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Sammanfattning

Detta examensarbete presenterar metoder att göra refererande mätningar av elektromagnetisk 
kompabilitet (EMC) i samband med ethernetsignalering och en utvärdering av dessa metoder. 
Rapporten hänvisar till vilka standarder som gäller för mätning av emission och immunitet i EMC-
lab samt hur dylika mätningar går till. Teori bakom differentiell signalering och ethernet redogörs i 
korthet.

Rapporten introducerar läsaren till Motorola Mobility, deras set top-box VIP1853 och problematik 
aktuell för denna box. Undersökningar av VIP1853 presenteras och en diskussion förs kring 
mätteknisk problematik i samband med dessa undersökningar. De mätmetoder som testats och deras 
för- och nackdelar beskrivs. Praktiska försök görs med avsikt att förbättra prestandan hos VIP1853. 
De antaganden som lett till dessa specifika tester gås igenom och resultaten av testerna presenteras.

Avslutningsvis redovisas en analys av skillnaden mellan skarp EMC-mätning i ett dedikerat EMC-
lab kontra mätningar i Motorolas egna labmiljö.
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I denna rapport används bland annat dessa förkortningar

Förkortning Utläses Innebörd

BK BK CE Services AB Testlab i Mjärdevi som bland annat utför 
EMC-tester

D/E/UUT Device/Equipment/Unit Under Test Testobjekt

EMC ElectroMagnetic Compability Elektromagnetisk kompabilitet 

EN European Standard (fr. franskans norme) Europeisk standard

EMI ElektroMagnetic Interference Elektromagnetisk störning

ESD ElectroStatic Discharge Urladdning av statisk elektricitet

GPIB General Purpose Interface Bus Överföringsstandard för mätutrustning

HDMI High-Definition Multimedia Interface Kabelstandard för ljud och bild-
överföring

IP Internet Protocol Protokoll för att överföra data, 
exempelvis IPv4

PCB Printed Circuit Board Kretskort

RFI Radio Frequency Interference Se EMI

RJ45 Registered Jack 8P8C, kallas RJ45 i folkmun, vanligt 
kontaktdon för ethernetkablage

RX Receive/Receiver Mottagare/mottagning

STB Set Top Box TV-mottagare där tv-signalen 
distribueras digitalt (ofta via ethernet)

TX Transmit/Transmitter Sändare/sändning
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 1 Introduktion
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till examensarbetet. Bakgrund, inblandade parter, mål 
och tillvägagångssätt redovisas.

 1.1 Bakgrund
Det moderna samhället går mot att distribuering av information sker i högre hastigheter och till fler 
konsumenter. Ökade krav på bland annat bildkvalitet har gjort att det analoga tv-nätet inte längre 
erbjuder de prestanda kunder kräver, och tv-material överförs i allt större grad digitalt till 
slutanvändare. 

Denna utökade datatrafik innebär att risken för störningar mellan informationsanvändare och 
informationsleverantör ökar, vilket i sin tur leder till högre krav på producenter av elektronik-
utrustning. Produkter som framställs har krav på sig vad det gäller hur starka störningar produkten 
ska klara av att utsättas för, men även när det gäller hur starka störningar produkten som mest får 
generera. Storleken på de krav som ställs regleras i Europa av EN-standarder.

 1.2 Inblandade parter
Motorola Mobility i Mjärdevi, uppdragsgivare för detta examensarbete, utvecklar digitalboxar för 
tv-apparater. Deras produktsortiment består framför allt av s k IP set top-boxar, vilket är 
digitalboxar som får sin datatrafik via en nätverkskabel istället för en antennkabel.

David Wennberg, elektronikstudent vid högskoleingenjörsutbildningen på Tekniska högskolan, 
Linköpings universitet, utför examensarbetet och har skrivit denna rapport.

Krister Berglund, hårdvaruingenjör på Motorola, var handledare åt rapportförfattaren. 

Tekn.Dr. J Jacob Wikner, universitetslektor, Linköpings universitet. Examinator för examensarbetet.

Peter Johansson, forskningsingenjör vid Linköpings universitet, tjänstgjorde som universitetets 
handledare.

 1.3 Mål och syfte
Uppdragsgivaren Motorola önskade få en ökad förståelse kring varför deras produkters 
ethernetanslutning sänder ut elektromagnetisk strålning. Motorola önskade också en undersökning 
av deras möjligheter att i egna lokaler utföra jämförande mätningar. De önskade också en 
undersökning av möjligheten att använda en av deras produkter tillsammans med oskärmat 
nätverkskablage utan att överskrida EMC-krav.

I arbetet har fokus främst lagts på de två första punkterna, och målet definieras tydligare i kapitel 2.

 1.4 Tillvägagångssätt
Detta examensarbete genomförs vid Motorolas kontor, beläget i Mjärdevi Science Park, under tio 
veckor under vårterminen 2012. Resultatet av examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport (detta 
dokument), muntligen vid en presentation på Motorola Mobility samt under en framläggning vid 
Linköpings universitet.

De grafer som återfinns i denna rapport har framställts i Mathworks MatLab. Koden för att generera 
graferna återfinns i Appendix A. Samtliga skisser har framställts av rapportförfattaren med hjälp av 
Google Sketchup och/eller MS Paint. Rapporten är skriven i Apache OpenOffice. Samtliga icke 
produktfoton är tagna av rapportförfattaren.
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 2 Problemdefinition
I detta kapitel definieras den problemställning som ligger till grund för detta examensarbete.

 2.1 Examensarbetets tänkta omfattning
Efter att rapportförfattaren haft möjlighet att sätta sig in begreppet EMC och fått en bättre förståelse 
för Motorolas angreppssätt gällande EMC konkretiserades examensarbetets mål. Under vecka 4 
togs i samråd med handledare beslutet att fokusera fortsatt arbete enligt följande projektansats:

Motorola VIP1853 ska undersökas vad gäller möjligheten att, med god marginal avseende  
gällande EMC-normer, använda produkten med oskärmade nätverkskablar av typen  
kategori 5e (vilket är den rådande konsumentstandarden).

– I den mån rapportförfattaren inte kan presentera entydiga, positiva resultat så ska det 
redovisas vilka testfall som undersökts, med sådan tydlighet att dessa resultat enkelt kan 
reproduceras och verifieras av annan part. Det ska också resoneras kring varför det inte 
varit möjligt att uppnå positiva resultat.

– Om tester vid Motorolas lab visar på framsteg ska möjligheten att implementera dessa 
konstruktionsförbättringar, utan rekonstruktion av de kort som idag produceras, 
undersökas.

– I mån av tid ska exjobbaren undersöka om dessa förbättringar även kan implementeras 
på andra boxar i Motorolas produktflora.

 2.2 Motorola VIP1853, produktbeskrivning
28 juni 2011 tillkännagav Motorola Mobility med ett pressmeddelande att de lanserade set top-
boxen VIP1853.

Motorolas produktsortiment innefattar förutom VIP1853 bland annat VIP1003 och VIP19x3. Då 
dessa set top-boxar kategoriseras kan detta ske enligt nedan.

VIP1003
Enklare modell som är tänkt för hushåll med ett mindre omfattande behov, eller hushåll med flera 
boxar där denna box ej är den primära. 
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Bild 1: Motorola VIP1853 sedd framifrån.



VIP19x3
Mer avancerad modell som finns i ett flertal utföranden. VIP1903 är versionen utan inbyggd 
hårddisk, och har boxen inbyggd hårddisk benämns den VIP1963. Som option finns smart card-
gränssnitt och frontpaneldisplay/knappsats. VIP19x3 finns också i ett utförande med inbyggd DVB-
T-tuner (datasignalen distribueras då över koaxialkabel, inte ethernet) och benämns då 
VIP1903T/1963T.

Följande skriver Motorola i sitt pressmeddelande:

"The Motorola VIP1853 was designed to reduce set-top box deployment costs for operators without  
compromising on performance by enabling them to choose the DVR capacity for set-tops."

VIP1853 skulle kunna klassas som en mellanbror (även sett till dess fysiska mått). Till skillnad från 
VIP1003 erbjuder VIP1853 s k timeshift, vilket innebär att man kan pausa en tv-sändning och sen 
börja spela den igen. Detta möjliggörs av att VIP1853 temporärt på en hårddisk (monterad enligt 
bild ovan) sparar den dataström som sänds. Vad som skiljer VIP1853 från VIP19x3 är att operatören 
som tillhandahåller den här boxtjänsten i efterhand kan låta sin kund på egen hand uppgradera och 
få tillgång till timeshift men även DVR-möjligheter (Digital Video Recording, d v s du kan använda 
din tv-box för att spela in kompletta program, till skillnad från timeshift där du aldrig kan spola 
bakåt i en ström, då tidigare information inte sparas). Även VIP1853 har knappsats och display som 
tillval.
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Bild 2: VIP1853 underifrån, med hårddisk.



 2.3 VIP1853, problembeskrivning
De ethernetproblem VIP1853 uppvisar syns i bilden nedan.

Det går med stor tydlighet att urskilja att VIP1853 med oskärmat nätverkskablage strålar betydligt 
kraftigare, och de skillnader som finns noteras tydligast i frekvensspannet 30 - 130 MHz. Det kan 
dessutom redan i detta skede vara värt att notera att VIP1853 har sin ethernettransformator inbyggd 
i ethernetjacket, vilket innebär vissa inskränkningar, som till exempel att transformatorns eventuella 
påverkan inte går att mäta på något riktigt tydligt sätt.
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Figur 1: Mätningar gjorda i mars 2011 hos BK Services. Den vänstra bilden visar utstrålad effekt  
från en oskärmad cat6-kabel medan den högra visar en skärmad cat5e-kabel.



 3 Teori
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk bakgrund kring vad som ligger till grund för detta 
examensarbete. Inledningsvis förklaras begreppet EMC, därefter differentiell signalering och 
avslutningsvis behandlas informationsöverföringsstandarden ethernet.

 3.1 EMC – ElectroMagnetic Compability
Följande avsnitt beskriver elektromagnetisk kompabilitet, det centrala begreppet i examensarbetet.

 3.1.1 Introduktion
Elektromagnetisk kompabilitet är i korta drag hur en elektrisk produkt interagerar, och inte 
interagerar, elektromagnetiskt med sin omgivning. Typiska exempel på elektromagnetisk strålning 
är ljus, radiovågor och mikrovågor, där det som skiljer dessa åt och bäst karakteriserar deras 
egenskaper är strålningens frekvens. 

Vid EMC-tester undersöks ett stort antal parametrar, bland annat hur den produkt som testas klarar 
av ESD (ElectroStatic Discharge, d v s urladdning av statisk elektricitet), men detta examensarbete 
är helt inriktat på luftburen elektromagnetisk strålning. Denna underkategori av EMC består av två 
olika begrepp, och nedan redogörs vilka egenskaper som avgör huruvida en elektrisk produkt kan 
klassas som elektromagnetiskt kompatibel med avseende på luftburen strålning.

 3.1.1.1 Immunitet
Immunitet beskriver hur väl en apparat hanterar den elektromagnetiska strålning som finns i dess 
omgivning. I immunitetfallet utsätts apparaten för elektromagnetisk strålning, och ju högre 
immunitet desto större störningstålighet har apparaten. Problem relaterade till immunitet kan yttra 
sig som avbruten och/eller försämrad funktion. Denna nedsättning i funktion kan vara av tre typer: 
att den försvinner då produkten ej längre utsätts för strålning, att den försvinner efter att 
testoperatören nollställt produkten eller att den kvarstår fast strålningen ej längre påverkar 
produkten samt att testoperatören försökt återställa produkten till ett fungerande läge. Immunitet 
benämns även susceptans i vissa fall.

Ett typiskt exempel på immunitetproblematik som gemene man känner till är när en mobiltelefon 
placeras nära en dåligt avstörd stereoanläggning, vilket ger en karakteristisk störning av ljudet. Ett 
annat exempel är när ett par icke skärmade högtalare placeras nära en crt-bildskärm, vilket ger 
tydliga förändringar i färgåtergivning. Notera att bägge dessa exempel är fall där störningen ger 
försämrad, inte avbruten, funktion och att bägge dessa fenomen kan avhjälpas genom att öka 
avståndet mellan den störande apparaten och stört objekt. I dessa exempel är alltså 
stereoanläggningens och bildskärmens immunitet ej tillräckligt hög.

 3.1.1.2 Emission
Den andra egenskapen, emission, är i vilken utsträckning en apparat genererar elektromagnetisk 
strålning. Apparaten utsätter i emissionsfallet sin omgivning för elektromagnetisk effekt, vilket kan 
påverka funktionen hos elektriska produkter i den utstrålande apparatens omgivning. Emission kan 
ses som de elektromagnetiska utsläpp en produkts drift genererar. Emissionsdelen av EMC benämns 
ofta EMI eller RFI, vilket står för ElectroMagnetic Interference respektive Radio Frequency 
Interference.
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 3.1.1.3 Överföring av störning
I exemplet i avsnitt 2.1.1.1 skulle alltså mobiltelefonen vara objektet som producerar 
störningsenergi och stereoanläggningen vara objektet som kan utsättas för denna energi. Det behövs 
även en tredje del i denna kedja för att liknelsen ska bli komplett, nämligen en väg för 
strålningsenergin att ta sig till det utsatta objektet.

I analogin med stereon och mobiltelefonen skulle alltså mobiltelefonens antenn och stereons 
radioantenn kunna vara en överföringsväg, men det kan lika gärna vara så att störningen letar sig in 
i stereon på något annat sätt. I bilden ovan går det inte att dra någon tydlig gräns mellan emission 
och susceptans, men ett viktigt konstaterande kan göras:

Utan en källa till störningsenergi, en överföringsväg samt ett objekt vars funktion kan  
påverkas så kommer inte elektromagnetisk strålning vara ett problem.

Det konstateras också att det här är ett specialfall; det finns även varianter av störningar som inte är 
just luftburen elektromagnetisk strålning som fungerar enligt samma princip.

Konstaterandet ovan kan dessutom omformuleras till en tes som är högst relevant:

En minskning av energin i störningskällan, en försämring av överföringsvägen samt ett  
utsatt objekt som är mer störkänsligt kommer var för sig och tillsammans resultera i mindre  
störningspåverkan.

 3.1.2 EMC ur olika perspektiv
För företag som tillverkar elektronikprodukter kan bristfällig EMC-hantering yttra sig på ett flertal 
sätt. Problemet med försämrad eller avbruten funktion vid bristande susceptans har redan 
presenterats, men EMC är ett betydligt mer mångfacetterat problem än så.

 3.1.2.1 Juridiskt
Tillverkare av konsumentprodukter som ska säljas inom EES-området (EU-medlemsländerna samt 
Island, Liechtenstein och Norge) samt i Turkiet kan välja att sätta en så kallad CE-märkning på sina 
produkter1. Denna CE-märkning medför att produkten får säljas utan ytterligare krav, givet att 
följande förutsättningar är uppfyllda:

– Tillverkaren garanterar i en så kallad Declaration of Conformity (DoC) att produkten 
uppfyller de krav som kan anses applicerbara. 

1 European Commission, Leaflet for economic operators
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Figur 2: Principskiss över störningssamband. Det finns alltid en väg för  
störningsenergin att ta sig från objektet där energin genereras till det  

objekt som påverkas av störningen. 



– Tillverkaren har upprättat och kan tillhandahålla en teknisk deklaration av produkten enligt 
de direktiv som kan tänkas omfatta produkten.

– Produkttypen har inget krav på att en auktoriserad tredje part kontrollerar den.

Tillverkaren bär alltid ansvaret på egen hand för att den produktflora som saluförs uppfyller de krav 
som ställs på produkterna enligt ovan. Det är helt och hållet upp till tillverkaren huruvida en 
harmoniserad standard (läs EN-standard) används för att testa produkten eller inte. Denna 
självcertifiering ger tillverkaren friheter när det gäller hur rigorös testning som utförs på de egna 
produkterna, samtidigt som den på intet sätt fråntar tillverkaren produktansvaret. 

När tillverkarens produkter kan klassas som informationsteknologi finns det ett flertal EN-
standarder som gäller, och de EMC-aspekter som gäller för det produktsortiment Motorola 
tillhandahåller regleras av bland annat EN-55022 (radioemission) och EN-55024 
(susceptans/immunitet).  Produkterna omfattas även av andra direktiv, som exempelvis LVD2 (Low 
Voltage Directive). CE-märkning och kompabilitetskrav går också att läsa om i EMC-direktivet3.

Vid en eventuell tvist där en domstol finner att elektronik- eller övrig tillverkare ej följt föreskriven 
kontrollprocedur innebär detta alltså att det tillverkande företaget riskerar att förlora denna tvist, och 
kan bli skadeståndsskyldiga.

Detta är i dagsläget inte ett speciellt stort problem, men det finns exempel på stora upphandlingar 
som förlorats enbart på grund av EMC-relaterade problem (men att hitta referenser till artiklar om 
detta är svårt). Det är dock självklart att produkter som säljs ska fungera enligt rådande 
säkerhetsbestämmelser. Detta gäller oavsett om det är en informationsteknikprodukt eller en 
mobilkran som säljs. Skulle det visa sig att en mobilkrans haveri kan härledas till en störande it-
produkt är det inte företaget som säljer mobilkranen som åtalas – så länge de fyller de krav de är 
skyldiga att följa. Ett något krystat exempel måhända, men fortfarande en relevant frågeställning.

 3.1.2.2 Kundens perspektiv
De krav som ställs enligt exempelvis EN-55022 ska tillgodose att elektronisk apparatur klarar av 
vissa testförutsättningar men det behöver inte automatiskt innebära att sagda apparater klarar av att 
tillgodose alla krav kunden ställer på dem. Dagens högteknologiska samhälle sänder allt mer 
information bland annat i luften, alltid i  högre hastigheter och detta kan innebära att de krav EN-
standarderna presenterar inte är tillräckligt högt ställda. En produkt som inte bara uppfyller EN-
kraven utan presterar bättre än dem kommer alltid innebära en mer konkurrenskraftig produkt, givet 
att det inte påverkar dess pris i alltför stor utsträckning. 

En bra sammanfattning av ovan nämnda aspekt återfinns i en artikel om mätning av utstrålad 
emission.4

"Applying emmissions tests which go beyond the minimum requirements of the EMC Directive's  
listed standards (e.g. by extending the tested frequency ranges and/or applying lower limits) can  
also be a way to improve the performance of an equipment's wireless data link(s), increase  
customer satisfaction and reduce exposure to product liability claims."
Att sänka en produkts EMI-värden är alltså inte någonting som behöver göras bara för att 
tillfredsställa vissa bestämmelser utan det är också ett arbete som ur andra aspekter leder till en 
bättre produkt.

2 Borrell Fontelles, Pekkarinen, Directive 2006/95/EC
3 Borrell Fontelles, Nicolaï, Directive 2004/108/EC
4 Armstrong, Measuring radiated emissions
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 3.1.2.3 Säkerhetsskäl
Det finns situationer där nedsatt eller avbruten funktion inte påverkar speciellt mycket, och det finns 
situationer där det finns säkerhetsaspekter inblandade. Bristande elektromagnetisk kompabilitet har 
tidigare varit orsaken till allvarliga olyckor och är än idag en faktor som leder till stora risker. I 
denna rapport tas följande tre exempel upp.

 3.1.2.3.1 Brand ombord USS Forrestal
USS Forrestal är ett amerikanst hangarfartyg som var verksamt från 1956 till 1993. En av de saker 
som denna 325 meter, vid full last drygt 81 000 ton tunga, fartyg är känt för är en kraftig brand på 
däck.

Den 29 juli 1967 var USS Forrestal verksamt i Vietnamkriget. När besättningen förberedde flygplan 
för dagens andra attack så avfyrades oavsiktligt en raket. Anledningen till detta ska ha varit att 
besättningen växlade planet från extern till intern kraftmatning. Det fanns en säkerhetsfunktion för 
att hantera strömspikar, men denna säkerhets-pin hade avlägsnats för att fortare få upp plan i luften.

Följdeffekterna av den brand som utbröt blev att 134 besättningsmän miste livet och 161 sårades. 
Kostnaden för att återställa fartyget var 72 miljoner dollar (vilket motsvarar nästan det tiofaldiga 
idag), vilket inte inkluderar kostnaderna för skadade flygplan.

Mycket har hänt vad gäller EMC sedan 60-talet, men även idag finns det exempel på där bristfällig 
EMC-hantering leder till stora säkerhetsrisker.

 3.1.2.3.2 Videoreklamskylt nära flygplats
Den 6 mars i år presenterades i NyTeknik en EMC-relaterad artikel5. De incidenter som föranledde 
denna artikel var att flygplanspiloter vid start och landning vid en flygplats helt tappade 
radiokontakt med den lokala flygledningen. Flygplatsen anmälde detta till PTS, Post och 
TeleStyrelsen, den myndighet som har hand om vilka som har behörighet att sända på vilka 
radiofrekvenser inom Sverige. Det uppdagades sedan att det var två LED-reklamskyltar som var 
orsaken till dessa störningar, och Elsäkerhetsverket kopplades in. Elsäkerhetsverkets undersökning 
av dessa två reklamskyltar ledde till att samtliga skärmar av denna modell togs ur drift. Det 
konstaterades att produkten hade allvarliga konstruktionsfel.

 3.1.2.3.3 TWA Flight 800
Ovan nämnda artikel är väldigt aktuell, och som tur var blev ingen allvarligt skadad. Denna historia 
vittnar om någonting helt annorlunda.

"The source of ignition energy for the explosion could not be determined with certainty, but, of the  
sources evaluated by the investigation, the most likely was a short circuit outside of the CWT that  
allowed excessive voltage to enter it through electrical wiring associated with the fuel quantity  
indication system."
Detta är ett utdrag ur sammanfattningen av den olycksrapport6 som togs fram efter att Trans Worlds 
Airlines Flight 800 kraschade, den 17 juli 1996. Samtliga 230 ombordvarande omkom. Det går inte 
helt att säkerställa orsaken till den explosion i en vingtank som orsakade kraschen. Olycksrapporten 
visar dock att den troligaste anledningen var en överspänning i bränslemätar-systemet, men att en 
annan möjlighet var att ESD orsakat olyckan.

5 von Schultz, Inspektör: "Piloter hörde bara tjut och vrålande"
6 Black, Carmody, Goglia, Hall, Hammerschmidt, Aircraft Accident Report
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 3.1.3 Motorolas EMC-situation idag
Hårdvaruavdelningen på Motorola genomför i nuläget sina EMC-mätningar vid BK CE Services 
AB i Mjärdevi. Hos BK görs dels separata tester, men även s k full compliance-mätningar som 
utförligt visar att den testade produkten är helt kompatibel. Dessa kan tyvärr inte i sin helhet göras 
tillgängliga i denna rapport, däremot presenteras nedan utdrag ur en serie testmätningar utförda på 
en produkt i april 2011.

Varje horisontellt streck motsvarar en amplitudskillnad på 10 dB. Det röda strecket i bilderna 
motsvarar gränsnivån enligt 55022 klass B. Mätningarna är utförda mellan 30 och 1000 MHz.

Dessa två mätningar är gjorda på samma box med samma ethernetkabel, men med en mekanisk 
förändring, vilket tydligt gör att spikarna kring 700 MHz (röd markör i Figur 3) dämpas men å 
andra sidan är energin betydligt kraftigare kring halva frekvensen, 350 MHz (röd markör i Figur 4. 
Det skulle kunna föras ett resonemang kring huruvida kraftiga spikar eller en högre medeleffekt i ett 
visst frekvensområde är att föredra, men detta utelämnas och istället konstateras att bägge dessa 
mätningar ligger väldigt nära de gränsnivåer som EN-55022 anger.
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Figur 4: Samma produkt, cat5e UTP.Figur 3: Produkt testad med cat5e UTP.



Dessa mätningar är utförda hos BK Services i en semi-anekoisk kammare på 3 meters avstånd, och 
tillvägagångsättet för EMC-mätningar redovisas i avsnitt  3.1.4 .

 3.1.4 Mätmetoder enligt EN-55022
Som redan nämnts så mäts EMI enligt EN-550227. Ett av kraven på den produkt som testas, 
vanligen benämnd DUT/EUT/UUT (vilket står för device/equipment/unit under test), citeras här 
nedan.

"Where not specified herein, the EUT shall be configured, installed, arranged and operated in a  
manner consistent with typical applications. Interface cables/loads/devices shall be connected to at  
least one of each type of interface port of the EUT, and where practical, each cable shall be  
terminated in a device typical of actual usage."
Detta krav innebär helt enkelt att vid test utav digitalboxar så skall en tv, eller motsvarande 
last/anordning, vara ansluten till boxen. Förutsättningar ska i övrigt anpassas så att testet är så likt 
en typisk applikation som möjligt, vilket dock inte nödvändigtvis innebär att testrummet bör se ut 
som ett vardagsrum utan att rätt förutsättningar finns framför allt för mätningarna.

Testförfarandet är väl dokumenterat i denna standard, och det är inte rapportförfattarens avsikt att ta 
med samtliga förfaranden. Däremot kan det konstateras att i de fall tvetydigheter finns så säger 
standarden dels att tveksamheter bör dokumenteras och att i fall där olika testsituationer kan skapas 
så ska testet genomföras på det sätt som torde generera kraftigast störningar. För just utstrålad 
elektromagnetisk störning gäller exempelvis följande.

"Measurements shall be made with a quasi-peak measuring receiver in the frequency range 30 MHz 
to 1000 MHz."
Många av kraven i EN-55022 hänvisar till dokument utgivna av Comité International Spécial des 
Perturbations Radioélectriques (Special international committee on radio interference), CISPR. 
7 SEK, SS-EN 55022
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Figur 5: I denna bild ser vi en tydlig förbättring jämfört med de två övre. Dels är  
nivåerna lägre över 300 MHz, men även i området strax under och kring 100 MHz.  

Den stora förändringen återfinns i bildtexten; det är fortfarande samma box, men dess  
datatrafik överförs i detta exempel i en kabel som har ett folierat hölje.



Dessa dokument benämns exempelvis CISPR 16-1 och CISPR 22. CISPR är en del av IEC, 
International Electrotechnical Commission, som ofta nämns i många standardsammanhang 
tillsammans med FCC, Federal Communications Commission, som är en amerikansk myndighet 
med uppgifter liknande CISPR. Alla dessa standarder har ej funnits tillgängliga under detta 
examensarbete, dock den svenska versionen av EN-55022.

"Som svensk standard gäller europastandarden EN 55022:1998. Den svenska standarden 
innehåller den officiella engelska språkversionen av EN 55022:1998."
Det finns självfallet ett flertal andra professionella EMC-lab förutom BK som nämns i denna 
rapport. Anledningen till att rapportförfattaren ofta nämner just detta lab är att det är beläget i 
Mjärdevi, nära Motorola, och används av Motorola för deras EMC-tester.

 3.1.4.1 Separering Device Under Test
En inte helt självklar aspekt kring EMC-testning är hur pass väl den produkt som testas, hädanefter 
benämnd DUT, kan skiljas från omgivningen utan att testerna förvrängs. Ska en set top-box testas 
med en tv ansluten, och hur testar man då hur mycket av strålningen som kommer från tv-apparaten 
och hur mycket som kommer från DUTen? Den produkt som DUTen kommunicerar datatrafik med, 
till vilken grad kan den särskiljas från det testade objektet? Detta är frågor som diskuterats under 
detta examenarbetes gång, dels med handledare på Motorola men även med Johan Bergstrand på 
BK Services. Tidigare diskussioner kring detta ämne har bland annat mynnat ut i att Motorola 
konstruerat en tv-simulatorbox som används vid testerna hos BK Services. Det finns dessutom ett 
stort utbud av mättekniska produkter hos BK för just detta syfte, bland annat 
ethernettransformatorer och nätspännings-avskiljare. Representanter från Motorola har dessutom 
testat ett stort utbud av nätverksswitchar och persondatorer för att jämföra hur pass mycket dessa 
påverkar testresultatet, och valt de bäst presterande alternativen (det vill säga alternativen som givit 
bäst mätresultat).

 3.1.4.2 Mätmiljö
De EMC-lab som testar enligt EN-55022 kan vara konfigurerade på ett flertal olika sätt. Det finns 
även s k OATS, Open Air Test Site, vilket är en utomhusvariant att mäta strålningsnivåer. Dessa är 
dock inte speciellt vanliga, dels eftersom möjligheten att kontrollera bakgrundsbruset är begränsade 
men även för att det finns vissa praktiska begränsningar såsom väder och vind.

Enligt EN-55022 ska den antenn som den utstrålade elektromagnetiska effekten mäts med kunna 
mäta mellan 1 och 4 m från golvets nivå. Det finns vissa krav vad gäller avstånd till mätande antenn 
och väggar, men DUTen ska placeras på ett bord 80 cm över golvet. För mer information kring 
gällande regelverk hänvisas läsaren till EN-55022, och det konstateras att BK Services har en lokal 
uppförd enligt dessa bestämmelser.

 3.1.4.3 Studiebesök hos BK Services
Nedan presenteras ett urval bilder från ett besök vid BK CE Services AB. Dessa är bifogade i 
rapporten mest för att läsaren ska få en inblick i hur ett typiskt EMC-lab kan se ut, både vad gäller 
kontrollrum och testkammare.
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I Bild 3 ser vi den antenn som används för att mäta dessa EMI-nivåer, och även den motoriserade 
masten den är monterad på. I vänster del av bilden skymtas kontrollrummet. I Bild 4 visas de 
absorbenter som är monterade på väggarna i testkammaren. I höger del av bilden så syns också de 
6mm tjocka järnplattor som används för att skärma rummet. De vita plattorna som är monterade på 
absorbenterna har ingen mätmässig funktion utan är där av arbetsmiljöskäl. Absorbenterna i taket 
gör att vanliga taklampor inte kan monteras, men ljuset från de svaga strålkastarna runt kanten av 
taket reflekteras av dessa vita plattor.

I Bild 5 syns testbordet där produkten som testas är placerad under testet. Den grå cirkeln i golvet är 
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Bild 3: Antennmast i testkammare. Bild 4: Absorbenter och järnskärmning.

Bild 5: Anntenpaket, vridbord och testbord.



överdelen på det vridbord som roterar testbordet. I förgrunden ses mätantennen igen. De svarta 
tejpmarkeringarna i golvet visar var golvabsorbenter ska placeras i vissa tester över 1 GHz.

I denna bild visas den plats där mätoperatören sitter under tester. På den vänstra bildskärmen visas 
analog bild ut ur en Motorola-box. Den större tv:n i mitten visar testkammaren. Eftersom 
testkammaren är försluten används en videokamera för att övervaka testobjektet, exempelvis för att 
kunna se att vridbordet roterat färdigt. Videokameran är i detta fall motoriserad och styrs med lådan 
till höger i bild, där en röd lampa lyser. I mitten av bilden syns en tredje monitor. Denna används för 
att anteckna uppmätta peakvärden under testets gång, och även för att upprätta den testrapport som 
kunden får efter utfört test.
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Bild 6: För att störningar utifrån inte ska påverka 
mätningarna är testkammaren försedd med skärmade 

dörrar som är stängda under samtliga tester.

Bild 7: Operatörens arbetsstation under test.



Här syns dels den apparat som används för att kontrollera vridbordets rotation och antennens 
höjd/rotation, men även en effektmätare.

Här visas signalgeneratorn som används för att testa immunitet och även den spektrumanalysator 
som används för att mäta emission.
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Bild 8: Effektmätare och kontrolldon för vridbord/antenn.

Bild 9: Signalgenerator och EMI-spektrumanalysator.



I denna avslutande bild ser vi återigen operatörsplatsen i kontrollrummet. Mätteknikern observerar 
vridbordets position samtidigt som han fyller i testrapporten för det test som genomförs.
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Bild 10: VIP1853 under pågående EMI-mätning.



 3.2 Differentiell signalering
I detta avsnitt behandlas differentiell signalering. Som exempel på när differentiell signalering 
används kan ethernet, serial at attachment (SATA), firewire och hdmi nämnas.

 3.2.1 Syfte
All elektronisk signalering utsätts för en viss mängd störningar. Dessa kan exempelvis komma från 
närliggande elektronisk utrustning, radiosändare eller kraftelektronik, till exempel hissmotorn i 
trappuppgången, men även naturfenomen – det är allmänt känt att när det åskar bör man dra ut 
antennkabeln till sin tv. Störningarna kan påverka signalen kabelbundet (även via gemensam jord), 
induktivt via elektromagnetisk strålning eller kapacitivt via potentialskillnader mellan närliggande 
föremål.

Dessa störningar kan leda till att den information vi vill överföra från en plats till en annan 
degraderas så kraftigt att informationen blir obrukbar, eller att användarens upplevelse av 
informationens kvalitet försämras. Med anledning av detta har det tagits fram ett flertal metoder att 
minska störningars negativa effekter, varav differentiell signalering är en av dem.

 3.2.2 Metoden och dess fördelar
Differentiell signalering bygger på att den elektriska signal som ska överföras sänds i ett signalpar, 
där den ena signalen har motsatt fasläge relativt den andra. Det är dessutom vanligt att de ledare 
som används för denna typ av signalering är tvinnade runt varandra, men det är inte någonting som 
principen kräver.8

Det finns flera tydliga fördelar med detta tillvägagångssätt, vissa av dessa redovisas nedan.

 3.2.2.1 Ökad störtröskel
Antag att vi önskar överföra en digital signal med två informationslägen, där vi låter det höga 
informationsläget motsvaras av matningsspänningen V s  och det låga informationsläget motsvaras 
av ingen spänning, d v s 0V . Normalt skulle detta, med en s k single ended-överföring, ge oss 

8 Johnson, So Good, it works on Barbed Wire
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Figur 6: Principskiss över single ended respektive differentiell överföring.



potentialskillnaden V s−0V =V s . Det skulle motsvara att respektive informationsläge kan påverkas 
av störningar i storleksordningen V s/2  innan informationsläget avläses felaktigt, i det ideala fallet 
(i själva verket finns det tröskelnivåer och spänningsmarginaler att ta hänsyn till).9

Om vi betraktar samma scenario med differentiell signalering får vi ett annat resultat. Vi tilldelar 
den ena signalen nivån V s  som informationsbärare för högt värde och 0V  för lågt värde, medan 
den komplementära (fasvridna) signalen tilldelas 0V  respektive −V s . Notera att den 
komplementära signalen i detta exempel för tydlighets skull ej har motsatt fas. Skillnaden, 
differensen, mellan de två signalerna i det höga läget är då V s−0 V =V s  och i det låga läget 
0V −V s=−V s . Detta ger oss alltså en kombinerad differens mellan de bägge signalerna som är 
V s−(−V s)=2V s . Följdaktligen innebär detta att signalen i denna konfiguration kan utsättas för ett 
brus motsvarande V s  innan informationen går förlorad (återigen, i ett idealt fall, utan krav på 
tröskelnivåer), vilket alltså innebär att vi har en robustare signalöverföring som klarar av störningar 
av dubbla magnituden. Denna egenskap kan vara väldigt eftertraktad, då dagens elektronik går mot 
lägre och lägre matningsspänningar, samtidigt som mängden luftburen information som kan leda till 
störningar ökar.

 3.2.2.2 Störningsutsläckning
Stycket ovan visade på att en differentiell signal kan klara av en högre störningsnivå än en single 
ended-överföring (givet att signalamplituden i överföringskanalen är den samma). Men, en 
differentiell signalöverföring har även den egenskapen att trots att bruset är högre än 
störningströskeln, så kan informationen ändå extraheras utan större kvalitetsförluster. Detta beror på 
att det brus som påverkar den komplementära ledaren i mottagaränden summerar med motsatt 
fasläge jämfört med den första ledaren. Följande gäller dock enbart om den differentiella signalen 
behandlas av en differentiell mottagare. Nedan illustreras störningsundertryckning i en serie grafer, 
där det även visas varför de bägge ledarna behöver ha samma elektriska egenskaper.

9 Graham, Johnson, High-Speed Digital Design, sida 63-66
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Figur 7: Digital differentiell signal.



I denna figur syns på övre vänster sida den ursprungliga insignalen, och under den komplementära 
signalen med motsatt fasläge. X-axeln representerar tid medan y-axeln står för amplitud. På höger 
sida ses överst differential mode-nivån, vilket motsvarar skillnaden mellan de bägge insignalerna, 
och under ser vi common mode-nivån, som är en summering av insignalerna. Det kan noteras att 
den differentiella utsignalen har dubbel amplitud jämfört med de bägge insignalerna, vilket 
återknyter till det tidigare exemplet om ökad störtröskel. Det noteras också här att differential 
mode- respektive common mode-nivån inte är en enskild signal som kan mätas med ett vanligt 
oscilloskop, så tillvida mätningen inte utförs på utgången från den differentiella mottagaren, och då 
finns inte common mode-nivån tillgänglig.

Hur påverkas då en dylik signalöverföring av störningar? Detta redovisas i figurer nedan. Där det 
inte är väldigt tydligt hur störningen yttrar sig finns en stödlinje som markerar hur signalen såg ut 
enligt figuren ovan.

Notera att utsignalen i ovanstående figur tydligt förvanskats, men fortfarande är identifierbar. 
Common mode-nivån i det här fallet är nollskild. Det är enkelt att inse att en kraftigare påverkan på 
den negativa delen av insignalen skulle göra att informationen i utsignalen (differential mode) ej 
kan utläsas.

Lösningen till detta problem ligger inte i att de bägge delsignalerna inte ska förvanskas, för det är i 
praktiken mycket komplicerat att realisera, utan istället önskas att de bägge signalerna ska 
förvanskas likadant, och egenskapen att den ena signalen har motsatt fas kommer resultera i att 
störningarna släcks ut.

Nedan har de differentiella delarna utsatts för en kraftigare störning, men påverkats likformigt vilket 
leder till att störningen ej återfinns i utsignalen.
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Figur 8: Differentiell signal där negativ del påverkats.



Signalnivåerna är här 1,2 spänningsenheter högre än i Figur 6, medan den negativa delens 
signalnivå är 0,6 enheter högre i Figur 7. Viktigt att notera i sammanhanget är följande saker:

– I Figur 7 är det fullt möjligt att uttyda informationsinnehållet ur signalen i både positiv och 
negativ del var för sig. Detta är ej möjligt i Figur 8 (även om läsaren givetvis kan dra 
kvalificerade slutsatser så skulle inte en enkel elektrisk krets kunna göra detta).

– I Figur 8, är differential mode-nivån helt opåverkad av störningarna, trots att vi ej ur 
respektive delsignal kan utläsa den information vi vill överföra.

– I Figur 8 är common mode-signalen fyra gånger högre än i Figur 7.

I de två senaste figurerna har störningar betraktats som påverkat de olika delsignalernas 
genomsnittsnivå. I de nästkommande figurerna kommer effekten av tidsvarierande störningar, 
skalningseffekter och tidsskillnader presenteras.
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Figur 9: Differentiell signal med likformig störning.



Notera att differential mode-nivån enligt tidigare resonemang ej påverkas av bruset, medan bruset 
syns mycket tydligt i common mode-nivån, dock med betydligt lägre totalenergi än i föregående 
figur. Energinivåer i common mode-nivåer kommer diskuteras senare i denna rapport, då de kan ha 
stor inverkan avseende EMC.

I detta exempel visas hur utsignalen påverkas då de bägge insignalerna färdats över medium med 
olika egenskaper. Den positiva delen har en lägre amplitud, vilket gör att både differential mode-
signalen och common mode-signalen påverkas.
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Figur 10: Signal påverkad av återkommande 
störningstoppar.

Figur 11: Signal där positiv del skalats med faktor 0,5.



Detta sista exempel visar hur en liten fördröjning av den positiva signalen leder till att både 
differential mode-nivån och common mode-nivån påverkas kraftigt. Det kan konstateras efter de två 
sista figurerna att det är väldigt viktigt att det differentiella signalparets respektive delar besitter 
samma egenskaper. Det har även tidigare visats att det är viktigt att ledarna utsätts för störningar på 
ett likvärdigt sätt.

Som en kort sammanfattning nämns följande:

– Störningar vilka är pålagda på insignalen, och därigenom också på differential mode-
signalen, kallas differentiellt brus och påverkar möjligheten att koda av överförd 
information.

– På motsvarande sätt kallas störningar som medför ändringar i common mode-nivån för 
common mode-brus. Effekterna av dessa störningar kan påverka en produkts EMC-
kompabilitet.

– En förstärkares förmåga att undertrycka common mode-brus kallas CMRR, vilket står för 
Common Mode Rejection Ratio. Ett idealt differentiellt förstärkarsteg har en oändligt hög 
CMRR, medan en operationsförstärkare vanligtvis har ett värde på 100 ± 20 dB.

För mer djuplodande läsning kring differentiell signalering rekommenderas High Speed Signal 
Propagation10. Denna bok erbjuder även mycket annan matnyttig information kring digital design, 
och är en uppföljare till High Speed Digital Design från samma författare (som för övrigt varit med 
och upprättat Fast Ethernet-standarden). En annan intressant bok som erbjuder bland annat ett 
exempel om differentialförstärkare, många intressanta labuppställningar och ett gott skratt är The 
Art of Electronics11. En mer teoretisk genomgång av differentiell signalering återfinns dessutom 
senare i avsnitt  5.4 .

10 Graham, Johnson, High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic, kap 6
11 Hayes, Horowitz, Student Manual for The Art of Electronics
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Figur 12: Differentiellt signalpar vars positiva del fördröjts.



 3.3 Ethernet
I detta kapitel beskrivs den metod som tidigare nämnda set top-boxar använder för att ta emot den 
datatrafik som ska avkodas.

 3.3.1 Översikt
Ethernet är ett protokoll för att överföra data mellan olika datorsystem, framför allt inom lokala 
nätverk. De första prototypkorten för att kommunicera enligt denna metod tillverkades redan år 
1973 och år 1976 presenterade Robert Metcalfe och David Boggs en artikel12 i detta ämne. 36 år 
senare är detta fortfarande den standard som används för att distribuera data i bland annat lokala 
nätverk, även om standarden reviderats ett flertal gånger. Det kan vara värt att i sammanhanget 
nämna att det finns ett antal understandarder inom ethernet, och då uttrycket ethernetkabel används 
i denna rapport utan någon närmare förklaring, så är det en partvinnad 4-pars telefonkabel (vad 
gemene man benämner som nätverkskabel) som avses, även om ethernet även kan överföras via 
exempelvis fiberoptik eller koaxialkabel (det senare är inte så vanligt förekommande nuförtiden). 
Det kan även nämnas att partvinnade kablar enligt ovan finns i ett flertal olika versioner.

Ethernetstandarden är definierad av IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, i 
deras standard 802.313.

 3.3.2 Frame, överföringsformat
Informationen som sänds över ethernet, oavsett medium, paketeras i s k frames. Vad en frame består 
av definieras här under, där en byte består av 8 bitar (i 802.3-standarden benämns detta octet istället, 
för att tydliggöra att det är just 8 bitar information per del).

– Preamble (7 byte med bitmönster 10101010)

– SFD, Start Frame Delimiter (1 byte, 10101011)

– Destination address (6 byte)

– Source address (6 byte)

– Length/Type (2 byte)

– MAC Client Data + Pad (46-1500 eller 1504 eller 1982 byte)

– Frame check sequence (4 byte)

Dessa byte sänds enligt ovanstående ordning, översta delen först och understa sist, och i varje byte 
skickas först den minst signifikanta biten och sist den mest signifikanta. Enligt IEEEs definition 
ingår ej preamble och SFD i själva framen utan är en del av ett större paket där det dessutom i vissa 
konfigurationer även finns en del som kallas Extension placerad efter Frame check sequence. Det är 
inte relevant för denna rapport att gå djupare in i dessa detaljer, men 802.3-standarden finns 
tillgänglig fritt via IEEEs hemsida för den intresserade.

 3.3.3 Physical layer
Dessa frames som nämns ovan hanteras elektriskt av vad som brukar kallas Physical layer, d v s det 
fysiska lagret. Det är vanligt att detta fysiska lager är en separat komponent, vilken då ofta kallas 

12 Boggs, Metcalfe, Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks
13 Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, IEEE Std 802.3-2008
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phy, men det fysiska lagret kan även finnas direkt implementerat som en funktion på ett chip med 
fler uppgifter. Phyn interagerar ofta med omvärlden via en 1:1-transformator, för att galvaniskt 
skilja ethernetkommunikationen från sändaren, och denna transformator är antingen en separat 
komponent eller sitter integrerad i det RJ45-jack där ethernetkabeln ansluts.

Ovan visas placeringen av dessa på kretskortet i en Motorola VIP1003. Den data som phyn 
extraherar sänds sedan vidare till en s k Media Access Control som förkortas MAC. Denna rapport 
kommer inte behandla vad en MAC gör med den information som den tar emot eller hur MACen 
sänder data via det fysiska lagret (i förlängningen till en annan informationsbrukare), utan läsaren 
hänvisas återigen till IEEE's omfattande dokumentering i ämnet. Däremot är det värt att nämna att 
gränssnittet mellan phyn och MACen är ett s k MII, Medium Independent Interface, medan den 
signal som kommer till phyn utifrån är mediumberoende (MDI). I själva verket använder VIP1853 
RMII, vilket är en specialvariant av MII som använder hälften så många ledare (R står för reduced) 
men kommunicerar i dubbla hastigheten. 

Implementeringen av phyn beror således på över vilket medium (eller enklare uttryckt; kabel och 
kringkomponenter) informationen ska distribueras, till skillnad från MACen.

 3.3.4 Elektriska egenskaper
Hur ethernettrafik bör överföras över en nätverkskabel är även det rikligt dokumenterat av IEEE. 
Som ett utdrag nämns i denna rapport några egenskaper enligt nedanstående punktlista.

– 10BaseT och 100BaseTX, två av de vanligaste överföringsstandarderna, använder bara två 
av fyra par i en ethernetkabel.

– Den maximala kabellängden bör ej överstiga 100 meter.

– De ledarpar som informationen färdas över är differentiella signalpar.

– Signalerna i dessa signalpar är kodade enligt ett mönster som kallas manchesterkodning, 
vilket förklaras nedan.
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Bild 11: Ethernetporten på Motorola VIP1003.



 3.3.5 Manchesterkodning
Den digitala informationsström som ska sändas till en informationsmottagare behöver ha ett 
elektriskt format anpassat för det medium som ska nyttjas för överföringen. Hur denna 
informationskanal är implementerad avgör vilket format signalen bör ha, och nedan förklaras i en 
serie figurer varför manchesterkodning är väl lämpat för ethernettrafik.

I Figur 13 visas överst en klocksignal, och under denna syns den datasignal som ska kodas för en 
informationskanal. Det som är viktigt för den mottagande delen av denna kommunikation är att veta 
i vilken hastighet informationen sänds. Den första tydliga fyrkanten i datasignalen, hur vet 
mottagaren huruvida det är en eller tio informationsbitar? För att indikera detta sänds även en 
klocksignal. Att skicka denna klocka separat gör dels att fler ledare behövs för att kommunicera 
men även att risken ökar för att klocksignalen påverkas av störningar (framför allt tidsmässiga) 
annorlunda än datasignalen. Manchesterkodning löser detta problem på ett finurligt sätt.

Istället för att skicka en separat klocksignal så skickas en signal där datatrafiken och klocksignalen 
kombinerats. Då datasignalen är hög och klockan går hög indikeras detta med att den 
manchesterkodade signalen går hög, men då klocksignalen går låg igen så växlar även den kodade 
signalen läge, för att indikera att klockan ändrar läge. På motsvarande sätt indikeras en låg 
datasignal och en ny klockpuls med att den kodade signalen först är låg, och sedan när klockan går 
låg så växlar kodsignalen till det höga läget.

Notera dock att den kodade signalen ej har amplitudvärden 1 respektive 0, utan 1 respektive -1, 
vilket har att göra med elektriska aspekter enligt nästa figur. Det bör också konstateras att figuren 
innehåller två sätt att manchesterkoda, och att det är den undre som är giltig enligt IEEE 802.3.
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Figur 13: Manchesterkodning av en signal.



I Figur 14 ser vi först den manchesterkodade signalen, innehållandes både data- och 
klockinformation, och därefter dess komplementära version. Signalnivåerna är som i föregående 
exempel, men presenteras annorlunda.

Figurens tredje graf visar hur den differentiella signalen ser ut och därefter ser vi common mode-
nivån. Det faktum att common mode-nivån är 0 i detta läge är den stora vinsten med att låta lågt 
läge representeras av ett värde som är inverterat jämfört med det höga läget. I en balanserad 
överföring som inte utsätts för störningar kommer ingen total ström gå från informationssändaren 
till -mottagaren.

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att den ovanstående figuren visar ett idealfall. Trots att 
signalen är manchesterkodad kan den på samma vis som i tidigare exempel utsättas för störningar, 
men den differentiella överföringen kommer undertrycka en väldigt stor del av dessa.
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Figur 14: Manchesterkodad signal, ur ett differentiellt perspektiv.



Figur 15 visar en bruspåverkad version av den tidigare figuren. Signalen är påverkad av obalanser i 
kanalen, men det är fortfarande fullt möjlighet att uttyda informationen. 

Hur pass otydlig kan då signalen vara utan att informationen går förlorad?

Denna mätning är gjord ett av de differentiella ethernetsignalparen i en av Motorolas enklare set 
top-boxar. Mätningen är gjord av rapportförfattaren med handhållna prober mest för att illustrera 
med ett exempel från verkliga livet hur ethernetkommunikation fungerar trots tydliga störningar. 
Denna mätning är gjord tidigt i examensarbetet – det har senare framkommit att signalen i själva 
verket är mycket mindre påverkad av störningar än vad bilden visar. Ovanstående bild visar 
antagligen dessa artefakter eftersom probens jordanslutning är kopplad till objektets plåtbaksida. 

26

Figur 15: Manchesterkodat signalpar, utsatt för störningar.

Figur 16: Motorola VIP1003 under videouppspelning.



Probens jordreferensen borde i själva verket vara ansluten till en jordpotential närmre probspetsen, 
dels för att jorden kan ha en viss potentialskillnad men även för att proben i denna konfiguration får 
en viss antenneffekt. Viss elektromagnetisk teori presenteras senare i avsnitt  4.1 .

Värt att observera i bilden är att bägge signalerna har en genomsnittlig nivå på nästan 2.5 V, vilket 
enligt tidigare resonemang skulle kunna innebära att denna produkt uppvisar en kraftig common 
mode-störning, med förhöjd likspänningsnivå. Så är inte fallet! Produkten matas med 5 V, och 
datasignalen ligger centrerad kring halva denna spänning. Motsvarande gäller för VIP1853, men 
signalen är då istället centrerad kring 3.3 V. Dessa potentialer ändras dock när denna signal passerar 
den 1:1-transformator som tidigare nämns, och centreras då istället kring 0 V.

Då denna mätning gjordes spelade boxen i fråga upp en videoström i 1080p. Detta innebär att den 
vertikala bildupplösningen är 1080 punkter och p står för progressive – varje bildrad uppdateras vid 
varje ny videoframe, att skilja från interlaced som förkortas i (t ex 1080i) och uppdaterar varannan 
bildrad vid varje ny frame.

För att avsluta kapitlet om ethernet presenteras en bild som visar en annan mätning på en 
ethernetsignal, där mätobjektet är Motorola VIP1853. Signalen är märkbart mindre påverkad, men 
andra artefakter är introducerade, och upphovet till dessa diskuteras längre fram i denna rapport.
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Figur 17: Differentiellt signalpar, annan mätmetod.



 4 Problemutforskning
I kapitel 3 definierades en problemställning. Detta kapitel avser att dokumentera teoretiskt varför 
detta problem uppstår, och även praktiskt genom att undersöka VIP1853.

 4.1 Common mode-brus och strömloopar
En ideal differentiell signalering består av en positiv och en negativ delsignal. I fallet där den 
differentiella signaleringen icke är ideal innebär detta att summan av de bägge signalerna är 
nollskild, vilket innebär att överföringen eventuellt kommer påverkas av ett common mode-brus. 
Detta brus behöver inte påverka informationsöverföringen i sig, men kan ha andra bieffekter.

I fallet där summan av de bägge signalerna är nollskild så går en ström antingen från boxen, till 
boxen eller växelvis från och till boxen. Jämför med figurerna i avsnitt 2.2, där figur 7-9 visar fallet 
med ström i en riktning och figur 10, 11 samt 14 där strömmen växlar riktning.

Här görs en viktig observation; i figur 7 och 8 är denna ström konstant. En analys av dessa common 
mode-nivåer i ett frekvensspektrum skulle bara visa en dc-komponent.

Enligt Kirchoffs strömlag så är summan av alla strömmar i en nod 0. Detta innebär att då en 
totalström flyter över ethernetkabeln (oavsett riktning) så flyter också denna ström tillbaka till 
samma punkt på något sätt.

Vad Figur 18 illustrerar är en möjlig väg för eventuell common mode-ström att leta sig tillbaka till 
boxen. Det här skulle vara i fallet att det finns en relativt lågimpediv väg för strömmen att gå via 
den apparat som sänder mediacontent till boxen.

 4.1.1 En ström – ett elektromagnetiskt fält
En elektrisk ledare som överför en ström av elektroner från en punkt till en annan kommer också 
generera ett magnetiskt fält runt denna ledare. Strömmens riktning påverkar även fältets riktning 
och dess amplitud påverkar fältets styrka.
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Figur 18: Set top-box och dator som sänder content i ett typiskt elnät.



Figur 19 visar en elektrisk ledare där strömmen I  rör sig genom ledaren inåt i bilden. Detta leder 
till att ett magnetfält, mörk orange yta i bilden, skapas med riktning enligt pilen. På större avstånd 
från ledaren finns samma magnetfält men med avtagande styrka. Av tydlighetsskäl finns dessa inte 
med i bilden, men fenomenet visas senare i avsnitt  4.2.1 .

 4.1.2 Ett elektromagnetiskt fält – antennverkan

I bilden ovan illustreras hur detta magnetfält rör sig dels inåt i bilden men även utåt. Detta 
magnetfält som genereras runt ethernetkabeln och även i de ledare som hanterar returströmmen 
kommer bilda en sluten strömkrets i form av en ring (på engelska loop), som har en viss 
antenneffekt (loop-antenn). I de fall då ethernetkabeln är skärmad så innebär detta att även delar av 
antennen skärmas och dess utstrålningsegenskaper förändras. 

Beroende på dessa elektriska ledares längd, placering och övriga fysiska egenskaper kommer denna 
elektromagnetiska strålning sändas ut olika starkt i olika riktningar. Detta är orsaken till att i EMC-
lab rotera den utrustning som testas, men även justera höjden på den undersökande antennen för att 
hitta riktningar där strålningen är som starkast.
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Figur 19: Elektrisk ledare samt magnetfält.

Figur 20: Strömloop med magnetfält indikerat.



 4.2 VIP1853, undersökningar av närfältet
Att undersöka en produkt i ett EMC-lab är inte alltid optimalt. Medan ett EMC-lab tillhandahåller 
möjligheten att mäta med väldigt hög noggrannhet med hjälp av mättekniker som väl känner till 
vilka standarder som gäller och hur produkten kan verifieras enligt dessa, så innebär det också 
många nackdelar:

– Kostnad per timme

– Resultat gäller hela produkten, svårare att undersöka lokala egenskaper

– Opraktiskt – labet måste bokas, har viss ledtid, kan finnas långt från utvecklingsplatsen

För att komma runt dessa faktorer har Motorola Mobility bland annat valt att köpa en EMC-scanner. 
Denna scanner, Detectus RS-321, består av en motoriserad probhållare, ett mätbord och 
scannermjukvara. Operatören kan dels använda en spektrumanalysator för att undersöka en viss 
position, dit proben kan förflyttas via mjukvaran. Om spektrumanalysatorn stöder General Purpose 
Interface Bus, GPIB, finns möjlighet att via mjukvara låta scannern automatiskt ta fram en EMC-
profil för en DUT. Motorola har också valt att köpa en ir-prob, vilket ger möjligheten att ta fram en 
temperaturprofil för ett testobjekt. 

Även med denna metod finns dock nackdelar.

– Alla mätningar sker i närfältet, begränsad möjlighet att undersöka antennverkan.

– Mätningarna sker i en miljö där DUTen ej är separerad från annan elektronisk utrustning.

 4.2.1 Störningsminimering, prob vid kabel
Inledningsvis undersöktes möjligheten att med hjälp av ferriter (järnklump som monteras utanpå 
kabeln) skilja DUT från den dator som sänder content (mediapaket som boxen ska koda av för en 
display).

Här syns ethernetkabeln fixerad i scannern och närfältsproben. I förgrunden syns en av de ferriter 
som senare testats.
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Bild 12: Testuppställning vid probmätning på kabel.



Spektrumanalysatorn som använts är en Rohde Schwarz FSP. Det går tydligt att se hur kabeln 
sänder ut elektromagnetisk strålning, och strålningen ligger väl över brusgolvet.

 4.2.1.1 Ferriter på kabel

Här ser vi resultat från dylika mätningar med ferriter på kabeln. Det kan konstateras att det inte går 
att se tydliga skillnader beroende på vilken sida av ferriterna som mätningen utförs.

I denna mätning användes tre grå ferriter från Würth Elektronik med modellbeteckning 742 7113.

Tanken med att montera ferriter på kablar är att införa en strömbegränsande impedans, vars 
impedans ökar med frekvensen. Ferriter sitter ofta monterade på exempelvis usb-kablar.
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Figur 21: Ethernetkabel ej inkopplad. Figur 22: Kabel inkopplad, inga ferriter.

Figur 23: Kabel med ferriter, DUT-sida. Figur 24: Kabel med ferriter, PC-sida.



I dessa mätningar används istället två svarta ferriter av okänt fabrikat. Även här konstateras att det 
inte går att se några skillnader beroende på vilken sida av ferriterna proben befinner sig.

De ferriter som använts i dessa tester har inte använts för att de besitter någon speciell egenskap, 
förutom att de funnits tillgängliga i Motorolas lab. Det kan vara så att det går att separera DUT och 
mediastreamer bättre i dessa tester, m h a andra ferriter, men huruvida så är fallet har ej undersökts. 
Eftersom några tydliga skillnader ej noterats då ferriter av olika typ använts har återstående tester 
utförts utan ferriter.

 4.2.1.2 Skärmat respektive oskärmat
Denna rapport har tidigare visat att Motorolas boxar presterar bättre EMC-mässigt vid användning 
av skärmat nätverkskablage. Detta har även undersökts i närfältet.

Det går i princip inte att skilja på mätningen med en folierad ethernetkabel och ingen ethernetkabel 
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Figur 25: Kabel med ferriter, DUT-sida. Figur 26: Kabel med ferriter, PC-sida.

Figur 27: Kabel med folieskärm. Figur 28: Ingen ethernet inkopplad, brusgolv.



alls, vilket tyder på att folieringen lyckas väldigt bra med att kapsla den utstrålade effekten. 
Brusgolvet gör att det inte är möjligt att se hur mycket skärmningen sänker utstrålad effekt, men 
detta är inte relevant eftersom sänkningen är stor nog.

Här redovisas två mätningar på en oskärmad kabel. Anledningen till att mätningarna är olika är att 
kabeln roterats under proben för att undersöka skillnader i utstrålad effekt. Den skärmade kabeln 
har undersökts enligt samma princip, dock gick det ej att urskilja utstrålad effekt i någon riktning.

I de tidigare tester som behandlade ferriters eventuella påverkan på utstrålad effekt har kabel och 
prob istället varit fixerade, så att mätningen ska behandla samma punkt på kabeln. En eventuellt 
felkälla till dessa mätningar kan vara att kabeln ofrivilligt roterats mellan mätningarna.

 4.2.1.3 Detekterad effekt beroende på avstånd
Det har redovisats hur en rotering av nätverkskabeln ger en skillnad i hur hög utstrålad effekt som 
kan mätas. Innebär detta alltså att en mätning som sker närmre det differentiella signalpar som ska 
undersökas ger mer information än en mätning som sker på avstånd? Signal/brus-mässigt är detta 
självklart önskvärt – men finns det även nackdelar med denna mätprincip?
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Figur 29: Oskärmad kabel, peakvärde. Figur 30: Oskärmad kabel, lägsta värde.



Bild 13 visar en testplatta med de olika ledarparen åtskilda. Notera att det bara är två av dessa 
diffpar som används i ethernet/fast ethernet, och Motorolas boxar har inte heller stöd för gigabit 
ethernet då de mediaströmmar som hanteras aldrig behöver sådan överföringskapacitet.

De mätningar som gjordes på dessa differentiella signalpar visade upp klart högre nivåer då proben 
befann sig i princip mot isoleringen. Detta är förvisso bra när det gäller signalförhållande, men det 
har stora nackdelar eftersom det är just ett diffpar och common mode-brus som undersöks.

I Figur 19 visades vad som händer elektromagnetiskt när en ledare överför en ström. Det som 
händer i den situationen där två ledare, som genomströmmas av I  respektive −I , placeras nära 
varandra är att deras magnetfält kommer summera till ingenting, om förutsättningarna är ideala.

I detta läge skulle alltså det instrument proben är kopplad till, givet att inga andra magnetfält finns i 
närheten och detekteras, inte ge något utslag alls. Strömmarna är lika stora, magnetfälten är på ett 
givet avstånd från respektive ledare lika kraftiga och proben antas vara centrerad mellan de bägge 
ledarna.

I de test som genomförts på de separerade diffparen enligt tidigare bild kan inte probens position 
säkerställas ha varit på samma avstånd från respektive ledare. Detta skulle leda till att det vi ser på 
spektrumanalysatorn inte är utstrålad skadlig emission till följd av common mode-brus, utan helt 
enkelt elektromagnetisk strålning från den differentiella signal som bör vara där. 
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Bild 13: Separerade differentiella signalpar.

Figur 31: Prob centrerad mellan ledare.



Vid mätning noteras tydliga skillnader i resultat beroende på probens position och det finns inget 
enkelt sätt att uppnå repeterbarhet i denna mätning (ledarens position inuti kabeln kan ej observeras 
exempelvis). Stort avstånd innebär hög tillförlitlighet i vad som observeras, men dåligt signal/brus-
förhållande, och vice versa.

I figurerna ovan observeras en stor skillnad i energi mellan ledarpar som inte används och de 
ledarpar som transporterar data, men figurerna ger oss inte någon ytterligare information. Stående 
våg-fenomenet i Figur 32 skulle kunna bero på brister i termineringen.

Det har tidigare redovisats i mätningarna utförda i EMC-lab, att det endast rör sig om ett fåtal dB 
som dessa störningar behöver dämpas, och de mätningar som har gjorts på oskärmat kablage är klart 
över brusgolvet. Med dessa figurer över utstrålade magnetfält aktuella bör det dessutom poängteras 
att en anledning till att man tvistar ledarparen i differentiell signalering är för att få ett mer neutralt 
avstånd till de bägge ledarna utanför kabeln, d v s att magnetfälten de respektive ledarna genererar 
ska på ett givet avstånd undertrycka varandra i så hög utsträckning som möjligt. Detta bidrar också 
till att upptagningen av eventuella störande magnetfält blir mer likformig, och tåligheten mot 
påstrålad störning ökar.
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Figur 32: Outnyttjat ledarpar. Figur 33: Aktivt ledarpar.



 4.2.2 Elektriska mätningar
För att eventuell avståndsskillnad till de olika ledarna inom det differentiella paret inte ska påverka 
mätresultatet har det även mätts elektriskt.

Denna bild visar undersidan på VIP1853, med två differentiella probanslutningar inlödda på 
lödpunkterna till ethernetjacket. Dessa probar ger möjlighet att studera ethernetegenskaper hos en 
box noggrannare än vad som redovisades i kapitel 2 (se figur 15). Probarnas fysiska anslutning 
medför framför allt mindre påverkan från störningar men även en mätuppställning där mätresultat 
enklare kan reproduceras.

Figur 34 visar att de olika signalerna i verkligheten ser mycket bättre ut än vad som tidigare 
redovisats, både när det gäller timing och likformighet. Det kan konstateras att TX-paret i denna 
mätning har ett tydligare brus men även tydligare flanker, jämfört med RX-paret som ser jämnare ut 
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Figur 34: TX-par respektive RX-par.

Bild 14: Probhuvuden på undersidan av VIP1853.



men inte har lika distinkta former utan är betydligt mjukare. 

I denna mätning användes en oskärmad ethernetkabel ansluten till en IBM Thinkpad X40.

Ovanstående mätningar har utförts med ett oscilloskop från Agilent med modellbeteckning 
Infiniium DSO90804A. Oscilloskopet har dels som tillbehör väldigt högkvalitativa differentiella 
probar, men även möjligheten att använda dessa differentiella probar i single ended-konfiguration. 
Det är vad som använts i ovanstående fall, där oscilloskopet dessutom internt kan addera och 
subtrahera signaler. Detta förfarande medför att oscilloskopet dels kan visa den differentiella 
signalen men även common mode-signalen, vilket ej är möjligt om den differentiella proben 
används på konventionellt vis. Det kan konstateras i övre delen av Figur 35 och Figur 36 att den 
utsända respektive den mottagna signalen uppvisar ett svagt common mode-brus med en tydlig, 
repetitiv peak.

I Figur 37 har common mode-signalen för TX-paret undersökts närmare. Grundtonen i den peak 
som tidigare observerats ligger på 4,5 MHz, vilket innebär att den inte påverkar EMC-mätningar, 
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Figur 35: TX-paret differentiellt. Figur 36: RX-paret differentiellt.

Figur 37: Common mode-signal RX, förstorad bild på  
peakförlopp samt frekvensinnehåll.



där mätningarna utförs över 30 MHz. Peaken är dock inte någon renodlad sinus, vilket innebär att 
dess övertoner mycket väl kan påverka den mängd energi, i det intressanta spektrat, som strålas ut 
från kabeln.

I bilden ovan visas också frekvensinnehållet i signalen, där den beiga signalen är det momentana 
frekvensinnehållet och den pistagegröna visar maximala energinivåer. Notera att det inte finns några 
riktigt tydliga frekvenstoppar; det innebär dock inte att det inte kan finnas frekvenstoppar i senare 
mätningar. Överföringsfunktionen mellan störkälla och omgivning beror på fysiska egenskaper som 
inte kan hållas helt konsekventa även i EMC-lab, vilket gör att observerade peakar kan variera till 
viss del.

 4.2.3 Common mode-brusets uppkomst
Detta avsnitt syftar till att diskutera varifrån det brus som redovisats i mätningar ovan kommer 
ifrån.

Det påpekas igen att ett konstant common mode-brus inte är vad som undersöks i detta fall, utan det 
som undersöks är en common mode-nivå som ändras över tiden. Den elektromagnetiska strålning 
som noterats har en viss amplitudnivå, men den har även ett frekvensinnehåll. Skulle den common 
mode-nivå som redovisats i ovanstående mätningar bestå av en rak linje med en viss amplitud så 
vore detta inte ett problem som yttrade sig över 30 MHz, då en signal som ej varierar i amplitud 
över tiden per definition inte har något frekvensinnehåll förutom dc-komponenten.

 4.2.3.1 Att skilja DUT från dess omgivning
Det common mode-brus som redovisats i ovanstående bilder antas genereras någonstans på 
kretskortet i VIP1853. Även om viss del av bruset kan genereras någon annanstans i 
mätuppställningen så negligeras detta, ty

– BK Services som utfört EMC-mätningarna på produkten har en mer rigorös mätuppställning 
för att skilja DUT från den dator som sänder content till DUTen. Det kan antas att det brus 
som genereras av den sändande enheten är såpass litet att det inte påverkar mätningen i 
någon större utsträckning.

– Möjligheten att sänka det brus som eventuellt genereras av den dator som sänder content till 
DUT är begränsad. De tester som utförts med ferriter, vilket är ett vanligt sätt att separera 
från en störande källa, visar inte på någon signifikant skillnad i det intressanta spektrumet.

– Skillnader i mätuppställningen, beroende på om content sänds ut från en IBM Thinkpad X40 
(vilket för övrigt är precis samma dator som sänder content i de skarpa mätningarna som 
utförs hos BK Services) eller en annan dator, har inte visat någon skillnad i mätresultat.

Det bör dock poängteras att det inte är helt trivialt att särskilja den produkt man testar från 
produkter i dess omgivning, som krävs för dess normala driftsituation – vilket också är ett krav när 
EMC-mätningar utförs skarpt. I fallet set top-box är produkter i dess omgivning typiskt en tv-skärm 
med hdmi-ingång och en dator som sänder mediacontent, men även usbgränssnitt, analog 
videoanslutning och optisk ljudanslutning (s k toslink).

 4.2.3.2 Brusgeneratorer på kort
Vad är då anledningen till att common mode-nivån varierar över tid? Även om teorin kring 
differentiell signalering förhoppningsvis är färsk i minnet för läsaren bör det i detta skede påpekas 
att det som undersöks i detta läge ej är en common mode-signal utan vad som utgör common mode-
nivån är ett förhållande mellan två differentiella signaler.

38



En tänkbar anledning till denna variation i amplitud är att de drivare som anger signalnivåerna för 
ethernet inte har den momentana laddningskapacitet som behövs. Detta skulle kunna bero på att 
avkopplingen till physpänningsmatningen kan vara dimensionerad på ett sätt som inte är helt i linje 
med phyns momentana strömbehov. Det skulle också kunna vara så att avkopplingen till phyns 
interna spänningsregulator är felaktigt dimensionerad. Phyn i VIP1853 är avkopplad enligt den 
referensdesign som SMSC (phy-tillverkaren) tillhandahåller.

En annan anledning till denna variation av common mode-nivån skulle kunna vara att kabeln inte är 
korrekt terminerad, och att viss signaleffekt reflekteras. Detta borde dock inte vara någon betydande 
faktor, boxen är terminerad enligt rådande praxis och boxar med liknande terminering visar inte 
liknande EMI-värden. Det skulle kunna resoneras kring att datatrafiken mest består av information 
från datorn som skickar content till boxen och att de värsta ringningarna då skulle drabba den 
datorn. En undersökning av TX- respektive RX-par visar dock att de bägge växlar signallägen 
ungefär lika ofta.

Figur 38 visar hur matningsspänningen påverkas i samma tidpunkt då common mode-nivån tydligt 
fluktuerar. Blå signal visar common mode-nivå medan den gröna visar phyns spänningsmatning. I 
denna mätning har common mode-nivån registrerats via en diffprob och oscilloskopets 
databehandling, medan mätningen på phyn görs med en enklare handhållen prob.

En annan tänkbar anledning till detta brus skulle kunna vara avståndsskillnader i layouten på kortet. 
Differentiella signalpar bör hanteras symmetriskt, enligt tidigare teori om fördröjningar. Detta 
undersöks nedan med en formel som torde vara känd från högstadiefysiken.

v m= f ×λ

v motsvarar utbredningshastighet i ett visst medium m, f frekvens och λ våglängd. Antag att korta 
våglängder är mest intressant i det här fallet, eftersom det vid eventuell assymetri rör sig om små 
skillnader i våglängd. Detta skulle medföra att det är höga frekvenser som undersökts för en viss 
mediehastighet. Frekvensspannet som är intressant i den här rapporten är typiskt 30 – 130 MHz, och 
följdaktligen undersöks 130 MHz i detta exempel, ty en högre frekvens innebär kortare våglängd 
och tidigare påverkan.

Antaget en utbredningshastighet i denna kopparbana på 90% av ljusets hastighet motsvarar 130 
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Figur 38: Matningsspänning phy.



MHz en våglängd på ungefär 2 m. En undersökning av TX-paret i VIP1853 ger en avståndsskillnad 
på ungefär 100 MIL (tusendels tum) vilket motsvarar ungefär 2,5 mm, d v s ungefär en promille – 
denna tänkbara anledning kan försummas för de frekvenser som är aktuella i detta fall. Det är dock 
god praxis att i största möjliga mån hålla differentiella signalpar symmetriska.

Ännu en möjlig anledning till att detta brus uppkommer är att transformatorns centertapp har en 
spänningsnivå som varierar, och att detta brus fortplantas med förhållande 1:1 ut på 
ethernetsignalen. Detta beskrivs närmre senare i avsnitt  5.4 .
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 5 Problemkvantifiering
Detta kapitel avser presentera vilken mätmetod som är lämpligast för att mäta ethernetportens 
common mode-nivå. Tanken är att mätmetoden ska erbjuda en möjlighet att dokumentera 
störningsnivå på ett sätt sådant att komponentändringar i produkten tydligt och repeterbart kan 
visas, för att senare hos BK Services konstatera att dessa ändringar sänkt produktens utstrålade 
EMI-nivåer i ethernetspektrat. Innan dessa mätalternativ jämförs presenteras några påståenden om 
vad som gäller för denna strålning och vad som är orsaken bakom den.

 5.1 EMI-nivåer
I detta avsnitt listas vissa egenskaper som kan anses relevanta för den fortsatta diskussionen om 
vilken mätmetod som bäst redovisar orsaken till det EMC-problem VIP1853 uppvisar.

– De störningsnivåer som uppmätts i EMC-lab har drastiskt minskat då produkten anslutits 
med en skärmad nätverkskabel. Dessa störningar har även undertryckts då nätverkskabelns 
skärm varit ansluten enbart i testrummets skyddsjord, men funnits kvar då skärmen bara 
varit ansluten i DUTens signaljord.

Slutsats: Ethernetkabeln på VIP1853 verkar mer som en antenn då den ej är skärmad eller så 
länge skärmen ej är jordad i skyddsjord.

– En ideal differentiell signal har ingen summaström, utan strömmen från en ledare blir 
returström i den andra, eftersom den är mest lågimpediv. Strömmarna i ett differentiellt 
signalpar är idealt lika stora men med olika tecken och genererar magnetfält som tar ut 
varandra. Inget elektromagnetiskt fält kommer observeras förutom vid väldigt korta avstånd.

Slutsats: Den signal som ethernetporten hanterar är inte en ideal differentiell signal. En 
undertryckning av signalens common mode-nivå kommer leda till att uppmätta störningar är 
lägre i nivå.

 5.2 Tänkbara orsaker till dessa EMI-nivåer
Nedan listas de mest troliga anledningarna till utsända EMI-nivåer.

– Rippel i spänningsmatningen till phyn.

– Störningar upptagna vid avkopplingen av phyns interna regulator.

– Rippel, centertappspänning.

Vad är då det mest lämpliga sättet att kvantifiera dessa common mode-nivåer?

 5.3 Mätalternativ
Rapportförfattaren har tidigare redovisat fyra olika sätt att dokumentera EMI-nivåer hos VIP1853 
och nedan är även ett femte alternativ listat.

– Handhållen närfältsprob kopplad till R&S spektrumanalysator

– Automatiserad mätning med Detectus-scanner, närfältsprob och R&S spektrumanalysator

– Differentiell mätning elektriskt innanför transformator, m h a Agilent-oscilloskop

– Differentiell mätning elektriskt på kabel, Agilent-oscilloskop (ej tidigare diskuterat)

– Mätning i EMC-lab, BK Services i Mjärdevi. Antas vara referensen.
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Dessa mätmetoder erbjuder vissa för- och nackdelar, varav några redan redogjorts för och övriga 
presenteras nedan.

 5.3.1 Alternativ 1
Handhållen närfältsprob kopplad till spektrumanalysator.

– Med denna metod så mäts just utstrålade elektromagnetiska signalnivåer, vilket är precis 
samma sak som mäts i EMC-lab.

– Avstånd och orientering relativt ledare är svårt att vidhålla, mäta samt repetera. Dessutom 
avgör probens position i hög grad huruvida det som visas är en utstrålad common mode-nivå 
eller magnetfältet som en enskild ledare sänder ut (och sanningen ligger oftast någonstans 
mellan bägge dessa ytterligheter). Brusgolvet med denna mätmetod gör att avståndet är svårt 
att öka, vilket vore önskvärt för att erhålla en ärligare mätning. Dessutom har en ökning av 
avståndet den negativa effekten att det i mindre grad går att knyta uppmätta störningar till 
just DUTen, utan det kan lika gärna vara störningar från någon annan produkt i närheten.

Detta är en mätmetod som visat sig vara praktisk för att ge rapportförfattaren en bättre känsla för 
hur magnetfält kring ledare beter sig och effekten av skärmat kablage, men är inte en mätmetod som 
passar för att med upplösning analysera en produkts beteende i fjärrfältet.

 5.3.2 Alternativ 2
Automatiserad mätning med Detectus-scanner.
Detta alternativ presenterades tidigare i rapporten, men några mätningar redovisades inte då. 
Anledningen till detta var dels att det GPIB-interface som behövdes för att göra automatiserade 
mätningar ej fanns tillgängligt, men också för att rapportförfattaren bedömde det som sannolikt att 
den metoden inte skulle ge några intressanta resultat. Varför inte? Framför allt eftersom kortet i sig 
inte borde fungera speciellt bra som antenn, ty de ledarpar som överför dessa differentiella signaler 
har ett jordplan väldigt nära sig, vilket medför att antennloopen blir väldigt liten (vilket innebär att 
antennen ej är speciellt effektiv). En närmre studie i de bilder som scannerns mjukvara tagit fram 
ger dock inte något hundraprocentigt stöd för detta antagande.
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I Figur 39 noteras vid en första anblick inga direkta nivåer kring phyn, däremot väldigt kraftiga 
nivåer vid en av kortets spänningsomvandlare.

En titt på samma mätning, där intensiteten i visningen av kretskortet sänkts, ger en annan bild. Det 
verkar finnas någon form av topp vid ett av termineringsmotstånden. Notera att denna mätning är 
gjord över större delar av kortet och med 5mm mellan varje mätpunkt – det kan vara så att en 
noggrannare mätning inom ett mindre område ger mer information.

Det kan vara så att denna mätmetod kan vara värdefull för att kvantifiera hur stark common mode-
nivån är.

 5.3.3 Alternativ 3
Elektrisk mätning med inlödd diffprob, innanför transformatorjack
Denna mätmetod har visats tidigare i rapporten och har gett relativt tydliga resultat, men det finns 
nackdelar även med denna metod, vilket presenteras nedan.
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Figur 39: VIP1853 kring 40MHz, automatisk scannermätning.

Figur 40: Förstoring av samma mätning.



Först ser vi en bild av den differentiella signalen tillsammans med common mode-nivån vid 
uppspelning på en vanlig tv. Det går tydligt att se hur common mode-nivån varierar över tid vilket 
skulle resultera i att boxens nätverkskabel sänder ut elektromagnetisk energi.

I Figur 42 och Figur 43 ser vi en common mode-signal som beter sig helt annorlunda. Ändringen 
som gjorts i första bilden är att hdmi-kabeln kopplats ur, vilket medför att boxen inte har någon 
anslutning till skyddsjord. I bild nummer två är hdmi-kabeln återigen inkopplad, men inte mot en 
faktiskt tv utan mot en Motorolakonstruerad box som används vid mätningar hos BK Services. 
Tanken med denna box, som sänder ut s k EDID-signal (standard för att ange vilka upplösningar en 
display hanterar) som säger att den är en tv från LG, är att tydligare separera DUT från övrig 
omgivning. Är detta då ett sätt att testa denna produkt som följer de krav som ställs på att produkten 
ska användas som den är tänkt? Denna box levererar inte någon bild som det går att titta på, vilket 
självklart kan ses som en nackdel, men det verkar även finnas andra aspekter med denna box som 
medför nackdelar.
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Figur 41: Under uppspelning på tv.

Figur 42: HDMI urkopplad. Figur 43: TV-dummy inkopplad.



Först visas en bild där varje ruta motsvarar 5 mikrosekunder, sedan 1 millisekund. Det går tydligt 
att konstatera att denna box har ett beteende som inte är konsekvent över tiden. För jämförelse 
presenteras återigen en bild på hur samma signal ser ut med en tv inkopplad.

Figur 46 visar tydligt att denna tv gör att boxen beter sig på ett annorlunda vis. Huruvida detta är 
relevant för mätningarna i övrigt går det dock inte att dra några slutsatser om, åtminstone inte i detta 
läge, men skillnaden är observerad. Notera att amplitudskalan inte är likadan i de tre senaste 
bilderna, utan ändrats då tidsskalningen ändrats. Amplitudskalan är dock samma i de fyra första 
bilderna.

Än så länge har detta avsnitt mest behandlat den dummy-box som används i vissa tester hos BK 
Services, och inte mätmetoden i sig. För att bedöma mätmetoden användes en testuppställning 
enligt nedan.
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Figur 44: Singelmätning med dummy, 50 us. Figur 45: Singelmätning med dummy, 10 ms.

Figur 46: Singelmätning Samsung-tv, 10 ms.



I Bild 15 syns i förgrunden testobjektet med två diffprobar inkopplade, och i bakgrunden ses 
ethernetkabeln som matar DUTen med information. I Bild 16 visas hur närfältsproben fixerats på ett 
vis så att den ej ska kunna förflyttas eller roteras under testets gång.

I denna testuppställning jämfördes alternativ 1, handhållen närfältsprob, med detta alternativ. Det 
har tidigare redovisats att denna närfältsprob har vissa begränsningar vad gäller brusnivåer och 
placering – i detta test placerades proben på det vis som gav kraftigast signalnivåer. Testet utfördes 
både med proben vinkelrätt mot kabeln och med proben längs med kabeln, enligt bilden ovan, men 
testresultatet var det samma, vilket redovisas nedan.
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Bild 15: Testuppställning.

Bild 16: Fixerad närfältsprob.

Figur 47: Common mode-nivå oscilloskop. Figur 48: Uppmätt utstrålad nivå.



Vilka slutsatser kan dras utav detta? Förmodligen är den enda enkla slutsatsen att mätningar med 
prob på kabel på detta vis, enligt alternativ 1, inte kan ge någon kvantitativ information av värde – 
vilket redan noterats. En annan slutsats är att oscilloskopets vy av common mode-signalen inte är 
helt enkel att tolka i tidsperspektivet – vad som verkar vara en väldigt svängig signal (beroende på 
att hela boxen flyter i förhållande till skyddsjord) verkar inte ge några förändringar i RF-spektrat, 
vilket då skulle bero på att boxen ändrar potential i så låg hastighet att det inte påverkar spektrat 
över 30 MHz.

Detta alternativ presterar bra när det gäller repeterbarhet och inverkan av störningar från andra 
objekt. Rapportförfattaren har för avsikt att använda denna metod vid tester då komponenter kring 
phyn ändrats i framtida tester.

 5.3.4 Alternativ 4
Diffprob inlödd på ethernetkabel, Agilentoscilloskop enligt ovan
Denna mätmetod påminner väldigt mycket om alternativet innan, men skillnaden är att mätningen 
utförs inte på kretskortet innanför transformatorn i RJ45-jacket, utan diffproben är monterad på 
nätverkskabeln. Detta är positivt på så sätt att vi observerar den faktiska signalen som sänder ut 
EMI, men negativt eftersom vi löder in oss på en kabel där vi inte kan kontrollera på vilket avstånd 
de respektive proberna befinner sig. Enligt tidigare resonemang borde detta dock inte vara ett stort 
problem (det finns säkert betydligt större längdskillnader ledare emellan i kommersiella 
nätverkskablar). Det finns även vissa praktiska aspekter kring detta, nämligen att de probhuvuden 
som används är omständigare att löda dit på kabeln jämfört med kortet, och de har också en större 
tendens att lossna då dessa är monterade på kabel än på kort då de är svårare att fixera.
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Figur 49: Samma vy, utan hdmi-kabel. Figur 50: Samma vy, utan hdmi-kabel.



I Bild 17 visas en oskärmad ethernetkabel med delar av plasthöljet demonterat. På detta parti har ett 
diffprobhuvud lötts in och fixerats, vilket visas i Bild 18 med rapportförfattarens tumme som 
storleksreferens.

Då denna mätmetod testades genomfördes användes även en vanlig oscilloskop-prob för att ansluta 
oscilloskopet till DUTens signaljord, vilket hade stor inverkan på mätresultaten. Denna prob syns i 
nederkant av den vänstra bilden ovan, och jordklämman är ansluten till ethernetjackets hölje.

Mätningen ovan visar att en jordning av oscilloskopet med en separat prob ger mindre störningar, 
vilket bekräftar tidigare antagande kring tester med respektive utan hdmi-kabel. Den mätningen har 
repeterats och visat sig vara felaktig, med gemensam jord är common mode-nivån mycket lugnare 
än i figurerna ovan. Rapportförfattaren väljer ändå att inkludera de figurerna, för att tydliggöra att 
denna problemställning inte är helt trivial rent mättekniskt.

Det konstateras här att detta alternativ är ett bättre sätt att mäta common mode-nivå, och 
anledningen till detta presenteras nedan.
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Bild 17: Testrigg med fixerad kabel. Bild 18: Närbild på diffprobhuvud.

Figur 51: Oscilloskop jordat resp. icke jordat i DUT.



Figur 52 visar orange kurva frekvensinnehåll uppmätt på kabeln, medan pistagegrön kurva visar det 
frekvensinnehåll som mätts upp innanför ethernettransformatorn. Frekvenstoppar som tydligt syns i 
mätningen gjord innanför transformatorn är knappt märkbara på kabeln.

I denna figur visas skillnaden mellan om ethernetkabeln är inkopplad eller inte. Detta borde i stort 
sätt motsvara denna mätnings brusgolv, men vi kan också konstatera att vi ser frekvenser under 
30MHz betydligt tydligare i denna mätning. Det antas att detta beror på att kabeln ej inkopplad har 
annorlunda antennegenskaper.

Men, hur kommer det sig då att det på kabeln existerar energi i vissa frekvensspektrum som 
uppenbarligen inte existerar i de mätningar gjorda innanför ethernettransformatorn på VIP1853? 
Vad händer mellan anslutningen till ethernetjacket och någon decimeter ut på kabeln?
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Figur 52: Frekvensinnehåll kabel- respektive kortmätning.

Figur 53: Ethernetkabel inkopplad respektive ej inkopplad.



 5.4 Ethernetjack med inbyggd transformator, VIP1853

Här visas det RJ45-jack där ethernetkabeln ansluts till VIP1853. Höger sida av J7 är alltså där 
kontaktdonet förs in och vänster sida där anslutningarna till kretskortet. Vi kan här konstatera att 
TX-paret som vi undersöker är anslutet till primärsidan på en transformator, vars centertapp är 
ansluten till matningsspänning +3.3VETH, vilket är ethernetdelens separerade spänningsmatning, 
samt med en avkopplingskondensator mot jord. Nedan följer lite mer teori kring differentiell 
signalering.

En ideal differentiell signal kan uttryckas enligt nedan.
V diff =V p−V n

En tolkning av schemat ovan ger en lite annorlunda version.
V diff =(V 6−V 7)−(V 8−V 7)=V 6−V 8

Detta kan verka märkligt, men beror på att centertappsspänningen är referens för denna signalering 
– det är inte i det här läget en signalering balanserad kring 0 utan kring potentialen V7. Anta att V6 i 
tidpunkten t=0 är 4,3V och V8 är 2,3V. Detta skulle motsvara en differens på 2V, vilket också är vad 
som erhålls om Vp – Vn beräknas för Vp 1V respektive Vn -1V, och spänningsskillnaden mellan 
respektive signal och referens är den samma.

Anta nu att V7 varierar över tiden med felet e som är en funktion av tiden t. Får detta konsekvenser?
V diff =(V 6−(V 7+e7( t)))−(V 8−(V 7+e7( t)))=V 6−V 8

Vid första anblicken är svaret nej, men betänk att det bara är den differentiella nivån som beaktas i 
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Figur 54: Ethernetjack med inbyggd transformator, samt in- och utgångar.



detta läge. Vad händer med common mode-nivån? Först presenteras det ideala fallet.

V cm=
V p+V n

2
Reviderat enligt schemat ovan.

V cm=
(V 6−V 7)+(V 8−V 7)

2
=

V 6+V 8−2V 7

2
I fallet då V7 har spänningen 3,3V innebär detta att common mode-nivån innan transformatorn är 
0V, vilket är vad vi önskar. En avvikelse från detta 3,3V skulle dessutom inte innebära någonting 
annat än att det fanns en common mode-nivå som höll ett fixt värde.

Vad händer då om V7 varierar över tiden med felet e7(t)?

V cm=
(V 6−(V 7+e7(t )))+(V 8−(V 7+e7(t )))

2
=

V 6+V 8−2V 7−2 e7(t )
2

Insättning av värden enligt ovanstående exempel.
4,3+2,3−2×3,3−2e7(t)

2
=

−2e7(t)
2

=−e7(t)

Hur skulle då en eventuell påverkan av potentialerna V6 och V8 påverka ethernetsignalen?
V diff =((V 6+e6(t))−V 7)−((V 8+e8(t))−V 7)=V 6+e6(t)−V 8−e8(t)

Skulle det fel som introduceras på de respektive signalerna introduceras helt likformigt, d v s 
e6(t)=e8( t) , så skulle dessa felkomponenter helt ta ut varandra – vilket också är den princip som 
gör differentiell signalering så användbar. Nedan följer common mode-nivåns ekvation med samma 
tidsberoende fel introducerade.

V cm=
((V 6+e6( t))−V 7)+((V 8+e8( t))−V 7)

2
=

V 6+V 8−2V 7+e6(t)+e8( t)
2

Insättning av exempelvärden enligt ovan ger ett tydligare uttryck.
4,3+2,3−2×3,3+e6(t)+e8( t)

2
=

e6(t )+e8(t)
2

I föregående ekvation hade ett likformigt fel lett till en utsläckning av det totala felet – så är icke 
fallet i denna ekvation. Det bör också noteras att det med samma spänningsmatning och likadana 
drivare är mycket osannolikt att e6(t)=−e8(t) gäller.

Dessa ekvationer visar att eventuell störning av spänningsnivån på centertappen i transformatorn är 
direkt kopplad till störningar i common mode-nivån. Notera att denna störning även mappas enligt 
ovanstående sätt till RX-paret (samma nod anger centertappsspänningen för denna transformator). 
Störningar på de differentiella signalerna är även de direkt kopplade till common mode-nivån, vilket 
stämmer med vad som konstateras i kapitel 2. Det kan också konstateras att då e6 och e8 är 
funktioner av samma typ som e7 så är bägge dessa felkällor lika stora.

Är detta då en störning som fortplantar sig till sekundärsidan av transformatorn? Detta är inte helt 
självklart. Spänningsdifferensen över primärlindningen är fortfarande V6 – V8, oavsett 
spänningsnivån i noden V7. Detta borde i det ideala fallet generera lika stor ström i lindningen och 
analogt samma magnetfält mellan lindningarna, vilket skulle medföra en lika stor ström i 
sekundärlindningen. Däremot påverkas hur stor ström som flyter lokalt i primärlindningen, och 
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eftersom denna transformator ej är ideal kan detta ha vissa bieffekter. I den del av primärlindningen 
där spänningsfallet är störst kommer också mest ström flyta. Detta skulle leda till att mer effekt 
försvinner i värmeförluster istället för att generera ett flöde i transformatorns järnkärna, men dessa 
förluster borde vara väldigt små eftersom eventuellt brus på centertappen är i storleken millivolt, 
vilket är litet i förhållande till skillnaden mellan Vp och Vn.

 5.5 Sammanfattning
– Mätmetod 1 anses inte vara lämplig, men har varit nyttig för rapportförfattarens förståelse.

– Mätmetod 2 kan vara ett alternativ, behöver undersökas noggrannare. Klar fördel att ett 
problem kan analyseras geometriskt på testobjektet, vilket kan göra att en mätning inte bara 
ger besked om hur mycket störning som existerar utan även var den kommer ifrån/tas upp.

– Mätmetod 3 samt 4 är bra när det gäller repeterbarhet och tydlighet, däremot är kopplingen 
mellan dessa två metoder inte helt tydlig. Två märkliga egenskaper har identifierats vid 
mätningar med oscilloskopet, vilka diskuteras i avsnitt 5.5.1.

– Mätmetod 5 är den mest exakta, men medför bland annat en timkostnad och bekymmer av 
praktisk natur.

 5.5.1 Agilentoscilloskopet och dess egenheter
Vid mätningar i detta examensarbete har två fenomen observerats, som kan påverka hur pass 
trovärdigt detta oscilloskop är. Det ena är amplitudrelaterat och det andra är tidsrelaterat.

Det enda som ändrats mellan dessa tre mätningar är att mätningens position på skärmen har ändrats. 
Oscilloskopet har på intet sätt indikerat klippning, även om det är mycket tydligt att någonting 
händer med insignalen. Det här är förvillande, framför allt i de lägen då oscilloskopets bild ej 
redovisar insignalen utan en beräknad version av den. När skopet är inställt på att visa en 
differentiell signal samt en common mode-nivå märks inte denna klippning på annat sätt än att 
mätningarna verkar onormala, och den oscilloskopinställningen har använts mycket i de mätningar 
som utförts.

Det andra "felet", som är tidsrelaterat, visade sig inte ha med oscilloskopet att göra. Först 
undersöktes, i identifieringssyfte, hur mycket fördröjning det är mellan probhuvudet på kortet och 
det kabelmonterade.
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Figur 55: Ingen offset. Figur 56: 2.5V offset. Figur 57: 3V offset.



Vad som illustreras ovan är först en mätning med två probkanaler på kortet respektive 
ethernetkabeln, d v s en jämförelse mellan mätmetod 3 och 4. Här verkar signalens flanker kunna 
observeras på kabeln innan de kan ses på själva kretskortet (!). För att verifiera att denna skillnad 
inte är relaterad till en tidsskillnad i oscilloskopet presenteras även en bild där samma två kanaler 
samtidigt mäter på kabelns bägge probhuvuden.

I detta läge är det självklart relevant att ställa frågan "Mäts det verkligen på TX-signalen?". Svaret 
är både enkelt och snopet– nej. Trots att mätpunkterna är de som i kortlayouten heter TX_p och 
TX_n så är det faktiskt inte TX-signalen som mäts, utan RX-signalen, fast det tidigare varit TX-
signal på dessa pinnar. Anledningen till detta är en teknik som kallas Auto-MDIX, där MDI står för 
Medium Dependent Interface (se avsnitt 2.3) och X står för crossover. Denna teknik gör helt enkelt 
att en ethernetkabel ej längre behöver kopplas enligt konventionen (där RX-paret och TX-paret 
växlas (jmfr crossover)) utan kan kopplas rakt (vilket brukar benämnas "korsad", även om det är 
egentligen är raka motsatsen).

I den vänstra bilden ovan noteras en tidsskillnad på 2,5 ns. Givet en utbredningshastighet om 66% 
av ljusets hastighet färdas en elektrisk puls cirka 200 000 000 m/s, 200 000 m/ms eller 200 m/μs. 
Detta motsvarar 0,2 m/ns, vilket skulle göra att en tidsskillnad på 2,5 ns är i storleksordningen en 
halv meter, vilket verkar rimligt med mätuppställningen.
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Figur 58: Kabelprob före PCB-prob i tid. Figur 59: Kabelprob-p och -n likadana i tid.

Bild 19: Mätuppställning vid testtillfället.



I Bild 19 syns återigen testplattan, den jordande proben och diffprobanslutningarna. Kortet är 
ungefär 10 cm brett, vilket gör att probhuvudet är anslutet ungefär 2 dm från jacket, och den övriga 
fördröjningen bör ligga i transformatorn, då det tar en kort tid för magnetfältet att laddas upp och en 
liknande tid för magnetfältet att generera en spänning i primärlindningen på kortsidan.
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 6 Tester och resultat
Den här rapporten har presenterat en problemställning, bakomliggande teori, problemutforskning 
samt ett sätt att kvantifiera det icke önskvärda common mode-brus som uppenbarligen existerar på 
ethernetporten i VIP1853. Detta kapitel avser dokumentera de åtgärder som testats samt resultat.

 6.1 Ansats
Rapportförfattaren har försökt minska common mode-energin på kabeln genom att

– avkoppla centertappsspänningen annorlunda

– kortsluta den ferrit som skiljer ethernetspänningsmatningen från det övriga kortet

– lägga till avstörningskondensatorer nära ethernetjacket

– avkoppla spänningsmatningen till phyn bättre

Figur 60 visar layouten kring phyn på VIP1853. Enheten som är markerad som U4 i nedre 
mittendelen av bilden är phyn och den som syns i överkant vid de sju ringarna är RJ45-jacket.
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Figur 60: Ethernet-layout.



 6.1.1 Centertappsspänning
Det har tidigare redogjorts för att ett fel i centertappsspänning på VIP1853 kopplas direkt ut på 
utgången. För att undersöka detta byttes avkopplingskondensatorn C23 på 22 pF till en 0402-kapsel 
på 1 uF. 

Resultat: Ingen detekterbar skillnad.

Anledningen till att rapportförfattaren valt byta till en mindre kapsel återanknyter till tidigare teori 
kring magnetfält. En mindre kapsel skapar en mindre strömloop, vilket också innebär en induktans. 
En kondensator besitter inte bara kapacitiva egenskaper, utan har även en viss resistans och 
induktans, och induktansen är ofta den begränsande delen vid högre frekvenser. Det är också enligt 
denna princip ferriter fungerar – ett högfrekvent rippel ser en högimpediv komponent medan en dc-
spänning passerar obemärkt (för ferriten är ju till skillnad från en avkopplingskondensator ansluten 
med ledare mellan de bägge anslutningarna).

Åtgärden ovan har dock en stor brist, och det är relaterat till lödpaddarna till den 0603-kondensator 
som sitter där som standard.

I Figur 61 har rapportförfattaren försökt illustrera att kapselstorleken är närbesläktad med hur stor 
denna strömloop blir (vilket är direkt relaterat till hur stor induktansen blir). Ett byte från 0603-
kapsel till 0402 skulle möjligtvis kunna påverka marginellt, eftersom kondensatorn som sådan inte 
är fysiskt lika hög (tänk strömloop sedd från sidan), men sett ovanifrån skulle strömloopen 
fortfarande vara lika stor. Notera också att designen innefattar en via väldigt nära kondensatorn, för 
att det översta jordplanet inte ska avvika alltför mycket från de övriga jordplanen. En via placerad 
längre bort skulle göra strömloopen större, induktansen större och kondensatorn än mindre effektiv 
– givet att induktansen inte är tillräckligt låg så att tillräcklig laddning finns tillgänglig. 

För att lösa detta problem monterades dessutom en 0402-kapsel på undersidan av detta kort.
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Figur 61: Uppskattad strömloop.



I centrum av Bild 20 syns ännu en 0402-kondensator inlödd direkt mot centertappens anslutning till 
ethernetjacket. Notera att det finns en via precis till vänster om denna kondensator vilket borde göra 
att induktansen blir lägre för denna komponent än för komponenten monterad på ovansidan (det går 
också att konstatera till höger i bilden hur stadig rapportförfattaren är på handen).

Resultat: Ingen detekterbar skillnad.

 6.1.2 Kortslutning av ferrit
Uppgiften för en ferrit är att isolera olika kretsar från varandra. Högfrekvent brus ser ferriten som 
en högimpediv komponent (eftersom ferriten i princip är en liten spole med en järnkärna) medan 
likspänning bara ser ett marginellt motstånd. Det viktiga i dylika tester är att det objekt som 
kortsluter ferriten är tillräckligt lågimpedivt14.

I Bild 21 syns phyn som den lilla integrerade kretsen i mitten. På ett ställe i den gröna ytan har 
rapportförfattaren skrapat bort det yttre lagret för att komma åt lokal jord då mätningar gjordes på 
ferriten F6 (jämför figur 59, avsnitt 6.1). Ferriten är alltså den svarta komponten som sitter snett ner 
åt höger jämfört med den skrapade ytan.

Tanken bakom att kortsluta ferriten skulle vara att kortvariga spänningsvariationer på physidan 
skulle slippa se en högimpediv komponent och istället ha tillgång till inte bara sina egna 

14 Graham, Johnson, High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic, kapitel 3.2
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Bild 20: Extra kondensator inlödd utan pad.

Bild 21: Phy och kringliggande komponenter.



avkopplingskondensatorer utan även närliggande laddningsbanker. Rapportförfattaren använde 
bladet på en brytbladskniv för att kortsluta de bägge anslutningarna på ferriten.

Resultat: Ingen detekterbar skillnad.

 6.1.3 Kondensatorer nära ethernetjack
I schemat till VIP1853 finns kondensatorer inritade mellan TX-/RX-paren och jord, nära 
ethernetjacket. Dessa är märkta med texten BOM_IGNORE vilket innebär att dessa komponenter 
inte monteras, men montering av dessa är förberedd. Rapportförfattaren testade att montera dessa, 
för att se om de kunde hjälpa till att sänka common mode-energin, trots att det inte var speciellt 
troligt.

Resultat: Ingen detekterbar skillnad.

 6.1.4 Avkoppling spänningsmatning phy
Den fjärde åtgärden som provades var att ersätta komponenterna C44 och C45 med två 
kondensatorer i samma format (0402) med märkvärde 1μF istället för de 0,1μF som är standard.

I Bild 22 ses phyn ur en annan vinkel. Närgränsen på kamerans objektiv tillsammans med det korta 
skärpedjupet gör att bilden lämnar en del i övrigt att önska. Precis till vänster ovanför phyn syns en 
komponent, vilket är C45. Kollegan C44 sitter på motsvarande sätt på vänster sida, under phyns 
orienteringsmarkering, snett ovanför ferriten F6. Till höger om F6 syns också en större komponent, 
vilket är en avkopplingskondensator tänkt att betjäna hela ethernetdelen. Denna kondensator C50 är 
utav kapseltyp 1206, d v s tre gånger så lång och bred som C44/C45.
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Bild 22: Phy sedd snett från sidan.



Resultat: Tydlig skillnad i uppmätt rippel.

Rapportförfattaren noterar att förändringen enligt bilden ovan skulle kunna vara den förändring som 
krävs för att sänka hur mycket common mode-nivån varierar, framför allt med avseende 
högfrekvent signalenergi. Hur ser då frekvensinnehållet ut i denna signal?

Orange kurva visar referensboxen, medan pistagegrön visar den modifierade boxen. Skillnaden är 
inte lika tydlig i det här perspektivet, men fortfarande observerbar.
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Figur 62: Common mode-nivå före resp. efter komponentbyte.

Figur 63: FFT av common mode-nivå.



 7 Slutsatser
I detta sista kapitel sammanfattas rapportförfattarens slutsatser.

 7.1 Resultat vid verifiering hos BK
Den 25e mars testades den modifierade boxen hos BK Services i Mjärdevi. Resultat från dessa 
tester återfinns nedan.

Det konstateras i Figur 64 att de utstrålade nivåerna är fortsatt höga. Det var också det förväntade 
resultatet, då skillnaden i Figur 62 (se sidan innan) verkligen är marginell och mätningarna enligt 
Figur 61 inte gått att reproducera. Det troliga är att mätningarna enligt Figur 61 inte är korrekta, och 
den troligaste orsaken till detta är Auto-MDIX som nämns i avsnitt  5.5.1  (d v s att det som 
undersökts i figur 61 i själva verket inte är två versioner utav TX utan TX respektive RX).

 7.2 Oscilloskoprelaterat problem enligt avsnitt 5.5.1
Den klippningsproblematik som DSO90804A, det oscilloskop som använts i detta examensarbete, 
uppvisat har efter kontakt med Agilent visat sig vara mjukvarurelaterad. En uppdatering av 
mjukvaran gör att fenomenet försvinner.

60

Figur 64: Vertikal EMI-mätning hos BK, modifierad box.



 7.3 Måluppföljning
Enligt kapitel 3:

Motorola VIP1853 ska undersökas vad gäller möjligheten att, med god marginal avseende  
gällande EMC-normer, använda produkten med oskärmade nätverkskablar av typen  
kategori 5e (vilket är den rådande konsumentstandarden).

Kommentar: VIP1853 har undersökts när det gäller användning av oskärmat nätverkskablage. 
Förändringar av komponentvärden kring phyn har inte påverkat produktens emissionsvärden i sån 
grad att produkten kan användas med oskärmade nätverkskablar.

– I den mån rapportförfattaren inte kan presentera entydiga, positiva resultat så ska det 
redovisas vilka testfall som undersökts, med sådan tydlighet att dessa resultat enkelt kan 
reproduceras och verifieras av annan part. Det ska också resoneras kring varför det inte 
varit möjligt att uppnå positiva resultat.

Kommentar: Testfall och undersökningar har dokumenterats både med foton på uppställningar 
samt med kommenterade mätresultat. Dessa resultat finns presenterade i denna rapport och de 
mätningar som utförts och inte presenterats i rapporten finns tillgängliga för Motorola. 

Det är rapportförfattarens åsikt att positiva resultat inte har kunnat uppnås framför allt eftersom tio 
veckor är en ganska begränsad tidsrymd. Det tog rapportförfattaren stor del av examensarbetet att 
förstå problematiken, undersöka bra metoder för att kvantifiera problemet samt att dokumentera 
denna process. Möjligheten till att undersöka annan layout, andra phyinställningar m m har ej 
utforskats, dels av tidsskäl men även för att rapportförfattaren inte riktigt besitter de förkunskaper 
som hade behövts. Skulle andra layouter undersökts finns det dessutom kostnadsfaktorer som 
påverkar, men framför allt tar det en viss tid för korttillverkare att leverera kort, vilket det inte 
funnits möjlighet till.

Det är rapportförfattarens förhoppning att denna rapport tydligt presenterar den problematik som 
ethernetsignalering relaterat till EMC presenterar, för att fortsatt arbete ska kunna underlättas och 
att ett eventuell andra examensarbete inom detta spår skulle kunna ägna mer tid åt att finna 
lösningar.

– Om tester vid Motorolas lab visar på framsteg ska möjligheten att implementera dessa 
konstruktionsförbättringar, utan rekonstruktion av de kort som idag produceras, 
undersökas.

Kommentar: Ej relevant, då tester ej visat på framsteg.

– I mån av tid ska exjobbaren undersöka om dessa förbättringar även kan implementeras 
på andra boxar i Motorolas produktflora.

Kommentar: Se ovan.

Efter detta examensarbete har dock Motorola en bra metod att i egna lokaler göra refererande 
mätningar. Efter en initial mätning hos BK Services kan en produkt förbättras, jämföras med ett 
icke förbättrat referensexemplar i det egna labet, och först då problemets lösning konstaterats på 
egen hand kan detta verifieras hos BK. Detta kan innebära att besöken i ett riktigt EMC-lab inte 
behöver ske i onödan vilket kan innebära en besparing i form av både tid och pengar. 

Motorola har dessutom fått bekräftat att de eventuella felkällor som denna rapport behandlat inte är 
en orsak till de EMI-nivåer som uppmätts hos BK Services.
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 7.4 Förslag på fortsatt undersökning

 7.4.1 Phytester
Detta examensarbete har inte haft tid att grundligt undersöka hur just SMSC 8720, som används i 
VIP1853, presterar jämfört med andra phys. Finns det phys med lägre common mode-nivåer från 
början? Kan kapseln 8710 från SMSC tänkas prestera bättre? Kan inställningsmöjligheterna i phyn 
göra att common mode-nivån kan sänkas utan att påverka övriga prestanda? Vad finns det för övrig 
kravställning på ethernetsignalen, när det gäller till exempel ögondiagram, som ej får påverkas?

 7.4.2 Layout
Rapportförfattaren har inte haft möjlighet att jämföra olika kortlayouter. Hur mycket påverkas 
signalen av längdskillnader och intilliggande komponenter? Hur mycket av den energi andra 
komponenter sänder ut plockas upp av ledarpar, transformator och phy?

 7.4.3 Common mode-choke på kort
Det finns ett flertal olika metoder att konstruera s k common mode-chokar på kretskort, många av 
dem finns tillgängliga via till exempel IEEXplore15 (möjligt att logga in med sitt LiU-ID). Visar det 
sig att undersökningar av phy och layout inte leder till att förbättringsmöjligheter upptäcks vore 
detta ett bra sätt att undertrycka common mode-brus.

 7.4.4 Diskussion med SMSC
Att Motorola tillverkar många set top-boxar gör också att de är en stor kund hos phytillverkaren 
SMSC. Vad rapportförfattaren vet har ingen diskussion förts med SMSC kring vilka åtgärder som 
kan vidtas för att begränsa mängden common mode-energi i signaleringen. SMSC är säkerligen 
intresserade av att Motorola som kund är nöjda och inte byter till någon annan leverantör, och är 
också de som besitter allra mest kunskap om sina produkter.

 7.5 Reflektioner och rapportförfattarens tack
De här tio veckorna på Motorola Mobility har varit fantastiskt lärorika. Jag har fått en inblick i 
tillvaron som anställd på ett storföretag  med flera siter, samtidigt som Motorola Mobility i 
Linköping har ett fantastiskt arv från tiden som Kreatel (och en lovande framtid, då Google 
förvärvat Motorola Mobility under arbetets gång). Diskussioner kring produktionslinor, transfer 
från en fabrik till en annan (av just VIP1853), kostnadsminskningar på produkten m m har gått från 
att vara ett helt outforskat ämne till att vara något jag har en viss förståelse för och vill lära mig mer 
om. Problemställningen i detta examensarbete är något som verkligen tilltalat mig och omfattningen 
har varit lämplig – även om jag önskar att jag kunnat hjälpa Motorola fram till en lösning.

Jag har blivit väldigt varmt mottagen på Motorola och skulle vilja tacka alla på Linköpingssiten för 
deras vänliga bemötande, och då främst hårdvaruavdelningen där jag befunnit mig. Stort tack också 
till Robert och Magnus som gett mig möjligheten att utföra mitt examensarbete hos Motorola.

Ett väldigt stort tack skulle jag också vilja rikta till min handledare, den gitarrspelande mopedisten 
från Norrland, Krister Berglund. Trots bråda tider och hög arbetsbelastning har jag fått support, 
roliga anekdoter, råd inför stundande arbetsliv och upptäckt nya instrument (daxofonen!).

15 IEEXplore, http://ieeexplore.ieee.org.lt.ltag.bibl.liu.se/
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Tack även Andreas, Otto, Robert och Thomas för cykelsällskap under luncher och eftermiddagar. 
Formen inför årets Vätternrunda verkar lovande, och bara en cykeltur ledde till akutbesök och 
magnetröntgen.

Stort tack också examinator Jacob Wikner, för din (i princip) ständigt blixtsnabba respons på 
mailfrågor och för de diskussioner vi fört på ditt kontor. Du är en frisk fläkt i universitetsbyråkratin! 
Tack även handledare Peter Johansson – den ringa kontakt vi har haft har varit givande.

Tack också Jonas, opponent på denna rapport. Dina synpunkter har varit värdefulla.

Tack Michael, för din tydliga kritik och all återkoppling under dessa tre år.

Till sist, Sofia, tack för allt.

Linköping, maj 2012, från ett ac-kallt rum med strålande solsken utanför,

David Wennberg
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Appendix A - Matlabkod för grafgenerering
Figur 6-11 återfinns i kapitlet om differentiell signalering medan figur 12-14 hör till avsnittet som 
behandlar ethernet, samtliga i kapitel 2.

Figur 6
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = sq_wave;
neg = -sq_wave;
 
diff = pos + (- neg);
comm = (pos + neg)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
plot(w,pos)
xlabel('Positiv delsignal');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
plot(w,diff)
xlabel('Differentiell mod (positiv - negativ del)');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)
plot(w,neg)
xlabel('Negativ delsignal');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
plot(w,comm)
xlabel('Gemensam mod (positiv + negativ)');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);

Figur 7
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = sq_wave;
neg = -sq_wave +.6;
neg_trace = -sq_wave;
 
diff = pos + (-neg);
diff_trace = pos + (-neg_trace);
comm = (pos + neg)/2;
comm_trace = (pos + neg_trace)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
plot(w,pos)
xlabel('Positiv del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
hold on
plot(w,diff)
plot(w,diff_trace, 'k:')



xlabel('Differential mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)
hold on
plot(w,neg)
plot(w,neg_trace, 'k:')
xlabel('Negativ del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
hold on
plot(w,comm)
plot(w,comm_trace, 'k:')
xlabel('Common mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);

Figur 8
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = sq_wave + 1;
neg = -sq_wave + 1;
pos_trace = sq_wave;
neg_trace = -sq_wave;
 
diff = pos + (-neg);
comm = (pos + neg)/2;
comm_trace = (pos_trace + neg_trace)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
hold on
plot(w,pos)
plot(w,pos_trace, 'k:')
xlabel('Positiv del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
plot(w,diff)
xlabel('Differential mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)
hold on
plot(w,neg)
plot(w,neg_trace, 'k:')
xlabel('Negativ del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
hold on
plot(w,comm)
plot(w,comm_trace, 'k:')
xlabel('Common mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);

Figur 9
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = sq_wave;
neg = -sq_wave;



 
pos(25) = pos(25) + .6;
neg(25) = neg(25) + .6;
pos(75) = pos(75) + .6;
neg(75) = neg(75) + .6;
pos(125) = pos(125) + .6;
neg(125) = neg(125) + .6;
pos(175) = pos(175) + .6;
neg(175) = neg(175) + .6;
 
diff = pos + (-neg);
comm = (pos + neg)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
plot(w,pos)
xlabel('Positiv del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
plot(w,diff)
xlabel('Differential mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)
plot(w,neg)
xlabel('Negativ del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
plot(w,comm)
xlabel('Common mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);

Figur 10
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = 0.5 * sq_wave;
neg = 1 * -sq_wave;
pos_trace = sq_wave;
 
diff = pos + (-neg);
comm = (pos + neg)/2;
diff_trace = pos_trace + (-neg);
comm_trace = (pos + neg_trace)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
hold on
plot(w,pos)
plot(w,pos_trace, 'k:')
xlabel('Positiv del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
hold on
plot(w,diff)
plot(w,diff_trace, 'k:')
xlabel('Differential mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)



plot(w,neg)
xlabel('Negativ del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
hold on
plot(w,comm)
plot(w,comm_trace, 'k:')
xlabel('Common mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);

Figur 11
w = 0:0.1:20;
sq_wave = square(pi*w);
 
pos = circshift(sq_wave, [0 4]);
pos_trace = sq_wave;
neg = -sq_wave;
 
diff = pos + (- neg);
comm = (pos + neg)/2;
diff_trace = pos_trace + (-neg);
comm_trace = (pos + neg_trace)/2;
 
figure(1)
clf
subplot(2,2,1)
hold on
plot(w,pos)
plot(w,pos_trace, 'k:')
xlabel('Positiv del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,2)
hold on
plot(w,diff)
plot(w,diff_trace, 'k:')
xlabel('Differential mode');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,3)
plot(w,neg)
xlabel('Negativ del');
axis ([0 20 -2.2 2.2]);
subplot(2,2,4)
hold on
plot(w,comm)
plot(w,comm_trace, 'k:')
xlabel('Common mode');
axis ([0 20 -2.2 3.2]);

Figur 12 samt 13
w = 0:0.01:10;
clk = 0.5 + .5*square(2*pi*w);
%data = square(pi*w);
for i = 1:100:1000
    data(i) = -1 + randi(2,1);
    for k = 1:100
        data(i + k) = data(i);
    end
end
 



man1(1) = 0;
for i = 2:100:1001
    if data(i) == 1
        man1(i) = 1;
    else man1(i) = -1;
    end
    for k = 1:49
        man1(i+k) = man1(i);
    end
    for k = 50:99
        if data(i) == 1
            man1(i+k) = -1;
        else man1(i+k) = 1;
        end
    end
end
man2 = -man1;
 
figure(1)
clf
subplot(4,1,1)
plot(w,clk)
xlabel('Klocksignal');
axis ([0 10 -.2 1.2]);
subplot(4,1,2)
plot(w,data)
xlabel('Datasignal');
axis ([0 10 -.2 1.2]);
subplot(4,1,3)
plot(w,man1)
xlabel('Manchesterkodad signal');
axis ([0 10 -1.2 1.2]);
subplot(4,1,4)
plot(w,man2)
xlabel('Manchesterkodad signal, enligt IEEE 802.3');
axis ([0 10 -1.2 1.2]);
figure(2)
clf
subplot(4,1,1)
plot(w,man2)
xlabel('Manchesterkodad orginalsignal');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,2)
plot(w,man1)
xlabel('Komplementär signal');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,3)
plot(w,(man1 - man2))
xlabel('Differential mode');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,4)
plot(w,(man1 + man2))
xlabel('Common mode');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);

Figur 14
Notera att detta kodstycke kräver att koden för figur 12 samt 13 exekverats innan.

man3 = 0.7*man1;
man4 = circshift(man2, [0 8]);



 
figure(3)
clf
subplot(4,1,1)
plot(w,man3)
xlabel('Manchesterkodad orginalsignal');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,2)
plot(w,man4)
xlabel('Komplementär signal, fördröjd och skalad');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,3)
plot(w,(man3 - man4))
xlabel('Differential mode');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
subplot(4,1,4)
plot(w,(man3 + man4))
xlabel('Common mode');
axis ([0 10 -2.4 2.4]);
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