplades fler mindre motstånd för att flera 
olika spänningar ska kunna få ut. T.ex. användes en resistens på 0,2 Ohm för att kunna få ut 
180 V över motståndet. De motstånd som seriekopplades hade följande resistenser: 47; 28; 
12; 6,8; 3,3; 1,5; 0,75; 0,4; 0,2; 0,1. Denna koppling gav en total resistens på 100,05 Ohm, 
vilket borde vara tillräckligt nära 100 Ohm. Motstånden är uppräknade i den ordning de var 
kopplade, direkt efter kontakten var 47-Ohmsmotståndet och sist var 0,1-Ohmsmotståndet. 
Alla de önskade motstånden fanns inte tillgängliga, detta kompenserades genom att 
parallellkoppla motstånd. En skiss av kopplingsschemat kan ses i Figur 29. 
 
Vridpotentiometern kunde sedan parallellkopplas med valfritt motstånd. Tanken var att det 
skulle vara möjligt att få ut bl.a. 90 V, 180 V, 360 V, 540 V, o.s.v. Notera dock att fler 



Experiment 2 – trådbunden störning 34

spänningar kunde fås ut. Det var möjligt att ta ut spänningen över t.ex. de två sista 
motstånden, 0,1 Ohm och 0,2 Ohm, och då få 270 V. Förhoppningen var att det med denna 
flexibilitet kunna hitta den spänning som gör att komponenterna går sönder. 
 
 

 

Figur 29: Skiss över den motståndssträng där spänningsfallet sker. 

Hela konstruktionen skärmades för att skydda omgivningen, det var endast den aktuella 
pulsen som eftersöktes medan eventuella störningar från elektromagnetiska vågor ville 
undvikas. Ett vanligt datorchassi användes som skärm. Skärmen innehöll hål, men det är 
dock känt att en elektromagnetisk våg skärmas om hålets största gap är mycket mindre än 
våglängden för vågen. Större hål i chassiet täcktes över med vanlig aluminiumfolie. Mindre 
hål täcktes inte för. I Figur 30 och Figur 31 kan denna konstruktion ses, notera att chassiets 
sidor och lock inte är påmonterade under fotograferingen. 
 
 

 

Figur 30: Koppling från kontakt till motstånd och vridpotentiometer. 
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Figur 31: Skärmat datorchassi med kontakt och vridpotentiometern. Sladden är kopplad över 
vridpotentiometern. 

8.2.1 Resultat 

Den signal som var tänkt att uppgå till 90 V mättes med en mätprob och ett oscilloskop. 
Signalen översteg 300 V, vilket är mer än vad oscilloskopet klarar att mäta upp. När 
resistensen för de seriekopplade motstånden mättes visade voltmetern på oändlig resistens, 
d.v.s. kopplingen hade fått ett avbrott. Det visade sig att 47-Ohmsmotståndet, det första 
motståndet som pulsen möter, hade fått avbrott. Dessutom var resistansen för de två 
parallellkopplade 56-Ohmsmotstånden inte längre 28 Ohm, utan 33 Ohm. 
 
Vad som orsakade att oscilloskopet ändå fick högt utslag är inte känt. Fenomenet 
undersöktes inte närmare då uppställningen inte fungerade. 
 
Den puls som genererats måste dock ha tagit vägen någonstans, eftersom energin inte bara 
kan försvinna. Energins väg har inte mätts upp; det är möjligt att den reflekterats tillbaka in i 
pulsaggregatet. Det finns dock en idé om att överslag kan ha inträffat, ty avstånden mellan 
insignal och utsignal för motstånden är kortare än tre centimeter. Notera att det inte gjorts 
några mätningar för att verifiera att överslag har inträffat; det är endast en spekulation. 
Överslag beskrivs i Appendix B. 
 
 
8.3 Alternativ spänningsdelning med metallfilmsmotstånd 

Den spänningsdelning som beskrivits ovan fungerade inte. Samma idé provades igen, fast 
med vissa justeringar. Det var relativt lite arbete för att testa denna alternativa variant. 
Tanken denna gång var att pulsen möter mindre resistens i första steget, för att därefter 
möta större resistenser. Dessutom möter pulsen flera motstånd i första och andra steget. Om 
detta har någon som helst inverkan är okänt och att utröna det var inte ett av detta arbetes 
mål. 
 
Först ersattes 47-Ohmsmotståndet av åtta motstånd, där alla har högre toleranser, fem watt. 
Motstånden kopplades så att den totala resistensen var 47 Ohm, denna koppling kan ses i 
Figur 32. 
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Figur 32: Skiss på hur 47-Ohmsmotståndet ersattes av åtta nya motstånd. Den totala 
resistensen var densamma. 

Dessutom ersattes de två parallellkopplade 56-Ohmsmotstånden med två nya motstånd av 
samma typ. 
 
 
8.3.1 Resultat 

Inget avbrott uppstod i motstånden. Efter experimentet uppmättes den totala resistensen till 
100,05 Ohm. En slutsats kan dras; den nya konstruktionen, att byta ut första motståndet mot 
åtta nya, var mer hållbar. Dock har detta ej löst problemet; pulsen som mäts upp överstiger 
300 V. Ingen skillnad erhölls när vridpotentiometern ändrades. 
 
Spekulationen om överslag kvarstår då avstånden mellan olika ledare var korta och 
spänningarna höga, precis som i förra försöket. Dock var det inget som verifierats. De höga 
mätvärdena som oscilloskopet visade kom troligen från pulsen, som inducerat ström i den 
kabel som var kopplad till vridpotentiometern. Inte heller detta har verifierats. 
 
Idén med seriekopplade motstånd, som undersökts i två fall, övergavs. Skälen till detta var 
två, dels var det en tro på överslag och dels en tro på att pulsen inducerade strömmar på 
andra ställen i konstruktionen. Den grundläggande idén övergavs dock inte. 
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9 Experiment 3 – trådbunden störning 
I experiment 3 var målet detsamma som i experiment 2. Då spänningsdelningen i experiment 
2 inte var tillräckligt bra görs en annan spänningsdelning i experiment 3. Här användes en 
vattenresistor som spänningsdelare. En vattenresistor klarar höga spänningar och fungerar 
även bra för höga frekvenser [25]. Vattenresistorn som användes här bestod av två 
elektroder nedsänkta i vatten. Pulsen skickades genom vattnet, mellan elektroderna. 
Spänningsfall sker kontinuerligt över en vattenresistor, d.v.s. potentialer från noll till 90 kV 
fanns i vattenresistorn. 
 
 
9.1 Experimentuppställning 

Experimentuppställningen är som den i experiment 2, fast här användes en vattenresistor. 
 
 
9.1.1 Vattenresistorn 

Vattenresistorn bestod av ett kar av plast, med en elektrod i varje ände, se Figur 33. Karet 
har formen av ett rätblock, och var fyllt med kranvatten och natriumkarbonat. Precis som 
påpekats tidigare ska resistensen vara 100 Ohm. 
 
En skillnad mellan de metallfilmsmotstånd som användes i experiment 2 och en 
vattenresistor är att spänningsfallet sker diskret för metallfilmsmotstånden, medan det sker 
kontinuerligt i hela karet för en vattenresistor. För vattenresistorn är potentialen hög nära den 
positiva elektroden, den som pulsen kopplas in på. Låga potentialer erhålls runt den jordade, 
negativa, elektroden. Den dämpade pulsen fås genom att sänka ned en ledare i karet. Den 
puls som går genom karet kommer även att gå genom ledaren. Pulsens amplitud är 
beroende på var i karet som ledaren placeras. Genom att placera ledaren nära den jordade 
elektroden fås lägre amplituder. 
 
 

 

Figur 33: Principskiss över vattenresistorn. 

Spänningsfallet betraktas som likformigt mellan plattorna, d.v.s. spänningen sjunker linjärt 
med avståndet. Avståndet mellan elektroderna är ungefär 50 cm. Det ger ett spänningsfall på 
cirka 2 kV/cm. För att få en väl dämpad puls placerades ledaren endast någon millimeter från 
den jordade elektroden. 
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Karet som användes har längden 56 cm, bredden 36 cm och höjden 15 cm. Med tanke på att 
karet blev svårhanterlig med alltför mycket vatten och att elektroderna var cirka en decimeter 
höga, valdes ett vattendjup på elva centimeter. Då innehöll karet 20,2 liter vatten. Till detta 
tillsattes natriumkarbonat, salt. Formeln för resistens [25] är 
 

A

L
R

ρ
=  

 
där L är avståndet mellan elektroderna, A är karets snittarea och ρ är resistiviteten. För att få 
en resistens på 100 Ohm skall mängden salt vara cirka sex gram [25]. 
 
 
9.2 Resultat 

Denna konstruktion testades genom att föra ned en ledare i karet och koppla en mätprob till 
ledaren. Mätproben mätte upp en spänning som översteg 300 V. Därefter placerades 
mätproben bredvid vattenresistorn, utan att vara kopplad till den. Även då erhölls en stor 
spänning. 
 
Att mätproben, då den inte var kopplad till någonting, mätte upp en spänning orsakades 
gissningsvis av att resistorn inte var skärmad. Eftersom det gick en stor ström genom 
vattenresistorn är det troligt att bristen på skärmning var orsaken till inträffade. Detta antogs 
vara orsaken och arbetet fortgick utifrån denna hypotes. 
 
För undvika luftburen koppling skärmades vattenresistorn med aluminiumfolie och delar av 
ett datorchassi av metall. Mätproben placerades bredvid den skärmade konstruktionen och 
även denna gång uppmättes en hög spänning. Arbetet fortgick utifrån antagandet att 
skärmningen inte var tillräcklig. 
 
 
9.3 Enkel skärmning av vattenresistorn 

I ett andra försök att skärma vattenresistorn placerades den på metallgolvet i skärmrummet. 
På så sätt erhölls en skrämning under vattenresistorn. Vattenresistorn täcktes dessutom över 
med ännu mera aluminiumfolie och delar av ett datorchassi. Då en ledare sänktes ned i karet 
uppmättes ingen spänning i ledaren. För att vara säker på att ledaren inte varit i kontakt med 
den jordade elektroden flyttades ledaren längre ifrån den jordade elektroden.  
 
 
9.3.1 Resultat 

Mätproben placerades sedan bredvid konstruktionen, dock uppmättes ingen spänning. Vart 
energin tog vägen mättes aldrig. Spekulationen är att ett överslag har inträffat mellan 
elektroden och metallgolvet, där avståndet är cirka en centimeter. Notera dock att karets och 
luftens överslagsspänning skiljer sig från varandra. 
 
 
9.3.2 Skärmning av vattenresistorn – Faradays bur 

Arbetet gick vidare från de hypoteser som ställts upp, d.v.s. att vattenresistorn måste 
skärmas bättre och att ledarna måste ligga tillräckligt långt ifrån de jordade delarna för att 
undvika överslag. 
 



Experiment 3 – trådbunden störning 39 

En bur som avskärmar ett objekt från elektromagnetiska fält kallas för Faradays bur, efter 
fysikern Michael Faraday. En sådan bur byggdes för att få bättre skärmning av 
vattenresistorn. Buren bestod av en trälåda, nät av metall och ledande tyg. Lådans ovan-
/undersida och långsidor kläddes med nätet vars maskor är cirka 5 mm, vilket är litet relativt 
pulsens våglängder. Lådans kortsidor kläddes in med ett tyg som innehåller metall och leder 
ström. Vattenresistorn placerades i trälådan. För att undvika springor och få bra kontakt 
mellan tyget och nätet användes koppartråd. 
 
Ovanför den positiva elektroden klipptes ett större hål. Detta var för att kunna sänka ned 
koaxialkabelns kontakt. Hålet var stort nog för att ledaren och den kringliggande skärmen 
skulle få plats. Förhoppningen var att överslag kunde undvikas genom att ledaren hamnade 
tillräckligt lång bort från den skärmade buren. En metallplatta användes för att stabilisera 
koaxialkabeln. 
 
 

 

Figur 34: Vattenresistorn i Faradays bur. 

Resistansen i vattenresistorn mättes genom att seriekoppla den med ett 50-Ohms-motstånd 
och lägga på en växelström på 100 V. Resistensen för vattenresistorn mättes till cirka 2,5 
kOhm, vilket ansågs vara högt. Saltkoncentrationen ökades och resistensen mättes igen, 
resultatet var nu 300 Ohm. Denna resistens ansågs vara godtagbar. 
 
För att ledaren skulle ha låg potential var den tvungen att placeras väldigt nära den jordade 
elektroden. Detta utgjorde ett problem i sig. För att få ännu lägre potential i samma position 
lutades trälådan med innehållande kar, se Figur 35. Då lådan lutas färdas pulsen genom en 
mindre mängd vatten i början av karet, vilket innebär högre resistens. I bortre änden av 
karet, till höger i Figur 35, är mängden vatten större, vilket gör det lättare för pulsen att färdas 
där, vilket ger mindre resistens. På detta sätt sänktes potentialen vid ledaren. Tanken med 
detta är att ledaren kan vara lika långt ifrån elektroden som tidigare fast nu med lägre 
potential. 
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Figur 35: Principskiss över hur vattenresistorn lutades för att ändra fördelningen av 
resistensen. 

Samma resultat erhölls för en sekvens av tre skott, d.v.s. olika resultat uppmättes för olika 
skott, där det sista skottet stängde av oscilloskopet. Då ingen motivering kunde hittas till 
resultatet, och ingen lösning på problemet kunde kommas på, övergavs arbetet med 
trådbunden störning. 
 
 

9.3.3 Resultat 

Det visade sig att överslag inträffade när koaxialkabeln inte var centrerad över hålet. 
Koaxialkabelns ledare var då för nära den omkringliggande skärmen. Överslag kunde ses 
med blotta ögat, i form av en liten blixt mellan ledare och skärmen. När koaxialkabeln 
centrerades över hålet igen kunde inget överslag skådas. 
 
När mätproben placerades bredvid buren uppmättes en spänningen i mätproben till 0,4 V. 
Resultat tolkades som att buren var tillräckligt bra skärmad. 
 
Den uppmätta signalen i en oskyddad ledare översteg 300 V. För att försöka komma runt 
detta ersattes ledaren av en skalad koaxialkabel. Endast koaxialkabelns ledare och dess 
skärm var nedsänkta i vattnet. Kabelns jord kopplades till den omgivande buren. Den första 
pulsen gav inget utslag hos oscilloskopet. Efter att ha väntat i några sekunder sköts nästa 
skott; det gav en spänning som oscilloskopet inte hann med att mäta toppen på. Efter 
ytterliggare några sekunder sköts ett tredje skott; i och med detta skott stängdes automatiskt 
oscilloskopet av. Denna sekvens av tre skott upprepades, med samma resultat. Mätproben 
placerades sedan bredvid buren för att se om buren fortfarande skärmade. Det visade att 
buren skärmade lika bra som tidigare. Ingen förklaring finns för dessa resultat. 
 

Puls 
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10 Slutsatser 

10.1 Slutsatser för experiment 1 

De uppmätta pulserna visar att repeterbarhet inte kunde uppnås. Detta gör det svårare att 
dra slutsatser av de skador som uppmätts. 
 
Det är tydligt att skador kan orsakas på komponenterna. Då det finns flera frihetsgrader 
krävs det många tester för att erhålla ett underlag att kunna dra slutsatser ifrån. Antalet tester 
i detta arbete är inte tillfredsställande, men det kan ses som någorlunda tillräckligt. Eventuellt 
borde endast en typ av komponent ha testats; denna kunde då ha testats flera gånger under 
samma förhållanden. 
 
De resultat som påträffats visar att den mest komplexa komponenten, skiftregistren, var den 
som påverkades på längst avstånd. Dock har inte denna testats för att se när den får 
kvarstående fel. 
 
Resultaten för NAND och inverterare visar på lite olika resultat vid olika mätningar, men inga 
större skillnader. Inga övergripande mönster upptäcktes vid mätning av stig- och falltider. 
Dock upptäcktes helt andra inimpedanser för en av komponenterna. Om detta innebär att 
komponenten är mer tålig mot EMP är svårt att säga då resultaten för komponenten inte 
särskiljer sig i andra mätningar. 
 
Det bör påpekas att de differenskurvor som redovisas beror av två variabler 
(pulsrepetitionsfrekvens och tid) och det är inte samma variabel som används i t.ex. [24]. 
 
Särskilt intressant är att grind 4 uppvisade andra känslighetsnivåer än de övriga. Detta var 
tydligt för alla de grindar som testades. Detta arbete har inget svar på vad denna avvikelse 
beror på. 
 
 
10.2 Slutsatser för experiment 2 

Metallfilmsmotstånden fungerade inte som spänningsdelare. En av orsakerna, dock inte den 
enda, var att motstånd fick avbrott. När motstånden byttes ut fungerade ändå inte 
konstruktionen. Försöket med att byta ut motstånden innebar en mindre arbetsinsats och 
förhoppningen om att det skulle fungera var relativt liten; utkomsten stärkte dock idén om att 
överslag inträffat. 
 
Detta arbete framhåller att överslag var en av orsakerna till att spänningsdelarna inte 
fungerade. En blixt skådades vid ett tillfälle i experiment 3, vilket visar att de spänningar som 
uppnås är tillräckligt stora för att överslag ska inträffa. 
 
 
10.3 Slutsatser för experiment 3 

Vattenresistorn fungerade inte som spänningsdelare. Arbetet lades på att skärma 
spänningsdelaren. Inga inducerade spänningar uppmättes för vattenresistorn då den 
skärmades med Faradays bur. Detta pekar på att det troligen var inducerade strömmar som 
sedan skärmades av Faradays bur. Det antagande som gjordes om inducerade spänningar 
har dock inte verifierats. 
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En av orsakerna till att vissa av spänningsdelarna inte fungerat är gissningsvis överslag. Att 
en blixt skådades vid ett tillfälle stöder denna idé. Det är troligt att överslag var skälet till 
misslyckandet i fallet med den enkelt skärmade vattenresistorn. 
 
Arbetet med Faradays bur övergavs när olika skott orsakade olika resultat. Detta arbete har 
ingen förklaring för detta beteende. 
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11 Förslag på fortsatt arbete 
Det är möjligt att arbeta vidare med samma testobjekt och utföra fler mätningar. Mätningarna 
kan utföras på samma komponenter, fast med ändring av frihetsgraderna (avstånd, 
polarisation, flatkablarnas längder och dosering). Det kan även tänkas att testerna utförs 
med andra indata till komponenterna. 
 
Komponenterna som testats i detta arbete har utsatts för en puls. Därför skulle det vara 
intressant att se hur de påverkas av andra pulser. Eventuellt visar detta hur ”generella” 
resultaten i detta arbete är. 
 
Testobjektet kan modifieras för att passa andra komponenter. Då kan dessa komponenter 
testas på liknande sätt som gjorts i denna rapport. Komponenterna bör då vara av samma 
komplexitet, eftersom testobjektets konstruktion är väldigt enkel. 
 
För att testa mer avancerade och komplexa komponenter behövs ett nytt testobjekt. Då 
rekommenderas testning av mikrokontroller eller datorer, eftersom resultaten kan jämföras 
med tidigare utförda experiment [9]. Dock innebär en ökad komplexitet också ökat arbete när 
det gäller att utreda eventuella skador. 
 
En fungerande konstruktion av en spänningsdelare gör att andra tester kan utföras. 
Konstruktionen från experiment 2 och 3 fungerade inte, men kan ge idéer om vad man skall 
tänka på. Idéer på mätningar som kan utföras med en spänningsdelare har redan beskrivits i 
kapitel 8. 
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Appendix A 
I detta appendix redovisas mätdata för experiment 1. I Tabell 1 redovisas de inställningar och 
resultat som noterades under experimentet. Därefter redovisas de mätningar som gjorts efter 
experimentet i Figur 36 till och med Figur 43. 
 
Tabell 1 redovisar de skott som sköts med antennen. Första kolumnen anger skottets 
beteckning. Kolumnen ”Komponent” beskriver vilken typ av komponent som använts. ”Avst” 
avser avståndet mellan testobjektet och antennen på det sätt som det är markerat i Figur 10. 
Kolumnen ”PRF, tid” anger den dosering som använts, d.v.s. inställning för PRF och tid. 
Positionskolumnen anger vilken position testobjektet befanns i. De olika positionerna finns 
förklarade i kapitel 7.1.2. Kolumnen ”L1 / L2” anger längden på testobjektets flatkablar, enligt 
specifikationen i Figur 1. Kolumnen ”Diodtillstånd” anger vilka dioder som lyser före 
respektive efter avfyrning av puls. En etta innebär att dioden lyser och en nolla att dioden är 
släckt. Första siffran är diod etts tillstånd, andra är diod tvås tillstånd o.s.v. Det finns även en 
sista kolumn för kommentarer. 
 

Tabell 1: Alla inställningar och resultat som noterades under experiment 1. 

Diodtillstånd Nr Komponent Avst 
[m] 

PRF, tid 
[Hz, s] 

Posi-
tion 

L1 / L2 
[cm] Före Efter 

Kommentar 

1 HC00 5 Singel 1 10 / 10 0011 0011  
2 HC00 5 Singel 1 10 / 10 0011 0011  
3 HC00 4 Singel 1 10 / 10 0011 0011  
4 HC00 3 Singel 1 10 / 10 0011 0011  
5 HC00 2 Singel 1 10 / 10 0011 0011  
5B Mätprob  Singel     Vriden 
5C Mätprob  Singel     Vriden, placerad 

framför antenn. 
6 HC00 2 Singel 1 30 / 10 0011 0011  
7 HC00 1,2 Singel 1 30 / 10 0011 0011  
8 LS164 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0000  
9 LS164 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0000  
10 LS164 1,2 Singel 2 30 / 10 0111 0000  
11 LS164 2 Singel 2 30 / 10 0111 0000  
12 LS164 3 Singel 2 30 / 10 0111 0000  
13 LS164 4 Singel 2 30 / 10 0111 0000  
14 LS164 5 Singel 2 30 / 10 0111 0000  
15 LS164 5 Singel 2 10 / 10 1111 0000  
16 LS164 5 Singel 1 10 / 10 1111 0000  
17 LS164 5 Singel 1 10 / 10 1111 0000  
18 LS164 5 Singel 1 5 / 5 1111 0000  
19 LS164 5 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
20 LS164 5 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
21 LS164 5 Singel 3 5 / 5 1000 0000 Ingen ändring 

efter Nr 20. 
22 LS164 5 Singel 3 5 / 5 0111 0000  
23 LS164 5 Singel 3 5 / 5 0011 0000  
24 LS164 5 Singel 3 5 / 5 1110 0000  
25 HC164 5 Singel 1 5 / 5 1111 0000  
26 HC164 5 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
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Diodtillstånd Nr Komponent Avst 
[m] 

PRF, tid 
[Hz, s] 

Posi-
tion 

L1 / L2 
[cm] Före Efter 

Kommentar 

27 HC164 5 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
28 HC164 3 Singel 3 5 / 5 1111 0000  
29 LS164 3 Singel 3 5 / 5 1111 0000  
30 LS164 4 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
31 HC164 4 Singel 3 5 / 5 1111 0000  
32 HC164 4 Singel 3 5 / 5 1111 0000  
33 LS164 4 Singel 3 5 / 5 1111 1000  
34 HC00 1,2 900, 1 2 30 / 10 0011 0011  
35 HC00 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0011  
36 LS00 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000 Ett motstånd har 

gått sönder. 
37 LS04 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011  
38 HC04 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011  
39 HC04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000  
40 LS04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000  
41 LS04 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0011 
42 LS04 1,2 700, 5 2 30 / 10 0011 0011 
43 LS04 1,2 800, 5 2 30 / 10 0011 0011 
44 LS04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0011 
45 HC04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0011 
46 HC04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0011 
47 HC04 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011 
48 HC04 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0011 

Dessa resultat 
räknas bort. De 
kan ha utförts 
utan PRF, 
sekund. 

49 LS00 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011  
50 LS00 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000  
51 LS00 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0000  
52 LS00 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 0000  
53 LS00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 1010  
54 LS00 1,2 25, 1 2 30 / 10 0011 0011  
55 HC00 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 0000  
56 HC00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0010  
57 HC00 1,2 25, 1 2 30 / 10 0011 0011  
58 HC00 1,2 5, 1 2 30 / 10 0011 0011  
59 LS164 5 Singel 1 30 / 30 1100 0000  
60 LS164 5 Singel 2 + 3 30 / 30 1111 0000 
61 HC164 5 Singel 2 + 3 30 / 30 1111 0000 
62 LS164 5 Singel 2 + 3 10 / 10 1111 0000 

Upphängd som i 
pos 2, roterad 
som pos 3. 

63 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000  
64 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 Testobjektet rätas 

upp. 
65 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000  
66 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1000  
67 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 CLK = hög 
68 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1000  
69 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 CLK = hög 
70 LS00 1,2 5, 1 2 30 / 10 0011 0011  
71 LS00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 1010  
72 HC00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0010  
73 HC00 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000  
74 LS04 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0000  
75 LS04 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 1011  
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Diodtillstånd Nr Komponent Avst 
[m] 

PRF, tid 
[Hz, s] 

Posi-
tion 

L1 / L2 
[cm] Före Efter 

Kommentar 

76 LS04 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 1011  
77 LS04 1,2 25, 1 2 30 / 10 0011 0011  
78 HC04 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0000  
79 HC04 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 0000  
80 HC04 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0000  
81 HC04 1,2 25, 1 2 30 / 10 0011 0011  
82 HC04 1,2 5, 1 2 30 / 10 0011 0011  
83 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000  
84 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000  
85 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 
86 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 

CLK = hög 

87 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000  
88 LS164 5 Singel 3 10 / 10 1111 0000 CLK = hög 
89 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111  
90 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111  
91 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111 
92 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111 

CLK = hög 

93 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111  
94 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111  
95 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111 
96 HC164 5 Singel 3 10 / 10 1111 1111 

CLK = hög 

97 Mätprob        
98 Mätprob        
99 Mätprob       Placerad framför 

antenn. 
100 HC00 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011  
101 HC00 1,2 Singel 2 30 / 10 0011 0011  
102 HC00 1,2 900, 5 2 30 / 10 0011 0000  
103 HC00 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0010  
104 HC00 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 0010  
105 HC00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0011  
106 HC00 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0011  
107 HC00 1,2 25, 1 2 30 / 10 0011 0011  
108 HC04 1,2 25, 5 2 30 / 10 0011 0011 
109 HC04 1,2 50, 5 2 30 / 10 0011 0011 
110 HC04 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0000 

Fel polarisation 
på mätproben. 

111 LS00 1,2 500, 5 2 30 / 10 0011 0010  
 
 
Även om en grind visar korrekt resultat enligt Tabell 1 är den inte nödvändigtvis funktionell. 
Det är möjligt att spänning ut från grinden ligger i det förbjudna området. Efter experiment 1 
mättes varje grinds utspänning. Utspänningarna mättes då alla insignaler var hög eller låga. 
Dessa värden presenteras från och med Figur 36 till och med Figur 43. Det är dessa 
mätvärden som använts för att beräkna de differenskurvor, Figur 15, Figur 16, Figur 17 och 
Figur 18, som finns beskrivna i arbetet. 
 
 



Appendix A 50

0

1

2

3

4

5

5, 1 25, 1 25, 5 50, 5 500, 5 900, 5

PRF, tid [Hz, s]

S
p

än
n

in
g

 [
V

]

Grind 1 Grind 2 Grind 3 Grind 4

 

Figur 36: De uppmätta spänningarna för hög insignal för HC00, efter experiment 1. 
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Figur 37: De uppmätta spänningarna för låg insignal för HC00, efter experiment 1. 
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Figur 38: De uppmätta spänningarna för hög insignal för LS00, efter experiment 1. 
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Figur 39: De uppmätta spänningarna för låg insignal för LS00, efter experiment 1. 



Appendix A 52

0

1

2

3

4

5

5, 1 25, 1 25, 5 50, 5 500, 5 900, 5

PRF, tid [Hz, s]

S
p

än
n

in
g

 [
V

]

Grind 1 Grind 2 Grind 3 Grind 4

 

Figur 40: De uppmätta spänningarna för hög insignal för HC04, efter experiment 1. 
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Figur 41: De uppmätta spänningarna för låg insignal för HC04, efter experiment 1. 
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Figur 42: De uppmätta spänningarna för hög insignal för LS04, efter experiment 1. 
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Figur 43: De uppmätta spänningarna för låg insignal för LS04, efter experiment 1. 
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Appendix B 
Luft är en isolator, men för höga spänningar kan luft leda ström, d.v.s. överslag inträffar. Den 
tyske fysikern Friedrich Paschen visade att den spänning som krävs för överslag, 
överslagsspänningen, i en gas, är en funktion av produkten mellan avstånd och tryck, 
 
 ( )dpfU b ⋅= ,  

 
där avståndet d syftar till avståndet i luft mellan ledarna, p är trycket och Ub är 
överslagsspänningen. Detta innebär t.ex. att om trycket halveras och avståndet fördubblas 
så kommer överslagsspänningen att vara densamma. Utifrån Paschens lag är det möjligt att 
mäta upp en kurva för överslagsspänningens beroende av tryck/avstånd som kallas 
Paschen-kurvan. I [26] förklaras Paschen-kurvan mer ingående. 
 
Paschen-kurvan ger den fältstyrka som krävs för att överslag ska uppnås i en gas och dess 
utseende för luft kan ses i Figur 44; figuren är hämtad från [27]. 
 
 

 

Figur 44: Paschen-kurvan för luft och kväve; endast den för luft är av intresse här. 

Då atmosfärstrycket är ungefär en bar och fältstyrkan från pulsaggregatet är 90 kV inträffar, 
enligt Paschen-kurvan, ett överslag för avstånd under cirka tre centimeter. 


