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Sammanfattning 
Vid ESD-skyddsarbete har man ofta behov av att mäta till exempel laddning, potential, spänning, 
kapacitans och resistans. Ofta handlar det om höga spänningar, små laddningar, små kapacitanser och 
höga resistanser. Etablerade metoder och instrument finns, men hur noggranna är dessa, och vad mäter 
man egentligen? I denna genomgång av metoder och instrument belyses mättekniska begränsningar och 
felkällor som kan ställa till problem, och i värsta fall göra mätningarna oanvändbara. 
 
 
Inledning 
Mätning av spänning, ström, resistans och konduktans i elektriska kretsar, med låg frekvens eller DC kan 
synas ganska problemfritt. I denna text ska vi dock peka på några praktiska svårigheter som ändå kan 
dyka upp. Speciellt påtagliga kan dessa problem bli då man ska mäta höga spänningar och små ladd-
ningar, eller vid mätning av höga resistanser. Dessa situationer är vanliga i ESD-sammanhang. Ofta har 
man tillgång till moderna, digitala instrument med displayer med flera decimaler, men hur noggranna är 
egentligen dessa mätningar? Och vad är det i realiteten som vi mäter? I denna text görs några teoretiska 
reflektioner runt själv mätprocessen och några praktiska råd för att minimera mätfelen presenteras. Men 
allra först, låt oss filosofera lite över varför vi överhuvudtaget vill mäta och vad? 
 
Är laddningar farliga? 
Egentligen inte, det är först när vi separerar dem, dvs flyttar runt på dem i förhållande till varandra som de 
blir farliga. Triboelektrisk uppladdning [3] är ju ett klassikt exempel. Två ytor separeras och några 
laddningar blir kvar på ”fel ställe”. Det bildas nettoladdningar på de separerade ytorna (föremålen) och en 
spänningsskillnad uppstår mellan dem. Ännu är det i och för sig ingen fara, men ett hot har uppstått. De 
kvarglömda laddningarna vill ”hem” igen, genom till exempel en okontrollerad urladdning, som i sin tur 
kan slå sönder en halvledare eller antända ett gasfyllt luftskepp. När blir då en urladdning farlig? 
Beroende på situationen och omständigheterna brukar man definiera en viss energinivå  som kan ses 
som ett gränsvärde som urladdningen måste överskrida för att en skada ska kunna ske. Ponera att vi har 
två föremål som är uppladdade med laddningsmängden . Mellan dem finns spänningen  och 
kapacitansen . Energin  som maximalt kan frigöras fås då ur det kända sambandet [6]: 
 
                   (1) 



I praktiken finns alltid en del förluster som gör att den ”skadliga” energin som frigörs är mindre. 
Dessutom har det också en viss betydelse hur snabb urladdningen är. En snabb urladdning kan temporärt 
skapa en högre temperatur och därmed i vissa fall innebära en större skaderisk, än om laddningen ”läcks 
bort” långsamt under en lång tid. Detta utnyttjas i dissipativa material, där man låter eventuella laddningar 
utjämnas långsamt (liten ström). Ett annat välkänt samband är förhållandet mellan laddning, spänning och 
kapacitans: 
 
                      
 

     (2)

m man använder (2), kan (1) skrivas om enligt: O
 

                 (3) 

är framgår att om vi ska kunna bestämma energin och därmed kunna avgöra om vi har en farlig situation 

ör att illustrera påståendet att laddningen egentligen inte är boven, så betrakta följande tankeexperiment: 

 
H
eller ej, så måste vi känna till minst två av de tre storheterna laddningsmängd, spänning och kapacitans. 
Som vi ska se längre fram är det, i det allmänna fallet, svårt att mäta laddning. Ofta försöker man göra det 
indirekt genom att skatta spänningen. Detta förutsätter dock att kapacitansen är känd (2). Tyvärr är det så 
i en verklig situation att just kapacitansen är svår att någon säker siffra på. 
 
F
På ett jordat arbetsbord ligger isolerat kretskort. Dessvärre har det råkat bli uppladdat, men inte så mycket 
så att det är något problem. I detta fall är det någorlunda lätt att beräkna kapacitansen  mellan 
bordsskivan och kretskortet: 
  
                   (4) 

 är avståndet mellan kortet och bordsskivan,  är kortets area och  dielektricitetskonstanten för 
 O

 
där 
luft. m man sätter in (4) i (3) får man en idé om hur energin påverkas när man lyfter kortet från 
bordsskivan: 
 

                  (5) 

ar då ökat med en faktor 100 gånger och därmed också energin. Om vi nu råkar jorda kortet så får vi en 

åt oss inledningsvis utgå från två enkla mätsituationer, likspänning och likström. Varje instrument, hur 
te energi från systemet vi ska mäta på. Det betyder att lite spänning 

och lite ström tas från mätobjektet, vilket kan medföra mätfel. I fallet likspänning kan man använda en 

 
Antag att kortet från början låg 5 mm över bordsytan och att vi lyfter det till 50 cm över bordet. Avståndet 
h
urladdning som i värsta fall kan orsaka ett haveri. Notera att energin som frigörs i urladdningen inte 
kommer från laddningarna själva. Laddningar är oförstörbara alla finns kvar, de har bara bytt plats. 
Energin tillförde vi själva när vi lyfte på kortet. 
 
Grundläggande mätsituationer 
L
avancerat det än är behöver ”stjäla” li



       
enkel kretsmodell enligt figur 1. Spänningen vi vill mäta är  erhållet mätvärde är , mätobjektets inre 
resistans är  och instrumentets inre resistans . Förhållandet mellan avläst spänning och verklig 
spänning kan då uttryckas som

 

: 
 

 1                  (6) 

 
Det framgår att om det avlästa värdet ska motsvara det verkliga värdet krävs att mätobjektets inre 

sistans är liten och att 
mätvärdet enligt (6). Problemet är att mätobjektets inre resistans inte alltid är känd 

re instrumentets inre resistans är stor. Känner man båda dessa resistanser kan man 
naturligtvis korrigera 
och att resistansen kan vara olinjär, samt beroende av många andra faktorer som till exempel relativ fukt, 
temperatur, läge och tid. Självklart kan också stokastiska ingredienser ingå 
 
Förhållandena är likartade i fallet mätning av likström, se figur 2. Strömmen som ska mätas är  erhållet 
mätvärde är . Mätobjektets inre konduktans är  och instrumentets inre konduktans . Då erhålles: 
 

 1                  (7) 

 
På samma sätt som ovan är mätobjektets inre konduktans dåligt känd i det allmänna fallet. Bäst mätvärde 
rhålls om mätobjektets 

ESD-sammanhang är det vanligt att mätobjektet är ett uppladdat föremål. Figur 3 visar en möjlig modell 

enom strömmen 
ll instrumentet genom . I detta fall kan uppmätt spänning  (som nu är en tidsfunktion) beskrivas 

e konduktans är noll och inre konduktansen i instrumentet är stor. 
 
I 
för denna mätsituation, där  är mätobjektets kapacitans mot referenspotentialen. Här kommer också 
tidsaspekten in, eftersom föremålet laddas ur, dels genom självurladdning via , dels g
ti
med (  är spänningen vid tidpunkten noll): 
 

                            (8) 

 
Om m tningen sker snabbt i förhållande til

   

ä l mätobjektets tidskonstant, kan exponentialfunktionen sättas 
ka med ett, och uttrycket övergår till (6) ovan. Vidare, om samtliga resistanser är kända eller kan 
rsummas, finns här en teoretisk mö  inte bara mätobjektets s ning

studera mätvärdets tidsberoende. På detta sätt kan energin och därm
estämmas. Anta att mätning sker vid (minst) två tidpunkter,  respektive  , där , då 

kan  skattas ur: 

li
fö jlighet att skatta pän , utan även dess 
kapacitans, genom att ed ”farligheten” 
b



 

 
ln

                                           (9) 

 
Det har visat sig vid praktiska mätningar [1] att ett uppl föremål int id följe rent 
exponentiellt urlad

addat e allt r ett 
dningsförlopp. Detta antas bero på bland annat olinjäritet i  och koronaurladdningar. 

ed denna rubrik avses mätningar som sker med galvaniskt kontakt mellan mäto
mätningar som kan modelleras enligt ovan. I denna grupp finns främst två instrumenttyper: 

ög inre resistans  typiskt i storleksordningen 10  ohm. Dessutom har dessa instrument en mycket 
storleksordningen 10  F. Dessa egenskaper bidrar till att instrumentet 

tobjektet påverkas minimalt. 

 enl

 
Galvaniska mätmetoder 
M bjekt och instrument, det 
vill säga 
Högimpedansvoltmetrar och nanocoulombmätare. 
 
En högimpedansvoltmeter är i princip en ”vanlig” voltmeter, men med egenskapen att den har extremt 
h
låg ingångskapacitans , i 
förbrukar minimalt med energi från mätobjektet och därmed stör mätningen så lite som möjligt. 
Instrumenten är ofta också snabba, mättid kan vara mindre än 5 ms. Mätning med en högimpedans-
voltmeter kan betraktas som icke-destruktiv, då mä
 
Nanocoulombmetern bygger på principen med laddningsdelning. Mätobjektet kopplas mot en känd 
kapacitans  (typiskt 1 µF) i instrumentet, varvid laddningen fördelas, till största delen till   och 
laddningen  kan översättas till spänning igt (2), som blir ett mått på laddningen. Innan 
inkopplingen av instrumentet har vi i mätobjektet: 
 
                          (10) 

 
Om vi försummar ,  och  så fås efter inkopplingen: 
 
                            (11) 

 
Av detta inses att o m
k  i instrumentet och spänningen m laddningen en t detta fall 

m  så kommer i princip all laddning att flyttas från ätobjektet till 
apacitansen  blir ett direkt ått på lig  (2). I 
ddas alltså mätobjektet ur, vilket innebär att detta är en destruktiv mätmetod.  

ögimpedansvoltmetern och nanocoulombmätaren fungerar bra om vi ska mäta laddning eller spänning 
å en ledande kropp. Har vi att göra med en isolator (dielekt ) blir det problem

m kan flyta i kroppen, kan olika delar ha olika laddning och därmed olika spänning relativt jord. Ett 
llbehör som ofta förekommer tillsammans med nanocoulombmätaren är en Faraday-cup. En isolerad 

r bra så länge mätobjektet 

la
 
H
p rikum , eftersom ingen 
strö
ti
metallburk som man kan lägga ett laddat mätobjekt i. Eftersom burken omsluter i princip hela 
mätobjektet, kommer en laddning att induceras i burken som är lika stor som den i mätobjektet (Gauss lag 
[2]). Denna laddning kan sedan mätas med nanocoulombmätaren. Detta fungera

r plats i Faraday-cup… få
 



                       

Kontaktlösa mätmetoder 
Kontaktlösa mätmetoder är kanske de vanligaste metoderna att skatta spänningen på uppladdade objekt. 
Samtliga bygger på elektrostatisk induktion [3] på det ena eller andra sättet. Instrumenten kan grovt delas 
in i två olika kategorier: Elektrostatiska fältmätare och elektrostatiska voltmetrar. 
 
Den enklaste formen av elektrostatisk fältmätare är den enkla, ofta handhållna fältmätaren som kan 
modelleras elektriskt enligt figur 4. Spänningen som vi önskar mäta på det uppladdade föremålet är   
som vi i detta fall antar är konstant  stora). Kopplingskapacitansen mellan mätobjektet 

ch proben betecknas  . Vidare är   probens kapacitans mot referenspotentialen (i detta fall vanligen 
ckströmmar i proben. Spänningen  ansluts vanligen till en förstärkare 

  
 

(dvs    och  
o
jord) och   representerar lä
(med mycket hög inimpedans) som i sin tur driver en display eller ett visarinstrument. Den indikerade 
spänningen , som blir en tidsfunktion, förhåller sig till mätobjektets spänning  enligt: 
 

                       (12) 

 
Av detta ser man att den uppmätta spänningen sjunker med tiden och man bör alltså försöka mäta snabbt 
efter det att man positionerat sig vid mätobjektet. En stor inre resistans i proben   bidrar till att 
uppmätta spänningen sjunker långsammare. Det stora problemet är dock att kopplingskapacitansen   i 
det allmänna fallet är okänd. Den beror bland annat på avståndet mellan proben och mätobjektet. Det är 
alltså viktigt att man varje gång mäter på samma avstånd för att få jämförbara mätvärden. Vidare 
påverkas kopplingskapacitansen av mätobjektets och probens geometriska form. (Man kan erinra sig från 

siken att det elektriska fältets belopp avtar som fy  runt en punktformig laddning, som  runt en 

njeladdning och är konstant med avseende på avståndet  för en ytladdning). n n svaghet med 
Det kan till exempel vara svårt att se skillnaden på 

li  En an a
detta instrument är den begränsade upplösningen. 
1000 V och 1010 V. Typisk noggrannhet är ca +-5%, under förutsättning att man mäter på ett givet 
avstånd. Om man tvingas mäta nära mätobjektet finns även risk för överslag, då probens potential ligger 
på jord. 
 
En förbättrad variant är den DC-återkopplade fältmätaren, figur 5. Det som tillkommit är en extra 
skärmelektrod monterad nära proben. Skärmelektrodens kapacitans relativt proben är   och skärmen 
matas med en spänning .  Den uppmätta spänningen  fås nu som: 
 

                      (13) 



                             

ed hjälp av lite elektronik och en återkopplin eglera pännin  så att m
0. Insatt i (13) så innebär det: 

 

 0  

 
M g ser man nu till r  s gen an håller 

                     (14) 

 
Det som händer är att det elektriska fältet från skärmen, som har motsatt potential mot mätobjektet, 
kommer att neutralisera fältet från mätobjektet, så att proben får potentialen noll volt. Detta ger flera 
fördelar. För det första kommer   och   ej att inverka på mätningen, tidberoendet försvinner också. 
För det andra får instrumentet bättre upplösning, eftersom proben hela tiden jobbar nära noll volt. 
Nackdelen med avståndsberoendet lingskapacitansen   kvarstår dock, liksom risken 

r överslag då mätningar görs nära mätobjektet. 

En elektro llnad från en fältmätare, den intressanta egenskapen att mätningen 
r (inom vissa gränser) avståndsoberoende. Med andra ord, avståndet mellan proben och mätobjektet 
verkar ej på spänningsmätningen. Instrumentet kan realiseras på några olika sätt, figur 6 visar en DC-

terkopplad voltmeter (spänningsföljare). Den uppmätta spänningen  fås i detta fall som: 

 på grund av kopp
fö
 

statisk voltmeter har, till ski
ä
in
å
 

                      (15) 

 
Med en återkoppling regleras spänningen  så att man håller 0. Detta innebär att:  
 
                               (16) 
 

 

 att beröra 
roben med händerna, den har ju som sagt samma potential som mätobjektet, kanske 10 kV eller så… 
enna typ av voltmeter har typiskt en noggrannhet på 0.1% eller bättre. 

 

Vilket är mycket intressant, då det innebär att tidberoendet inte längre finns och att den uppmätta 
spänningen är oberoende av såväl   och   som  . Avståndet mellan mätobjektet och proben 
påverkar (inom rimliga gränser) inte mätresultatet. En annan fördel är att proben kommer att ha samma 
potential som mätobjektet, varför ingen risk för överslag föreligger även om man mäter nära. (De tidigare 
beskrivna instrumenten hade alla en prob som låg på jordpotential.) Dock bör man undvika
p
D



En variant är den AC-återkopplade voltmetern, figur 7. Denna b å att en Kelvinprobygger p  [4] används. 
rundidén med Kelvinproben är att man varierar värdet på kopplingskapacitansen  vilket, eftersom 

pänningen  är konstant, kommer att innebära att laddningen  varierar (jfr (2)): 

 

G
s
 
                              (17) 
 
Om laddningen varierar så innebär det att en ström flyter som är proportionell mot mätobjektets 
spänning : 
 

                              (18) 

 
I fallet med den DC-återkopplade voltmetern ovan, balanserade man 0 genom att tillföra en 

 tillf
:

likspänning . I fallet med AC-återkoppling balanserar man istället bort  genom att tillföra en 
ström  så att 0. Strömmen skapas genom att en spänning örs proben så att 
  skapas  
 

                    (19)              
 
Om man använder 0 och (18) respektive (19) så fås: 
 

 0                                 (20) 

ntag att  kan approximeras med en plattkondensator och att proben vibreras med en sinussväng-
 är

   
 

är  är kompenseringssignalens topp-värde och  är en konstant. Vi ser att mätresultatet är oberoende 
v mätavståndet. Ekvati  (21 är gilt

etern saknar ett dyrt högspänningsaggregat och m
äremot ligger proben nu inte på samma potential som mätobjektet, varvid risk för överslag finns vid 

ätningar.  

esistansmätning 
mäta resistans i ESD-sammanhang innebär ofta att vi vistas i intervallet 10 0  ohm. Vid dessa 

öga resistanser kan mätnoggrannheten bli ganska dålig, trots att instrumenten i sig kan ha en noggrann-
%. V

som
a fuktigheten i luften, dels 
innet att kontakt mellan två 

 
A
ning så att kapacitansvariationen kan åstadkommas. Antag vidare att  en sinussignal som är 
synkron med kapacitansvariationen. Man kan då visa [5] att (20) övergår till: 
 
                                     (21) 

D
a on ) ig inom ett begränsat avståndsintervall. Den AC-återkopplade 
voltm fungerar nästan lika bra so  den DC-återkopplade. 
D
alltför närgångna m
 
R
Att 1
h
het på +-5 anliga orsaker till mätfel är att materialet är olinjärt, dvs att resistansen varierar med 
spänningen. Det är alltså viktigt att man definierar vid vilken spänning  resistansen ska mätas. Då 
man mäter på ytor kan en hel del problem dyka upp. Dels inverkar relativ

verkar temperatur och kontakttryck. Det kan också vara värt att lägga på min



y er el e v till s ännin r, pp som  man äter med tor av olika mat ial d s kan g  uppho p ga  dels u träda  dioder. Om  m
kspänning kan man alltså få olika resultat om man vänder polarisationen på mätutrustningen. Ska man få 

 gäller. 

en om instrumenten i sig har goda prestanda. Det gäller att vara medveten 
m dessa felkällor, att skaffa sig ordentliga mätrutiner och att tänka igenom vad man egentligen mäter 

] http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%27_law

li
reproducerbara resultat vid resistansmätningar, är det således viktigt att man väl specificerar hur 
mätningen ska gå till och vilka miljöparametrar som
 
Slutsatser 
Vid mätning av spänning, laddning och resistans i ESD-sammanhang finns det många felkällor som kan 
ge otillförlitliga mätresultat, äv
o
och hur man eventuellt stör mätningen med mätutrustningen. 
 
Oavsett hur väl man mäter spänning eller laddning, är det ändå svårt att uttala sig om risknivån, så länge 
man inte känner kapacitanserna i systemet. Tyvärr är det i det allmänna fallet ofta svårt att få tag i 
tillförlitliga kapacitansvärden. 
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