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Sammanfattning 

I dagens samhälle utvecklas tekniken snabbt, allt ska bli mindre och samtidigt ska mer 

funktioner byggas in. På grund av detta blir stora komponenter som toroidtransformatorer allt 

mindre önskavärda. Men går det att ändra designen till ett mindre switchat nätaggregat 

problemfritt? 

 

Denna rapport kommer gå igenom grundläggande teori för att förstå hur ett switchat 

nätaggregat fungerar, samt beskriva momenten i framtagningen av en prototyp. Rapporten tar 

även upp moment som beskriver hur mätningar av elektromagnetiska störningar genomförs.  

 

Vi kommer se att jag lyckas ta fram en fungerande prototyp som fungerar inom 

kravspecifikationen. Dock får man inte ut den sökta verkningsgraden, det finns alltså 

förbättringsmöjligheter. Men en prototyp är ett av de många stegen till en färdig produkt.  

 

Abstract 

The technology is in a constant and fast evolution, everything needs to get smaller and at the 

same time more functions need to get built in. Because of this is a big component like a 

torodial transformer is no longer desirable. But is it possible to change the design of a linear 

power supply to a switch mode power supply without any problems? 

 

This paper presents the basic theories of how switch mode power supplies work, together with 

a description of how an electronic prototype is developed. An introduction on how 

electromagnetic interference measurements are done will also be presented.  

 

We are going to see that a working prototype can be developed. But the target efficiency is 

not reached, there is need for improvement. But remember, a prototype is the first step to a 

finished product.    
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1 Bakgrund 

Gunnebo Gateway AB tillverkear larmbågar och utvecklar ständigt sina produkter för att vara 

en del av marknaden. De använder sig av flera olika tekniker i sina produkter. För att göra 

produkter mindre och lättare så ska nätdelen designas om från en klassisk linjär omvandlare 

till ett switchat system.  

 

Ett switchat system är mindre, lättare och mer effektivt, men det är känt faktum att ett 

switchat system leder till mer störningar och designkrav. Den utrustning företaget tillverkar 

kan på ett enkelt sätt ses som en känslig mottagare, nu vill vi undersöka om det går använda 

ett switchat nätaggregat och placerar det nära en mottagare.  

 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

Målet med arbetet är att ta fram en prototyp på 30 watt. Prototypen ska ha två utgångar en på 

15 V 2 A och en 5 V 1 A. 5 V-utgången fås med hjälp av en DC/DC-omvandlare på 

sekundärsidan av transformatorn. Ett krav är att nätaggregatet arbetar med en switchfrekvens 

över 100 kHz. Ytterligare mål är att få så lite störningar som möjligt. Se appendix 7.3 för den 

kravspecifikation som sattes i början av arbetet.  

 

1.2 Omvärldsanalys 

Denna prototyp som framställs i detta arbete kommer konkurrera mot de switchade 

nätaggregat som tillverkas av stora företag som exempelvis Tracopower1.  

 

Det tåls att diskutera varför man väljer att framställa ett eget nätaggregat när det finns företag 

som endast tillverkar denna produkt och vet vad som fungerar. Den fördel som finns med att 

utveckla ett eget nätaggregat är att man har kontroll, man sätter kraven själv. När man har 

förståelse för hur nätaggregaten fungerar kan man tillverka flera olika konfigurationer, som är 

anpassade för olika produkter. Gunnebo Gateway har behov av olika kraftförsörjning för sina 

olika produkter och genom att tillverka nätaggregaten själva kan de skapa en mer ekonomisk 

lösning. 

 

Detta arbete kommer inte tillföra någon banbrytande idé om switchade nätaggregat, utan 

bidrar med ett praktiskt exempel på om switchade system kan användas i närheten av känslig 

mätutrustning. 

 

                                                 
1
 Företaget har flera olika modeller på både Elfa och Farnell. Det finns flera stora nätaggregatstillverkare.  
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2 Teori 

Här beskrivs de teorier som är grundläggande för att förstå hur den färdiga prototypen 

fungerar. Inga direkta formler kommer att diskuteras, då valet av vilken formel som används 

påverkas av hur den slutgiltiga uppbygnaden av aggregatet kommer se ut. Vilken effekt ska 

utgången ha? Vilken transformator ska användas och hur arbetar den? Vilken switchfrekvens 

ska användas? Vilken Styrkrets kommer att användas? Vilket filter ska användas? Dessa 

frågor är bara några av alla som påverkar hur vi ska använda formler. 

2.1 Linjär Omvandlare 

 
Figur 1 – Linjär omvandlare – Blockschema [1] 

 

Figur 1 visar enkelt hur ett linjärt system arbetar. Från vänster kommer vi in med en 

växelspänning på cirka 230 V, 50 Hz. Denna spänning transformeras ner till exempelvis 24 V, 

med hjälp av likriktaren riktar vi om spänningen till att endast ge positiva värden. Efter 

likriktaren används kondensatorer för att glätta spänningen och en regulator för att ställa in 

och stabilsera utspänningen och göra den fri från rippel [1].  

 

Figur 2 visar hur signalen förändras mellan de olika stegen, A) Inspänning, 

B) Efter transformatorn, C) Efter likriktaren, D) Efter glättningen E) Utspänning. 

 
Figur 2 - Linjär omvandlare - Vågform [1] 
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2.2 Switchad omvandlare 

 

 
Figur 3 - Flyback-omvandlare- Blockschemaexempel  

 

Figur 3 visar ett exempel på hur en flyback-omvandlare kan vara uppbyggd, det finns många 

sätt att bygga upp en flyback-omvandlare. Jämför figur 3 med figur 1, då ser vi att de 

avslutande blocken i den switchande omvandlaren är det som utgör ett linjärt system. De 

block som har adderat är till för att öka frekvensen som transformatorn jobbar på och på så 

sätt reducera den fysiska storleken av transformatorn.  

 

På inspänningen har vi igen 230 Vac, 50 Hz, denna spänning likriktas och filtreras till cirka 

390 Vdc. Med hjälp av styrkretsen och switchen så levereras ett pulståg in i transformatorn 

med en frekvens väl över 1000 gånger så stor som vid det linjära systemet. Efter 

transformatorn likriktas spänningen igen. Till slut filtreras allt till en fin likspänning, så som i 

det linjära systemet. För att styra switchen används en styrkrets som registrerar den effekt som 

vi skickar ut via feedbacksignalen. Styrkretsen med feedbacksignal bestämmer hur snabbt, hur 

ofta och hur länge (duty cycle) switchen skall öppnas och stängas.  

 

2.2.1 Enkla switchade omvandlare 

 
Figur 4 - Boost-omvandlare [1] 

 
Figur 5 - Buck-omvandlare [1] 

 
Figur 6 - Buck-Boost-omvandlare [1] 

Boost-omvandlaren levererar högre utspänning än 

inspänning. Figur 4 visar ett kretsschema för en 

Boost-omvandlare. 

 

 

Buck-omvandlaren levererar lägre utspänning jämfört 

med inspänningen. Figur 5 visar ett kretsschema för en 

Buck-omvandlare. 

 

 

Buck-Boost kan ge högre eller lägre utspänning 

beroende på hur länge switchen är öppen under en 

tidsperiod. Figur 6 visar ett kretsschema för en 

Buck-Boost-omvandlare. 

 

 

 

Switchen i de tre olika omvandlarna utgörs ofta av en 

eller flera transistorer.  
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2.3 Flyback-omvandlare 

 
Figur 7 - Flyback-omvandlare [2] 

 

Man kan kort beskriva en flyback-omvandlare som en Buck-Boost-omvandlare med en 

transformator som en induktanskälla [2]. Flyback-omvandlaren är den enklaste topologin av 

isolerade omvandlare, plus att den är mångsidig, vilket gör den till en vanligt använd 

omvandlare. Denna typ av omvandlare kan man hitta i till exempel i bildskärmar. 

Transformatorn i kretsen ger en galvanisk isolering mellan primär- och sekundärsidan. På 

grund av isolationen så behöver man även isolera feedbacksignalen, detta uppnås med hjälp 

av en optokopplare. En optokopplare består av en lysdiod och en fototransistor, signalen 

skickas över med ljus och kan endast skickas från lysdioden till fototransistorn.  En 

Flyback-omvandlare har valts i detta projekt då den är isolerad, mångsidig och kan leverera 

flera utgångar samt är enkel att framställa.  Figur 7 visar ett kretsschema över en 

Flyback-omvandlare.  

2.4 Continuous / Discontinuous Conduction Mode 

Continuous Conduction Mode (CCM) och Discontinuous Conduction Mode (DCM) är 

fenomen som uppkommer i transformatorn. Det beskriver hur strömmen i transformatorn 

uppför sig under en switchperiod. I CCM, A i Figur 8, så är strömmen relativt stabil och har 

lågt rippel, jämfört med DCM, B i Figur 8, där strömmen går ner till noll under 

switchperioden. DCM ger lite lägre effektivitet men gör att en transformator med lägre 

induktans kan användas vilket kan leda till mindre storlek på transformatorn [3]. 

 

 
Figur 8 - A) CCM B) DCM [3] 
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2.5 EMI  

Elektromagnetiska störningar (EMI, electromagnetic interference) uppkommer mer eller 

mindre när vi använder elektriska produkter. Dessa oönskade signaler kan påverka känslig 

utrustning så att det försämrar produktens tänkta funktion. Switchade nätaggregat är en känd 

faktor till EMI men i utvecklingen har det tagits fram metoder för att minska dessa störningar. 

En switchad nätdel kan ses som en källa av störning, därför gäller det att minska de oönskade 

signaler som uppstår, till skillnad mot att skyddas från externa störningar. 

 

Man kan dela in störningar i två grupper, ledningsbundna och strålande störningar. 

Ledningsbundna störningar överförs i ledningar och komponenter så som kondensatorer, 

resistorer, halvledare och induktanser. Stålande störningar är de störningar som kan färdas 

genom luften och vakuum, exempelvis radiovågor och magnetiska fält [4]. 

 

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC, electromagnetic compability) beskriver hur väl 

elektroniska produkter fungerar i olika miljöer och mot andra produkter. Det finns flera 

direktiv för hur mycket störningar en produkt får producera samt hur känslig den får vara för 

att ta emot störningar. Dessa direktiv beror på var i världen man befinner sig, samt i vilken 

miljö produkten används. Man delar in miljöerna i klasser, exempelvis står klass A för 

industri och klass B står för hushåll, klass B ställer högre krav jämfört med klass A. Det 

EMC-direktiv som kommer jämföras med i mätningarna är FCC 47 CFR Part 15 enligt 

kravspecifikationen i appendix 7.3. [8] [9]. 

2.5.1 Ledningsbundna störning 

Den ledningsbundna störning beskrivs oftast i området 150 kHz-30 MHz i de flesta 

EMC-direktiv, men det finns även direktiv där man räknar redan från 10 kHz. Då det är höga 

frekvenser som bidrar till störningar så används låg-pass LC-filter för att förhindra dessa 

högfrekventa störningar att tas upp vid ingången eller släpps ut vid utgången [4]. 

 

Man delar in ledningsbundna störningar i common mode (CM) och differential mode (DM). 

Genom att studera figur 9 ser vi hur de olika ledningsbundna störningarna reagerar i kretsen. 

 
Figur 9 - Ledningsbundna störningar Blå = CM, Grön = DM [4] 
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I figur 9 visar de blå pilarna hur ledningsbundna störningar i CM påverar kretsen, störningen 

påverkar både L och N i fas och återvänder via jord. DM-störningar visas som de gröna 

pilarna och påverkar ledningarna L och N i motfas, 180° fasvridning, strömmen flyter från en 

ledare till den andra och går inte genom jord [4]. 

 

Komponenterna i figur 9 visar hur filter för att motverka EMI kan byggas upp. CM reduceras 

med hjälp av induktans i serie med ledningarna L och N. Samt klass Y-kondensatorer från 

ledningarna till jord. X-kondensatorerna mellan L och N motverkar högfrekventa störningar 

och på så sätt motverkar DM. När DM-störningar är väldigt höga kan det ibland behövas 

ytterligare induktanser [4]. 

 

Klass Y och X är speciellt tillverkade kondensatorer för EMI-filter och säkerhet för 

användaren om de skulle kortslutas [10].   

 

Dessa filter är effektiva men fungerar inte i alla situationer, i vissa fall kan det behövas 

ytterligare filter. Exempel på situationer är industrimiljöer med stora motorer eller transienter 

från blixtnedslag [4]. 

2.5.2 Snubber 

När strömmen i transformatorns primärsida bryts då switchen öppnas produceras en stor 

spänning på kort tid. Denna transient som uppstår kan förstöra transistorswitchen och 

dessutom ge upphov till EMI, detta motverkas med en så kallad snubber. Det finns olika 

uppbyggnad av snubbers, exempelvis en resistor parallellt men en kondensator eller dioder 

parallellt med kondensatorer. Det är viktigt att notera att spänningen över snubbern kan bli 

väldigt hög, därför måste komponenterna väljas med hög spänningstålighet. Figur 10 visar en 

snubber med ett diodpar och en kondensator. 

 
Figur 10 - Flyback Snubber 

 

2.6 Quasi-resonanskrets 

Denna teknik används med hjälp av styrkretsen och switchen och går jämföra med vad som 

händer under DCM för transformatorn. Man inför en resonanskrets som medför att man kan 

växla läge på switchen vid lågt ström- eller spänningsvärde (ZVS Zero Voltage Switching, 

ZCS Zero Current Switching). Den främsta fördelen med denna teknik är att man minskar 

förlusterna i switchen och på så sätt gör omvandlaren mer effektiv. Förutom att öka 

effektiviteten så minskar Quasi-resonanskretsen EMI. Detta genom att variera 

switchfrekvensen till skillnad från att ha en fast frekvens. Detta medför att en resonanskrets är 

svårare att kontrollera jämfört med en krets med fast frekvens [5] [6].      
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3 Genomförande 

Här presenteras de moment som genomförts i framtagningen av en prototyp av det switchade 

nätaggregatet.  

 

Arbetet inleds med en teoretisk studie av hur switchade nätaggregat, EMI-filter och 

transformatorer fungerar med hjälp av vetenskapliga verk. Kretsscheman av olika 

prototypkort från olika kretstillverkare studeras även då de används som en bas för 

prototypen. 

 

3.1 Kretsschemadesign  

Kretsschemat ritas upp digitalt på en dator med hjälp av programmet Designworks pro 5. 

Komponenten man önskar väljs ur ett bibliotek, man justerar attribut såsom värde, 

referensnamn och dess utseende i verkligheten. Komponentens utseende benämns som en 

kapsling, en kod som motsvarar ett känt utförande av komponenter. Information om 

komponentens utförande finns i databladet för sökt komponent. Om en kapsling inte finns i 

programmet skapas ett unikt utförande för den komponenten som sparas till användarens 

bibiliotek. När alla komponenter är placerade kopplar man ihop dem via ledningar. När 

schemat är klart sparar man ner det och filer som beskriver vilka komponenter som används 

och hur de har kopplats ihop. Dessa filer kommer användas i stegen som följer. 

 

3.1.1 Val av komponenter 

Vid val av komponenter finns det begränsningar man måste ta hänsyn till. Hur stor effekt går 

genom resistorn? Hur mycket spänning måste kondensatorn klara? Hur mycket ström flyter 

genom spolen? Hur varm blir transistorn?  

 

Komponenter måste väljas med rätt tolerans, temperaturdrift och med hänsyn till slitage. För 

denna prototyp har komponenter valts för rätt tolerans och temperaturdrift. För den färdiga 

produkten måste man ta hänsyn till hur komponenterna kommer fungera under flera år. Till 

detta projekt har exempelvis en elektorlytisk kondensator som utsätts för max 390 Vdc valts 

med 400 volts spänningstålighet och med temperaturdrift -55 till 105 °C. 

 

Dessa frågor kräver att man har koll på sitt schema och beräknar den spänning och ström som 

går genom varje ledning. Sedan när man skall välja komponenter förser datablad oss med 

viktig information om komponentens gränsvärden. Exempelvis termiska beräkningar av 

transistorn påverkar om ett kylelement ska användas eller inte.    

 

Valet av transformator är en komplicerad process som kräver stor kunskap om kretsen. Vilket 

material ska användas på kärnan? Storlek på kärnan? Hur stort varvtal ska vi ha på 

primärsidan respektive sekundärsidan? Ska vi använda CCM eller DCM? Hur tjock ska 

lindningstråden vara? Hur stor induktans ska användas? Inte nog med att dessa frågor kräver 

lång tid och kunskap att svara på så finns det mer saker att ta hänsyn till. Komponenterna runt 

transformatorn och själva transformatorn påverkar varandra. Exempelvis har switchens duty 

cycle nära relation med utformingen av transformatorn [3]. Utformning av transformator 

ligger utanför detta arbete. 
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3.2 Mönsterkortstillverkning 

Nätlistan som beskriver hur komponenterna kopplas ihop skickas från Designworks pro 5 till 

Layo1, programmet som används för att rita upp mönsterkortet digitalt. Här får man en 

grafisk bild av hur komponenterna ser ut. De komponenter som vi tidigare skapade nya 

kapslingar till saknar en grafisk representation. Med hjälp av datablad så kan man skapa bilder 

som motsvarar dessa komponenter i Layo1, det är viktigt att få rätt storlek på de ytor som ska 

lödas fast alternativt monteringshålens storlek. Det är även viktigt att ledningar där högre 

ström ska ledas är bredare och medför mindre motstånd. Ledningar med hög spänning ska ha 

ett isolerande avstånd får andra ledningar med hög spänning.  

 

När vi har figurer för alla komponenter placeras de ut på arbetsytan. Detta är en viktig process 

som inte är lätt då man vill få så korta ledningar som möjligt mellan komponenterna. När man 

placerat komponenterna inleder man processen där man ritar ut hur ledningarna ska gå på 

kortet. Då detta sker på en dator är det lätt att radera, addera och korrigera ledningar samt 

börja om från början om så önskas.  

 

Det är rekommenderat att separera komponenterna på primärsidan av transformatorn från 

sekundärsidan då vi vill bevara isolationen som transformatorn ger.  

 

3.2.1 Jordning 

Vi använder oss av dubbelsidiga kort, detta gör att vi kan använda ett lager som jordplan. 

Detta används på sekundärsidan. På primärsidan används en teknik som kallas 

stjärnpunktsjordning. Figur 11a nedan visar hur olika komponenter jordas till en punkt för att 

undvika jordloopar. Figur 11b visar hur jordloopar kan uppstå, kopplingen A blir en antenn 

som kan ta upp störningar som resulterar i störningar i hela systemet. I ljudsystem kan detta 

uppfattas som ett brus i högtalare. 

 
Figur 11a - Stjärnpunktsjordning 

 

 
Figur 11b - Jordloop 
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3.3 Montering 

Montering sker för hand med hjälp av lödkolv med tillbehör, förstoringsglas och pincett. När 

produktionen går över till fullskaling produktion kommer monteringen ske med hjälp av 

maskin. Detta projekt har monteras på plats för att spara tid och pengar. Det är 

rekommenderat att börja med de ytmonterade komponenterna då de är mindre och ofta 

svårare att montera. Förbered en kontaktpunkt genom att tillföra lite lödtenn, placera sedan 

komponenten med hjälp av pincett, löd fast vid den sidan där kontaktpunkten är förberedd och 

sedan de andra kontaktpunkterna. Denna procedur fortsätter tills alla komponenter är 

monterade. De hålmonterade komponenterna följer i stort sett samma process. 

Rekommenderas att börja med de komponenter som är lägst i höjd, placera dem i hålen och 

löd fast. Det är ytterst viktigt att ha schema och layout nära till hands, då de ger information 

om var komponenter ska placeras och deras värden. 

3.4 Mätningar 

Mätningar som utförs är för att se om nätaggregatet fungerar korrekt, verkningsgraden samt 

hur mycket störningar det avger. 

3.4.1 Korrekt funktion  

Mellan transistorswitchen och transformatorn placeras en testpunkt. Mätningar vid denna 

punkt hjälper oss att säkerställa att det byggda nätaggregatet fungerar korrekt. Med hjälp av 

oscilloskop mäter man upp switchfrekvensen samt duty cycle. Vi mäter även att utspänningen 

är den önskade, 15 V och 5 V, samt att nätaggregatet är stabilt från 80 V 50 Hz upp till 230 V 

50 Hz som levereras av en spänningsgenerator.  

 

Effektiviteten mäts genom att jämföra den effekt som skickas in mot den som mäts på 

utgången. Ineffekten mäts genom att mäta inström och inspänning. Detta är farligt så gör det 

med största försiktighet. 

 

Med hjälp av kombinationer av 33 ohms motstånd testas hur kretsen fungerar med olika 

laster. De laster som kommer att användas är 66, 33, 17 och 12 ohm.  

3.4.2 Störningar 

Då detta endast är en prototyp kommer mätningarna inte användas för att få godkännande mot 

EMC-direktiv, utan att få en bild av hur mycket störningar som uppkommer. Samtidigt 

kommer mätningarna inte ske i störningsfri miljö och detta kommer påverka resultatet. 

 

 I ett avsides hus placeras mätutrustning i form av antenner med bandbredd från 150 kHz upp 

till GHz-nivå. Antennerna är placerade cirka 3 meter2 från prototypen. All elektronisk 

utrustning som inte är nödvändig för mätningarna förblir avstängd. Med hjälp av en dator och 

spektrumanalysator mäter man upp en bild av hur rummets störningar är utan prototypen 

igång, detta används som referens. Sedan startar man prototypen och utför mätningar igen, 

mätningarna jämförs för att få en bild av hur mycket störningar prototypen avger. 

 

Ledningsbundna störningar mäts med hjälp av en LISN (Line Impedance Stabilization 

Network) som filtrerar bort högfrekventa störningar från nätet och ger en känd impedans för 

mätningen, ofta 50 ohm. Från LISN skickas information till en spektrumanalysator som visar 

hur mycket störningar prototypen genererar [7].  

                                                 
2
 Enligt Direktiv i Nordamerika, Europa mäter på ett avstånd på 10 meter. 
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4 Resultat 

Här presenteras resultaten av mätningarna. Det är viktigt att vara medveten att vid 

monteringen noterades det att likriktardioden på sekundärsidan skulle vara en Schottkydiod, 

vilket inte hade använts vid första installationen. För beskrivning av monteringen se appendix 

7.4.    

4.1 Mätningar 

Här presenteras resultatet av mätningarna. För tabell över mätvärden se appendix 7.1. 

4.1.1 Funktion 

Rent funktionsmässigt så fungerar prototypkorten som förväntat, de levererar de önskade 

utspänningarna och har en switchfrekvens över önskad miniminivå.  

 

I figur 12 ser man hur elektronikkonstruktionen ökar switchfrekvens och samtidigt minskar 

duty cycle vid ökad inspänning. Detta visar förhållandet mellan duty cycle och 

switchfrekvensen. Exempelvis vid 80 V in switchar vi inte så ofta men har switchen stängd 

länge, jämfört vid 230 V in där vi växlar läge ofta men inte lika länge. Detta leder till man får 

ut samma effekt på utgången. 

 

När man lastar kretsen med olika laster ser vi hur själva vågformen för switchen förändras. 

Med högt resistansvärde så svänger signalen efter switchningen, motsvarande med lågt 

resistansvärde switchar transistorn utan svängning. Figur 13 visar skillnaden. 

Figuren visar även hur Quasi-resonans fungerar och växlar switchens läge effektivt (röd 

cirkel). När switchen öppnas ökar strömmen genom switchen, figur 14, när den nått önskat 

värde stängs switchen. Den läckande induktansen i transformatorn medför en spik, som 

motverkas med snubbern.  

 

 
Figur 12 - Mätvärdesdiagram- Switchfrekvens och Duty cycle mot inspänning  

 

 
Figur 13 - Lasttest + Quasi resonans 
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Figur 14 – Strömmen på switchtansistorns source 

 

Den läckande induktansen samt parasitiska kapacitans i transistorn medför en liten ringande 

period. När strömmen i likriktardioden på sekundärsidan når noll får vi de större 

svängningarna. Sedan öppnas switchen igen effektivt, röd cirkel Figur 13 [5].     

 

Här i figur 14 ser vi hur den ström som går tillbaka från source på switchtransistorn till 

styrkretsen ser ut under en tidsperiod. Den ökar linjärt vilket motsvarar vad databladet för 

kretsen beskriver. Detta är ytterligare en indikation på att kretsen fungerar korrekt.  

 

4.1.2 Effektivitet 

Mätningarna av effektiviteten på prototyperna visar att verkningsgraden endast ligger på 

~40 %. Detta värde är mycket lägre än de 80 % som förväntades. Det betyder att prototypen 

inte arbetar effektivt och att det är hög värmeutveckling vilket begränsar installation. 

Eventuella orsaker diskuteras i avsnitt 5.  

4.2 Störningar 

Appendix 7.2 innehåller alla bilder som togs fram under mätningarna, i detta avsnitt redovisas 

resultaten av dessa mätningar.  

4.2.1 Strålande störningar 150 kHz – 30 MHz 

 
Figur 15 - 150 kHz – 30 MHz jämförelse anetenn 1 
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Det vi kan se på detta frekvensplan är att vi har några toppar som genereras av vår prototyp. 

Dessa toppar ligger mellan 800 kHz-3 MHz och är inringade i Figur 15. Men direktiven har 

inga gränser under 30 MHz för strålande störningar [8]. De produkter Gunnebo Gateway 

tillverkar arbetar under 30 MHz, så vår prototyp kommer fungera med deras produkter. Men 

prototypen ska inte störa andra produkter och behöver EMC-godkännande för att vara på 

marknaden.  

4.2.2 Strålande störningar 30 MHz – 200 MHz 

 
Figur 16 - 30 MHz - 200 MHz jämförelse anetenn 2 

 

I detta frekvensområde ser vi att det inte skiljer så mycket, hela kurvan har lyfts med cirka 

5 dBµV vilket är väldigt lite (röd cirkel Figur 16). De spikar som vi kan se i den gröna cirkeln 

är de frekvenser som används för FM-radio och ligger nära 100 MHz. 

 

Mellan 80 MHz till strax över 100 MHz så ligger störningarna över vad de gränser FCC 

(Federal Communications Commission) part 15 har på klass B, 3 meters avstånd [8]. Men i 

appendix 7.2 ser vi att utan prototypen ligger vi över 40 dBµV/m-gränsen där med.  

4.2.3 Strålande störningar 200 MHz – 1 GHz 

 
Figur 17 - 200 MHz - 1 GHz anetenn 3 

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FFederal_Communications_Commission&ei=9_2GU7DfBOn24QTV0YDAAg&usg=AFQjCNGEyWFPOZQpoDjiEA8YPj9wOC_I_w&sig2=MwBmEOHuyYlGsWUjkVkYTg&bvm=bv.67720277,d.bGE
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Figur 17 visar hur mycket störningar vi har i området 200 MHz-1 GHz med prototypen igång. 

Vid jämförelse av graferna, med och utan prototypen inkopplad (appendix 7.2) så ser vi ingen 

större skillnad. De toppar vi har mellan 450-810 MHz kommer från tv-sändningar och 

topparna över 900 MHz är mobiltelefonnätet.  

 

Då prototypen arbetar på mycket lägre frekvens än uppmätt här och inte använder 

kristalloscillatorer eller mikroprocessorer som arbetar på högre frekvenser så påverkar 

nätaggregatet inte detta område.    

4.2.4 Ledningsbundna störningar  

 
Figur 18 - L1 Jämförelse 

 

Här i Figur 18 ser vi med hjälp av LISN och Spektrumanalysator skillnaden mellan att ha 

prototypen frånkopplad och inkopplad. Den gröna linjen är för att tydligare visa kurvan då 

nätaggregatet är av.  

 

Vi ser att man får mycket påverkan, man ligger nära klass A-gränsen från FCC Part 15 på 

60 dBµV/m. Men jämför ma mot klass B-gränsen som är på 46 dbµV/m så hamnar 

mätningarna över denna gräns [9]. Men samtidigt får man värden över 46 dBµV/m med 

prototypen urkopplad. 
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5 Diskussion 

 Nöjd? 

Jag vill påstå att jag är nöjd med det arbete som har genomförts. Prototypen fungerar 

med de krav som sattes på utspänningar och switchfrekvens, även om verkningsgraden 

inte är tillfredställande. Det praktiska arbetet har gått bra och jag har använt tidigare 

kunskaper och lärt mig nya metoder. Teorin jag har studerat har gett mig en inblick i 

det stora ämne som switchande nätaggregat är. Det finns så många arbeten som 

beskriver djupt hur olika delar i systemet fungerar. Jag avslutar detta arbete med mer 

kunskap om nätaggregat och elektronikkonstruktion än tidigare, som sagt jag är nöjd.  

 

På utpänningen har vi cirka 14,7-14,9 V vilket kan förbättras genom att påverka 

feedbacksignalen. Genom att lägga till en resistans parallellt med en annan resistor 

påverkas kretsen på så sätt att man får ut 15,03 V. 

  

 Mätningar 

I appendix 7.1 går det inte att jämföra stabilitetstesten före och efter installationen av 

schottkydioden, detta på grund av att samma last inte har använts. Men tanken med 

testet är inte att jämföra hur kretsen fungerar före och efter. Det är till för att se att 

önskad frekvens nås och att utspänningen är rätt. De värden som presenteras innan 

schottkydioden installeras är till för att visa att kretsen fungerade då med, samt att visa 

att verkningsgraden är väldigt låg. 

 

Mätningarna har skett systematiskt och samma utrustning och metoder har använts för 

att mäta alla kort. Man kan diskutera om att antalet kort som testades var för lite, det 

finns en sannolikhet att alla testade kort är defekta på samma sätt. Men samtidigt är 

detta arbete bara i början på en utvecklingsprocess och längre in i arbetet så kommer 

det fram nya problem som inte upptäckts vid denna studie.  

 

Vid mätningarna av ripple på utgången blev det tydligt hur viktigt det är att mäta på 

rätt sätt. Skillnaden var 10 gånger om man mäter slarvigt. Det är viktigt att ställa in 

oscilloskopet rätt för vad man ska mäta, samt att ha så korta ledningar som möjlig vid 

mätproben och korretkt jordning.  

 

 Störningar 
Jag hade förväntat mig att se mer störningar, därför är jag nöjd med resultaten. Vi kan 

alltså se att arbetet med att tillföra filter ger positiva resultat.  

 

Det går ju diskutera om mätningarna är tillförlitliga i den miljö som de testades i, men 

samtidigt så sker en jämförelse om hur det ser ut med och utan prototypen igång. 

Skulle mätningar ske i ett laboratorium utformat för den här typen av tester så skulle 

det visa liknande resultat men med övergripande lägre nivå på bruset. Då hela nivån 

skulle kunna gå ner finns det möjlighet att vi hamnar under gränser givna av 

EMC-direktiv, brus och producerade störningar adderas. Det finns möjlighet till 

förbättring, genom att utveckla en bättre design och mönsterkortslayout, eventuellt 

ändra och addera komponenter och tillföra strålningsskydd så kan prototypen bli en 

godkänd produkt. I de flesta fall ser den färdiga produkten helt annorlunda ut från 

prototypen.  
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 Verkningsgraden 
Det är fortfarande oklart varför verkningsgraden är så låg som den är. Efter att 

likriktaren på sekundärsidan av transformatorn uppgraderades från en vanlig diod till 

en schottkydiod antogs att effektiviteten skulle förbättras men det löste inte problemet 

helt, dock minskade värmeutvecklingen.  

 

Informationen om hur transformatorn är uppbyggd är bristfällig, vilket medför det att 

det är svårt att avgöra om den är en del av problemet. Som tidigare nämnt så är 

transformatorn en väldigt komplex komponent. Exempelvis något som verkar enkelt 

som hur tråden är lindad påverkar hur transformatorn uppför sig helt. Jag anser att 

transformaton är den komponent som är mest misstänkt att påverka verkningsgraden, 

då vi har optimerat de komponenter som brukar tas med i beräkningar om 

förlusteffekt, transistorswitchen och likriktardioden på sekundärsidan.  

 

Det går även effektivisera själva switchningen av transistorn, vi gick aldrig upp till 

max effekt ut. Detta kan ha påverkat resultatet. Men det finns alltid rum till 

förbättring.  

 

Mätningen av ineffekten ifrågasätts och då man har använt sig av grundläggande tänk 

med grundläggande formler, P=U*I, kan det finnas missledande värden. Växlande 

ström och spänning är svårt att mäta och kräver bra mätutrustning. Jag ifrågasätter om 

utrustningen som har använts har levererat korrekta värden. Men tre olika 

mätinstrument har levererat liknande reslutat, så samtidigt känns det rimligt. Dock 

krävs det avancerade och ofta dyra instrument för att mäta RMS av en godtycklig 

inström. De intrument som använts här misstänker jag inte visar True RMS och ger 

därmed missledande resultat. [11] 

  

 Färdigt system jämfört med egen produktion 
Om man endast ser på denna prototyp jämfört med ett färdigt nätaggregat från en 

tillverkare så kan man säga att det hade varit bättre att använda ett färdigt system. Då 

hade man fått ett EMC-godkänt nätaggregat som har bra verkningsgrad. Men om man 

lyckas förbättra verkningsgraden och störningarna så kan egen produktion leda till en 

mer ekonomisk lösning. Då Gunnebo Gatway är i behov av flera olika sorters 

nätaggregat och de har kunskapen för att utföra arbetet.  

 

 Vidareutveckling  

Genom att designa ett komplett system med egen transformator skulle man få ett 

system som är skräddarsytt för vår applikation och att man får mer kontroll över hur 

komponenterna fungerar ihop och förhoppningsvis minskar förlusterna. 

 

Nu börjar det riktiga arbetet för att förbättra kretsen. Genom ny layout, nya 

komponenter och eventuellt ändra effekten, kan man gå från en prototyp till en färdig 

produkt. Prototypen som utvecklades har möjlighet att bli ännu mindre, mer effektiv 

och mer användbar. När man har något fysiskt att testa på blir det mer tydligt på vad 

som fungerar och vad som kan förbättras.   
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7 Appendix 

 

7.1 Tabell över mätvärden 

Här presenteras mätvärden för stabilitetstest, lasttest samt effektivitetstest.   

 

kort 3     

     

Stabilitetstest last 330 ohm Switchfrekvens kHz Duty cycle Ripple  

80V 50Hz 90 1,26µs 16 mV 

90V 50Hz  94 1,18µs 16 mV 

100V 50Hz  96 1,06µs 16 mV 

110V 50Hz  98 0,92µs 16 mV 

120V 50Hz  100 0,82µs 18 mV 

130V 50Hz  101 0,7µs 16 mV 

140V 50Hz  102 0,64µs 16 mV 

150V 50Hz  103 0,58µs 16 mV 

160V 50Hz  104 0,54µs 18 mV 

170V 50Hz  104 0,48µs 16 mV 

180V 50Hz  105 0,42µs 16 mV 

190V 50Hz  105 0,42µs 16mV 

200V 50Hz  104 0,34µs 18 mV 

210V 50Hz  104 0,36µs 18 mV 

220V 50Hz  104 0,32 µs 18 mV 

230V 50Hz  104 0,3µs 18 mV 

     

Lasttest Switchfrekvens kHz Duty cycle Ripple  

230V 50Hz 66 ohm  128 kHz 0,6 10-40 mV 

230V 50Hz 33 ohm  162 kHz 0,86 20-50mV 

230V 50Hz 17 ohm 147 kHz 1,08 10-30 mV 

230V 50Hz 11,7 ohm  185 kHz 1,52 10-20 mV 

    

Effektivitet      

80V 50Hz 28 %   

150V 50Hz 38 %   

230V 50Hz  44 %   
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MED SCHOTTKY diod    

    

Stabilitetstest 17 0hm  Switchfrekvens kHz Duty cycle Ripple 15v 

80V 50Hz  121 4,7  

90V 50Hz  140 3,55  

100V 50Hz  159 2,85  

110V 50Hz  161 2,55  

120V 50Hz  162 2,5  

130V 50Hz  172 2,2  

140V 50Hz  183 1,8  

150V 50Hz  188 1,6  

160V 50Hz  188 1,65  

170V 50Hz  194 1,55  

180V 50Hz  198 1,4  

190V 50Hz  202 1,3  

200V 50Hz  210 1,2  

210V 50Hz  210 1,1 80mV 

220V 50Hz  212 1,05 80mV 

230V 50Hz  220 0,95 80mV 

     

       

       

Lasttest Switchfrekvens kHz Duty cycle  

230V 50Hz 66 ohm  132 0,5  

230V 50Hz 33 ohm  171 0,7  

230V 50Hz 11,7 ohm  203 1,2  

     

     

Effektivitet      

80V 50Hz 52 %   

150V 50Hz 46 %   

230V 50Hz  40 %   

    

     

 



Analys och konstruktion av switchade nätaggregat  Olof Sjöholm 

- 25 - 

 

7.2 Mätningar för störningar 

Här presenteras de bilder som framtogs vid mätningar av störningar. 

7.2.1 Strålande störningar  

 
Figur 19 - 150 kHz-30 MHz Ingen prototyp anetenn 1 
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Figur 20 - 150 kHz-30 MHz Med prototyp anetenn 1 

 
Figur 21 - 30 MHz - 200 MHz - Ingen prototyp anetenn 2 
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Figur 22 - 30 MHz - 200 MHz- Med prototyp anetenn 2 

 

 
Figur 23 - 200 MHz - 1 GHz - Ingen prototyp anetenn 3 



Analys och konstruktion av switchade nätaggregat  Olof Sjöholm 

- 28 - 

 

 
Figur 24 - 200 MHz - 1 GHz - Med prototyp anetenn 3 
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7.2.2 Ledningsbundna störningar 

 
Figur 25 - L1 -Ingen prototyp 

 
Figur 26 - L1 - Med prototyp 
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Figur 27 - L1 - Jämförelse med/utan  
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Figur 28 - L2 - Ingen prototyp 

 

 
Figur 29 - L2 - Med prototyp 
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Figur 30 - L2 - Jämförelse Med/utan  
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7.3 Kravspecifikation  

En kopia av den kravspecifikation som fanns i början av arbetet. 

 

Bakgrund 

Gunnebo Gateway är ett företag i Motala som tillverkar varularm. De har bett mig(Olof 

Sjöholm) att analysera deras nätaggregat och hjälpa till med konstruktion av ett nytt 

aggregat. Det kommer vara ett switchat nätaggregat, som konverterar AC-spänning till DC-

spänning. 

Tekniken bakom bygger på transistorer som switchar mellan öppet och stängt läge och på 

så sätt har en hög verkningsgrad då liten del av energin övergår till värme. Idag använder de 

sig av transformatorer som är stora och tunga och det är därför de vill gå över till en 

switchad lösning. 

Detta examensarbete kommer leda till djupare kunskap om switchade nätaggregat, 

elektroniks analys och konstruktion av elektronik.  

 

Uppdrag och Kravspecifikation 

Uppdraget går ut på att vid Gunnebo Gateway, analysera deras nuvarande nätaggregat och 

utforma ett aggregat som leder till att deras slutliga produkt blir lättare och mindre.  

Det finns idag vissa studier och förslag som kommer stå som bas för planering och 

inriktning av lösning.  

Ett viktigt krav för lösningen är att det inte uppkommer några störningar som kan göra att 

larmet går av eller uteblir då ett larm borde startat. 

DC/D-omvandlaren skall ha en max effekt på 20 W. AC-delen med likriktare och filter 

måste klara max effekt på 40 W. 

(en kondensator på 150uF skall laddas upp på ett kontrollerat sätt till 300V). 

Det finns utrustning för att mäta nätbundna och utstrålade störningar (Precompliance-

utrustning) och gränserna ska följa ETSI EN 300 330-2, ETSI EN 301 489-3, FCC 47 CFR 

Part 15.  

 

Målet med Examensarbetet är en färdig prototyp. 

 

Tidsplan 

Vecka Plan Vecka Plan 

1 Förstudie 6 Utförande 

2 Förstudie 7 Utförande 

3 Förstudie 8 Utförande 

4 Utförande 9 Analys 

5 Utförande 10 Extratid/ Rapport 
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7.4 Kommentarer om montering 

Monteringen gick relativt felfritt, det var ett par komponenter som krånglade men inget som 

inte kunde fixas. Vi monterade 3 kort av samma prototyp, det första var demonstration av 

handledare med hjälpfulla tips om hur man ska gå till väga och de andra korten monterades på 

egen hand.  

 

7.4.1 Kort 1 

Kort 1 monterades utan problem, sedan vid första uppstarten visade det sig att det inte 

fungerade korrekt. Det visade sig att regulatorn i feedback-kretsen inte hade 

överensstämmande kapsling med den verkliga komponenten och därför fungerade inkorrekt.  

 

Det upptäcktes att värmeutvecklingen i likriktardioden på sekundärsidan var för hög. En 

ytmonterad komponent hade valts istället för en hålmonterad, samtidig blev det inte en 

komponent av samma sort. Efter transformatorn behövdes en schottkydiod, vilket inte 

användes från början. Detta löstes genom beställning av nya dioder.  

 

7.4.2 Kort 2 

Problemet med den felvända regulatorn i feedbacksignalen kvarstår från kort 1och löses 

temporärt men kommer att förbättras till nästa version.  

 

Man måste vara noga när man monterar ytmonterade komponenter så man får kontakt mellan 

ytorna. Det misslyckades på några komponenter så att kretsen inte fungerade korrekt, men 

detta löstes enkelt.  

 

7.4.3 Kort 3 

Problemet med den felvända regulatorn i feedbacksignalen kvarstår från kort 1och löses 

temporärt men kommer att förbättras till nästa version.  

 

Här uppstod samma problem som med kort 2, vissa komponenter saknade korrekt lödning och 

medförde att kretsen inte fungerade korrekt. Denna gång var det viktigare komponenter som 

inte hade monterats korrekt, vilket medförde att styrkretsen gick sönder och behövdes bytas 

ut.  

 


