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Förord 
 

Jag vill tacka min familj och mina vänner för deras stöd i detta arbete. Jag tackar även Per för hans 
hjälp som handledare och att jag fick möjlighet att utföra denna uppsats via Lundahls transformer.  
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Sammanfattning 
 

I det här examensarbetet har jag tittat närmare på hur man med hjälp av en transformator kan höja 
signal/brus-förhållandet för en mikrofonsignal som förstärks av en förstärkarkrets. Arbetet baseras 
sig på en psykoakustisk brusmätning enligt standarden ITU-468-4.  

Ett bra förhållande mellan signal och brus är alltid eftersträvat i en krets. När signalen i kretsen är 
svag kan signalen i värsta fall försvinna i bruset. Arbetet kommer att titta på hur man definierar och 
mäter signal/brus-förhållanden på en förstärkare samt vad som påverkar signal/brus-förhållandet. 
Arbetet kommer visa att med hjälp av en spänningstransformering av en in-signal så kan ett bättre 
signal/brus- förhållande ut från en serie förstärkare erhållas. 
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Abstract 
 

This thesis will look at how improvment of circuits signal-to-noise ratio containing an ampflifier can 
be obtained by usage of a transformer. The thesis is based on an psychoacoustic noise measurement 
according to standard 468-4 by recommendation of the International Telecommunication Union. 

In sound engineering a good signal-to-noise ratio is always desirable. In a worst case scenerio, the 
signal can be lost to the noisefloor of the amplifier-circuit. This thesis will look at how one will go 
about to measure noise, how to define signal-to-noise ratio and which parameters that will influence 
a circuits signal-to-noise ratio containing an amplifier.  
The thesis will show that with the application of a voltage transform before an amplifier input 
improvment of noise values at the output from an series of amplifiers can be gained.  
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Inledning 
 

Syftet med den här rapporten är att undersöka skillnaden på en förstärkares interna brusspänning 
när två sinussignaler med olika amplitud genomgår olika förstärkning i en förstärkarkrets. Sinus-
signalernas amplitud på förstärkarens utgång skall vara likvärdiga, med en amplitud ut runt 50 mV. 

Undersökningarna kommer ske genom två testsimuleringar av en bandmikrofon. En bandmikrofon 
kan ses som en spänningsgenerator som generar cirka 1 mV med en generatorresistans på 0,1 Ω.  
I första testet kommer bandmikrofonens signal (1 mV) förstärkas 50 gånger i förstärkarkretsen till ett 
målvärde på 50 mV ut. I det andra testet kommer en mikrofontransformator från Lundahls 
transformer transformera om mikrofonsignalen från 1 mV till 37 mV innan signalen förstärks ungefär 
1,5 gånger till målvärdet 50 mV ut. 

När man mäter upp en förstärkares brusutveckling är man intresserad av att mäta det brus som 
genereras internt i förstärkaren. Således mäts den utvecklade brusspänningen i en analog förstärkare 
med en kortsluten ingång. Detta medför att de genomförda testerna i rapportdelen, inte kommer ta 
hänsyn till brusstörningar utvecklade innan förstärkarens ingång. Transformatorn i testerna kan 
därför ses som en ideal spänningsomvandlare. 
 
Målet med den här rapporten är att verifiera påståendet ”genom att förse första steget i en 
förstärkningskedja med en låg brusfaktor och en stor förstärkning, kan signal/brusförhållandet för 
kretsen höjas.” [1] För att verifiera detta påstående kommer bruset mätas psykoakustiskt enligt 
standarden ITU-468-4. Flera Europiska mikrofontillverkare såsom Neumann, Microtech Geffel och 
Schoeps använder standarden för att specificera internt genererat brus i sina mikrofoner.  
 
Standarden ITU-468-4 bygger på den tidigare CCIR-468 standarden med uppdaterade filtertoleranser. 
Standarden baseras på arbete utfört av BBC i England som önskade ett bättre mätinstrument för 
upplevda brusstörningar i radion.[2]     
CCIR-468 fick stor genomslagskraft när den publicerades under 1960-talet och adopterades av flera 
standardorganisationer som standard metod för brusmätning såsom IEC, BSI och JIS.  
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1. Metod 
Arbetet började med inhämtning av information. Informationen har hämtats från internet,  
böcker och internationella standarder.  De internationella standarderna som använts i rapporten är 
utgivna av International Electrotechnical Commission och International Telecommunication Union.  
Dessa standarder användes för att lägga upp strategin och genomförandet av brusmätningarna. 
I standarden EIC 60268-(1-3) återfinns information om hur en brusmätning kan genomföras på en 
analog förstärkare. Ett av dessa val pekar på en brusmätning enligt standarden ITU-468-4.  
Rapporten kommer ta upp hur man genomför en brusmätning på en analog förstärkare i enlighet 
ITU-468-4 igenom IEC 60268-3. Mycket av informationen i rapporten är hämtade från böcker och 
även en del från internet. Böckerna som använts kontinuerligt för information om elektronik och 
brus var [1],[2],[3],[4] och [6]. Från internet har information om Quasi Peak mätaren hämtats från Peter 
Cole. Peter Cole är en pensionerad professor från universitet Adelaide i Australien där han 
undervisade i elektromagnetism, signalhantering och radioteknik.[2] 

 
För att undersöka skillnaden i utvecklad brusspänning när två in-signaler med olika amplitud skall 
förstärkas till samma spänningsnivå på en förstärkarutgång började jag med att göra en matematisk 
modell av transformator LL2912 från Lundahls Transformer.  
Transformatorn har en lindningsomsättning på 1:37 och är en step-up transformator.  
Den matematiska modellen verifieras sedan med spänningsmätningar på transformator LL2912  
för att verifiera att modellen var äkta. Det finns flera scheman man kan använda sig av när man vill 
genomföra beräkningar på en transformator, ideal-transformator, ömsesidig induktion, ekvivalent 
vektor-diagram osv. Jag valde att modellera transformatorn enligt schema för ömsesidig induktion, 
schemat ger en bra förståelse för impedanstransformeringen från transformatorns sekundär-till-
primär och primär-till-sekundär som inte förklaras så bra i litteraturen.  
Jag hade tänkt simulera impedansen enligt schemat för ömsesidig induktion för att jämföra dessa 
simuleringar emot riktiga impedansmätningar gjorde på Transformator LL2912.  
Men jag stötte på problem i simuleringsprogrammet Scilab med matriserna som inte ville plottas.  
Så jag beslutade mig för att endast verifiera transformatormodellen med spänningsmätningar. Sedan 
jag vidare med brusmätningarna.  
Jag började med att ta reda vilka olika typer av störningar som ger upphov till utgångsbruset på 
förstärkarens utgång, men även vilka störningar som kan uppstå utanför testförstärkaren och hur 
man kan behandla dessa. När jag hade bättre koll på de olika sorters brus som kan uppstå inuti och 
utanför testförstärkaren började jag mäta upp brusnivån på testförstärkarens utgång 
psophometeriskt med en Quasi-Peak mätare. Jag valde att mäta bruset enligt ITU-468-4 därför det 
var den standard jag hittade som rekommenderade att brusmätningen genomförs med en  
Quasi-Peak mätare. I Europa är det vanligt att störningar mäts med en Quasi-Peak mätare enligt 
CISPR rekommendationer. 

Jag har haft kontakt med Per Lundahl från Lundahls Transformers AB med frågeställningar under hela 
projektarbetet och lyckades även med två besök till deras fabrik i Norrtälje.  

Jag hade även kontakt med Sverker Eriksson på Sveriges Radio som lånade ut brusmätare 2429 från 
Brüel & Kjær. 
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2. Rapportindelning 
 
Rapporten innehåller fyra delar. De första tre delarna är förstudier till den fjärde delen som är 
laboration och resultat-delen. 

Första delen i rapporten förklarar spänningstransformeringen i en transformator. 

Andra delen i rapporten handlar om grunderna för internt genererade brusstörningar i en förstärkare 
och externt genererade brusstörningar utanför förstärkaren.  

Tredje delen beskriver hur man mäter brus och skillnaden mellan några brusmätningstekniker som 
rekommenderas för att genomföra en korrekt brusmätning i enlighet med EIC-60286.   

Fjärde delen är laborationsdelen och resultat, en psykoakustisk brusmätning i enlighet med IEC 
60268-3. 

2.1 Transformatorn 
Transformatorn LL2912 i figur 1 är en step-upp mikrofon transformatorn med lindningsförhållandet 
1:37. 
För att räkna på induktionen som uppträder i en transformator när en ström passerar dess lindning 
måste vi först titta närmare på hur induktion uppstår.   

 

Figur 1. Lindningsschema för transformator LL2912 med lindningsomsättning 1:37.  

Som för elektriska kretsar finns ohms lag för magnetiska kretsar: 

𝑁 ∙ 𝐼 =  𝜙 ∙ 𝑅𝑚  , 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼  
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Permabiliteten Rm svarar på hur lättmagnetiserat ett material är. För att räkna ut permabiliteten för 
ett material behöver man vet materialets relativa permabilitet 𝜇𝑟 , för amorfa kärnor (metglas) 
används ofta typvärdet 100,000, värdet kan variera beroende på behandling och framtagning av 
kärnmaterialet. Den relativa permabiliteten anges i relation till 𝜇0. 

𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 

För att räkna ut induktansen blev jag tvungen att mäta upp mekaniska dimensionerna för 
transformatorn LL2912. Detta gjordes med hjälp av ett skjutmått. 

Approximativ medellängd 𝑙 och area A för transformatorn blev: 

𝑙 = 6 ∙ 10−2 𝑚 

𝐴 = 0,21 ∙ 10−4  𝑚2 

Inspektion av hur LL2912 primärkoppling är uppbyggd visade att transformatorns primär består av 
två parallellkopplade spolar. Dessa två spolar verkar vara lindade med bifilärlindning kopplat i 
parallell med varandra, vilket sänker resistansen i lindningen. För att kunna bygga upp den 
matematiska modellen för transformator LL2912 behövde finna primär och sekundär-lindningens 
induktans. Med hjälp av Clio kunde jag fastställa primär induktansen Lp till 14 mH för två 
parallellkopplade spolar och sekundär-induktansen Ls till 14 H. Clio är ett digitalt elektrisk och 
akustiskt mätinstrument från Audiomatica[9].  Med hjälp av induktansen Lp kunde jag sedan fastställa 
antalet varv Np i primärlindningen och antalet varv Ns i sekundärlindningen med hjälp av induktansen 
Ls. Spolarnas varvantal användes sedan för att beräkna den ömsesidiga induktansen M. Om spolarna 
har samma reluktans och utsätts för gemensamma flöden och att transformatorns 
magnetiseringskurva B inte är mättad utan i ett linjärt område kan 𝜇𝑟  anses vara konstant.[9] 

𝑁𝑝 = �
𝐿𝑝∙𝑙

𝜇𝑟∙𝜇0∙𝐴
= 17,84 ≈ 18 𝑣𝑎𝑟𝑣,  𝑁𝑠 = � 𝐿𝑠∙𝑙

𝜇𝑟∙𝜇0∙𝐴
= 564,18 ≈ 564 𝑣𝑎𝑟𝑣 

𝑀 =  𝜇𝑟 ∙ 𝜇𝑜 ∙
𝑁1∙𝑁2∙𝐴

𝑙
= 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 100 ∙ 103 ∙ 18∙564∙0,21∙10−4

6∙10−2
= 0,44 𝐻  

 När vi nu vet Lp , Ls och M kan vi bygga ett schema för transformatorn enligt figur 2. 

 

Figur 2. Ekvivalent transformatorschema jω. 
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Kirchhoffs spännings lag på transformatorschemat i figur 2 ger:  
 

𝑗ω𝐿𝑝𝐼1 − 𝑗ω𝑀𝐼2 = 𝐸 

𝑗ω𝑀𝐼1 − 𝑅𝐿𝐼2 − 𝑗ω𝐿𝑠𝐼2 = 0 

𝐿𝑃 = 14 𝑚𝐻, 𝐿𝑠 = 14 𝐻,𝑀 = 0,44,𝐸 = 0,001 𝑉,𝑅𝐿 = 94 ∙ 103Ω, 𝑓 =  1 ∙ 103 𝐻𝑧 

∆= �
𝑗ω𝐿𝑝 −𝑗ω𝑀
𝑗ω𝑀 −(𝑅𝐿 + 𝑗ω𝐿𝑠)� ∙ �

𝐼𝑝
𝐼𝑠
� = �𝐸0� 

𝐼2 =
�
𝑗ω𝐿𝑝 𝐸
𝑗ω𝑀 0�

∆
 

Vilket ger en spänning över lasten: 

𝑈𝑅𝐿 = 3,34 ∙ 10−7 ∙ 94 ∙ 103 = 0,0314 𝑉 

Den teoretiska spänningen blev lite lägre än den uppmätta som var väldigt nära den ideala på 37 mV. 
Den beräknade spänningens a värde tror jag beror på mätnings fel som uppstod vid den mekaniska 
uppmätningen av transformatorns längd och area.  

2.2.1 Brus 
Brus är en slumpmässigt uppträdande spänning eller ström. För att beskriva bruseffektens karaktär 
använder man därför statistiska och effektivvärdes-modeller för att beskriva brusets storlek. 
Det termiska brusets En utvecklad i ett motstånd ges av ekvation 2. 

Ekvation 2: 

𝐸𝑛2 = 4𝑘𝑇𝑅𝐵 

𝑘 = 1,38066 ∙ 10−23
𝑊𝑠
𝐾

(𝐵𝑜𝑙𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡) 

𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 𝐾 𝑚𝑒𝑑 300 𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑦𝑝𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 20 °(𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟) 

𝐵 = 𝑏𝑟𝑢𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 

Brusbandbreddens storlek ges av integration av en ideal filterkurva med lika bandbredd som den 
verkliga filterkurvan enligt figur 3[2]. Det innebär att man kan påverka brusbandbreddens storlek 
genom antalet poler i filtret och polernas placering. Med ett större antal poler i filtret kommer 
brusbandbreddens stoppband närma sig formen av den ideala filterkurvan.  Man kan säga att 
brusbandbreddens storlek beror på vilken krets bruskällan återfinns. 
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Figur 3. Skillnaden på en verklig och ideell filterkurva. 

Den maximala bruseffekten fås vid anpassning där generatorresistansen Rg är lika stor som 
lastresistansen RL i kopplingen. Vid anpassning erhålls endast vitt brus, ett brus som inte varierar i 
amplitud med frekvensen. Vid anpassning går det att visa att utvecklat brus i lastresistansen blir: 

𝐸𝑛2

4𝑅
=

4𝑘𝑇𝑅𝐿𝐵
𝑅𝑔2
𝑅𝐿

+ 2𝑅𝑔 + 𝑅𝐿
= 𝑘𝑇𝐵 

Det förekommer även brusströmmar, brusströmmar är överlagrat slumpmässig variation på 
likströmmar och är en vanlig källa till brus i elektronik såsom förstärkare. Dom vanligaste 
brusströmmarna är hagelbrus och 1/f –brus. Hagelbrus uppstår när en likström som består av en 
mängd elektroner, slumpmässigt passerar PN-övergången i en transistor. Hagelbrusets effektivvärde 
ges av ekvation 3. 

Ekvation 3: 

𝐼𝑛 = �2𝑞𝐼𝐷𝐶𝐵 

𝐵 = 𝑏𝑟𝑢𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 

𝑞 = 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 1,602 ∙ 10−19 𝐶 

𝐼𝐷𝐶 = 𝑙𝑖𝑘𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑒𝑛 

1/f-brusströmmar förekommer i aktiva komponenter. 1/f-brus varierar med frekvensen och är störst 
vid a frekvenser.  

I fallet att två eller fler bruskällor återfinns i en och samma krets måste korrelationen mellan 
bruskällorna tas i anspråk för att räkna ut det totalt utvecklade bruset i kretsen[3]. Bruskällor är 
korrelerade dvs beroende av varandra, om bruset från de olika källorna varierar på samma sätt i 
tiden, eller om en och samma ström passerar de olika bruskällorna. Om källorna varierar på samma 
sätt i tiden eller om samma likström uppträder i flera av bruskällorna måste hänsyn tas till 
korrelationsfaktorn för addition av bruskällornas brusspänningar.  
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Figur 4. 1/f-brus, där x-axeln är frekvensen och y-axeln anger brusströmmens amplitud. 

Om två bruskällor(V1 och V2) varierar på samma sätt i tiden så att korrelationen mellan bruskällorna 
måste tas i anspråk kan det totalt utvecklade bruset räknas ut på följande sätt: 

𝑉𝑏𝑟𝑢𝑠−𝑡𝑜𝑡 = �𝑉12 + 𝑉22 + 2𝑘′ ∙ 𝑉1 ∙ 𝑉2 

−1 ≤ 𝑘′ ≤ 1 

k’=0 innebär ingen korrelation. 

2.2.2 Kopplade störningar 
Med kopplade störningar menas störningar som uppstår i kopplingen emellan två enheter. Det finns 
tre olika störningar som kan infinna sig. 

1. Differentiella störningar induceras i looparean mellan två ledare i en ledning, samtidigt som 
ledningen ger upphov till ett eget genererat störfält.[4]  

2. Stråladestörningar finns i alla ledningar som sammankopplar apparater och även i 
ledningsmönstret i ett kretskort oavsett längd. Antennstörningar induceras i ledarna när dessa 
befinner sig i ett externt elektriskt eller magnetiskt fält. Antennstörningarna ger upphov till en 
common mode stör-ström som flyter emot jord[4]. Om kabeln har en skärm som är jordad kommer 
störningar fastna i skärmen och följa den till jord. Antennstörningens storlek ges av storleken på 
loop-arean mellan ledarna. 

 

Figur 5. Differentiella störningar är mottagliga för störningar samtidigt som de generar egna 
störningar[4] 
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  Figur 6. Antennstörningar inducerar när ledaren befinner sig i ett störfält [4]. 

 

Figur 7. Common mode-störningar störningar är mottagliga för störningar samtidigt som de generar 
egna störningar [4] 

 

Figur 8. Distribuerade reaktanser i en koppling[4]. 

3. Common mode-störningar följer kopplingsriktningen i varje ledare. Brusspänningen i Common 
mode kan induceras i loop-arean av en ledare, jordplan och impedanser som kopplas till jord[4]. 
Impedanserna som påverkas av common mode-störningar består till största del av 
parasitkapacitanser och parasitinduktanser i ledarna eller enheten ledningen kopplar till. Genom att 
ta hänsyn till parasitimpedanserna i kopplingen kan common mode-störningarna reduceras[5]. En 
ekvivalent modell för uppkomsten till impedans störningarna när en kabel kopplas till tex ett chassi 
kan ses i figur 8. 



Örebro universitet 

  13 
 

Den totalt utvecklade brusspänningen i lasten RL i figur 8 blir: 
 

𝑉𝑅𝐿(𝐶𝑀) = 𝐼𝐶𝑀 ∙ (𝑍𝐴 − 𝑍𝐵) 
 

Med ZA = ZB kan common mode-störningarna elimineras. 

2.3 Brusmätare 
För att mäta brusstörningar finns det tre typer av vanligt förekommande mätare: Peak-mätare, 
Quasi-Peak mätare och medelvärdes-mätare för spänning och effekt.  

En peak-mätare reagerar snabbt på en insignal, typvärde 5 ms. Urladdningen sker ganska långsamt 
med en typisk urladdningstid på 1.5 sec[6], denna mätare lämpar sig snabba-tester.  

Medelvärde-mätarens är en peak-mätare som även integrear signalen med en integrationstid  som 
bestäms av högsta frekvensen på signalens som skall mätas. Medelvärdesbildningen gör att mätaren 
reagerar dåligt på förändringar i insignalen och redovisar därför ett lägre värde på signalen än vad en 
peak-mätare gör. En medelvärdes-mätare lämpar sig därför för mer stationera signaler. Quasi-Peak 
mätare är en variant av de båda föregående modellerna. Quasi-Peak mätaren togs fram i Europa av 
radio-branschen som önskade en mätare som bättre stämde överens med människans subjektiva 
uppfattning av brus[7]. Man kom fram till i tester att det människor reagerade mer negativt på 
pulserande störningar än statiska. Hur de olika mätarna reagerar på olika typer av signaler kan ses i 
figur 9. 
IEC 60268-3 är en internationell standard som anger vilka specifikationer som bör ingå i en analog 
förstärkares datablad, bland dessa börspecifikationer rekommenderas det att en specifikation för 
förstärkarens interna brusegenskaper sammanställs. Standarden specificerar även hur denna storhet 
bör mätas. 
För brusmätningar utförda på analoga förstärkare ger standarden mätaren valmöjligheten att 
specificera brusets som ett RMS värde och skall då mätas med en medelvärdes eller en sann 
medelvärdesmätare. En sann medelvärdesmätare mäter effektivvärdet på en periodisk spänning. 
Effektivärdet för en periodisk spänning växelspänning är samma värde som en konstant likspänning 
ska ha för att ge samma effekt i resistorn R som växelspänningen. Annars ska bruset mätas med en 
Quasi Peak-mätare enligt standarden ITU-468-4. 

Innan man mäter brussignalen är det brukligt att filtrera denna vid brusmätningar. Filtreringen 
varierar i bandbredd och branthet beroende på vilken mätning man vill utföra. IEC-60268-3 ger 
brusmätaren fyra olika metoder för att genomföra en brusmätning.  

• Psyko-akustiskt: RMS brus-mätning viktat med en dBA-filterkurva. 

• Psyko-akustiskt: Quasi Peak brus-mätning viktat med ett filter enligt ITU 468-4 

• Brusmätning med valfri mätare viktat med ett pass bands-filter med ett pass band från  
22,4 Hz till 22,2 kHz.  

• SANN RMS brus-mätning viktat med ett tredje oktavs filter enligt IEC 225. 
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Figur 9. Hur Peak, medel och QP mätare registrerar olika stimuli.[4]. 

För psykoakustiska brusmätningar utförda på bruks-förstärkare är det vanligt förekommande att 
bruset viktats med ett dBA-filter och sedan mäts i enheten VRMS. dBA-filtret är det vanligaste 
förekommande filtret vid psyko-akustiska brusmätningar utförda i USA. dBA-avvägningen är baserad 
på örats uppfattade ljudtryck vid olika frekvenser enligt phonkurvan. 
 
BBC i Europa tog under 60-talet fram ett eget viktat filter (ITU-468) med hjälp av testpaneler. Man 
ville definiera en ny standard för brusmätningar som psykoakustiskt skulle stämma bättre överens 
med hur människor upplevde störningar och man kom fram till att genom att en viktning med en ITU-
468-4-kurva gav en bra överensstämmelse med detta önskemål när bruset mättes psophometriskt 
med en Quasi Peak-mätare. ITU 468-filtret skiljer sig mest ifrån dBA-filterkurvan i området 5-8 kHz 
där den är max +12,2 dB vid 6,3 kHz.  Skillnaderna filtren emellan kan ses i figur 10. 

 

 

Figur 10. ITU 468-4 och dBA viktade filterkurvor[8]. 
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Figur 11. Filterkurva för oviktad brusmätning[8]. 

Brusmätningar filtrerade utan ett psykoakustiskt-filter filtreras med ett bandpass-filter med 
bandbredden 22hz-22 kHz enligt rekommendationer från ITU 468-4. Bandpass-filtret ska bestå av ett 
12dB/oktav högpass-filter och ett lågpass-filter med 18dB/oktavs branthet. Filtret kan ses i figur 11. 

Det är Quasi Peak-mätaren som kommer användas för att mäta brusspänningens utveckling i 
förstärkaren. Från och med nu kommer all diskussion vara runt denna mätare. Det kan då vara läge 
att titta lite närmare på hur denna mätare fungerar. 

Efter att bruset viktats mäts bruset amplitud med en avstämd Quasi Peak-sensor enligt figur 12. 

Sensorn består av en likriktardiod följt av en RC-länk för upp-och urladdning av kondensator C som 
ger spänningen Uut. Uppladdningen av kondensatorn C sker via resistor R1 och likriktardioden. 
Likriktardioden gör att kondensatorn endast laddas upp under positiva cykler. Urladdningen av 
kondensatorn sker via resistor R2. Utsignalen från figur 12 går sedan till en andra ordningens kritiskt 
dämpad visare med en noga avstämd tidskonstant för uppladdning av visaren[8]. Visaren kan ses i 
figur 13. 

Tidskonstanterna i sensorn och visaren för Quasi Peak-mätaren varierar beroende på vilken standard 
mätningen hänvisas till. Standarden CISPR använder sig av Quasi Peak-mätare för brusmätning från  
9 kHz ända upp till 1 GHz med frekvensspektrum indelat i olika band med olika definierade 
tidskonstanter för brusmätaren beroende på i vilket frekvensband brusmätningen skall genomföras. 
Det är därför väldigt viktigt att man använder rätt mätare för att genomföra en korrekt brusmätning. 
Specifikationerna för respektive band för standarden CISPR kan ses i figur 14. Standarden ITU-468-4 
lämnar inte några definierade tidskonstanter för mätarens sensor eller mätaren. Istället skall ett test 
på brusmätaren genomföras för att verifiera att mätaren följer standardens specifikationer. 
Verifikationen består av att man adderar pulser till brusmätaren för att verifiera mätinstrumentets 
integrations och fall-tid. 
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Figur 12. Quasi Peak sensor[5]. 

 

Figur 13. Quasi peak mätare[5].  

 

 

Figur 14. CISPR tidskonstanter för Quasi Peak mätare|4] 
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Figur 15. Verifikationsguide för ITU Quasi Peak mätare[8] 

 

Jag verifierade Brüel & Kjær enligt ITU-468-4 med hjälp av Clio. Clions tongenerator går att 
förprogrammera elektroniskt för upprepade pulser med definierade på-och av-tider. ITU-468-4 guide 
för test av en Quasi Peak brusmätare kan ses i figur 15. 

2.4.1 Brusmätning 
Som modell för brusmätningarna gav min handledare Per Lundahl på Lundahls Transformers, mig i 
uppdrag att mäta skillnaden på brusspänningen En-ut från en förstärkare när två olika spänningar 
förstärktes i en förstärkare: 

• 1. Mikrofonsignalen på 1 mV går direkt in i förstärkaren, som sedan förstärkte mikrofon 
signalen 50 gånger till 50 mV-ut. 

• 2. 1 mV från en simulerad mikrofon passerade transformator LL2912 och transformerades 
upp till 37 mV innan signalen förstärktes cirka 1,5 gånger av en förstärkare till 50 mV- ut. 
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Jag valde att använda mig av en Quasi Peak-mätare för att mäta upp brusspänningen.  
Quasi Peak-mätaren används idag primärt inom Europa för att genomföra brusmätningar.  
Testbänken som skall studeras kan ses i figur 16. Två brusmätningar med olika amplitud på in-
signalerna skulle genomföras. In-signalerna behövde varierad förstärkning i förstärkarkretsen för att 
nå en utsignalsamplitud på 50 mV.  
Jag började varje brusmätning med att verifiera förstärkningen. Detta gjorde jag genom att generera 
1 mV och 37 mV RMS på förstärkarens ingång. Dessa signaler förstärktes sedan i förstärkarkretsen till 
50 mV RMS ut. När förstärkarinställningarna var bestämda kortslöts ingången på förstärkaren och 
bruset mättes på förstärkarens utgång. Förstärkaren som användes i testet var mitt personliga 
försteg med inbyggd RIIA förstärkare. Jag valde det för att jag behövde en förstärkare som klarade av 
att trigga på signaler från 1 mV.  
I förstärkarkretsen kommer brusspänningen först att passera ett RIIA-steg(A1) som förstärker 
brusspänningen 40 dB. Brusspänningen passerar sedan en potentiometer (volymkontroll) för att 
sedan förstärkas igen i förförstärkaren med 28,5 dB (A2) innan bruset når förstärkarkretsens utgång. 
På förstärkarens utgång mäts brusspänningen med en psophometer från Bruel & Kjaer typ 2429.  
Den viktade brussignalen i psophometern mättes även med ett oscilloskop i RMS-läge genom en 
bypass- funktion, som gör att signalen kan tas ut från psophometern innan denna likriktas i sensorn. 
Detta kan ses i psophometerns blockschema i figur 17. 

 

Figur 16. Testbänk för mätning av förstärkarbrus 

 

Figur 17. Blockschema Bruel & Kjaer 2429. 
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Mätinstruments omfång är -78 till 32 dBqps med referensspänning 0,775 V. Detta ger ett generöst 
spänningsomfång på: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,775 ⋅ 10
−78
20 = 100 μV till 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,775 ⋅ 10

32
20 = 30 𝑉 

Tack vare instrumentets stora omfång finjusteras instrumentet mätområde med fasta reglage på 
instrumentets framsida. Mätaren ger möjligheten att välja mätområde mellan antingen volt (0 dB)-
området eller milli-volt (-60 dB)-området. Det området kan sedan finjusteras i sex områden från 0,1 
gånger (-20 dB) till 30 gånger (30 dB). Psophometerns motosäkerhet beror på linjär avvikelse som 
återfinns i förstärkarna och detektorerna. Förstärkarnas mätosäkerthet är konstant med en avvikelse 
på ± 0,3dB över hela mätområdet när instrumentet är kalibrerat. Detektorernas avvikelse relateras 
till FSD(Full-screen-display).  
Vid brusmätningarna blev jag tvungen att använda mig av en FSD(högsta avlästa mätvärde på 
displayen) på -58dB och pressade således mätutrustningen till maxgränser och detektorernas 
avvikelse från linjärt område blir ± 0,2 dB respektive ± 0,5 dB, den lägsta avvikelsen erhålls relativt 
avläst värde från FSD. 
Alla mätningar genomfördes med filter-inställningen Radio 2 i Quasi Peak-läge.  

• Radio 1 viktar signalen enligt standard CCITT P53 & DIN 45405 

• Telephone viktar signalen för telefon ledningstest enligt CCITT P53 & DIN 45405 

• Unweighted enligt DIN 45405 

Jag valde att genomföra tre brusmätningar tre gånger under tre dagar för att verifiera att jag kunde 
upprepa mätningarna. 

Test 1: 1 mV till 50 mV 

Dag 1 -63,0dBqps Relativt 0dBu 

Dag 2 -62,4dBqps Relativt 0dBu 

Dag 3 -62,6dBqps Relativt 0dBu 

På grund av mätningarnas spridning presenteras resultatet med medelvärdet och medelvärdets 
standardavvikelse.  

𝑑𝐵𝑞𝑝𝑠 = −62,66 ± 0,1 𝑑𝐵𝑞𝑝𝑠 

Test 2: 37 mV till 50 mV 

Dag 1 -71,0dBqps Relativt 0dBu 

Dag 2 -71,0dbqps Relativt 0dBu 

Dag 3 -71,0dBqps Relativt 0dBu 

𝑑𝐵𝑞𝑝𝑠 =
−71 + (−71) + (−71)

3
= −71𝑑𝐵𝑞𝑝𝑠 
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2.4.2 Resultat 
 
Mätningarna gav följande resultat: 

Genererad brusspänning i förstärkarkretsen när förstärkningen AV var 50 gånger gav ett resultat på 
62,66 ± 0,6 dBqps. Genererad brusspänning i kretsen när förstärkningen var 1,5 gånger gav ett resultat 
på -71 ± 0,8 dBqps. Skillnaden mellan 1,5 gånger och 50 gånger förstärkningen ger en minskning av 
brusnivån på 8,34 dBqps eller 0,384 mVqps.  
Brusmätningen med en Psophometer enligt ITU-468 verifierade påståendet ”genom att förse första 
steget i en förstärkningskedja med en låg brusfaktor och en stor förstärkning, kan signal/brus-
förhållandet för kretsen höjas,” stämmer uppmätt dBqps. 
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 3. Diskussion  
Inom signalöverföring eftersträvar man alltid ett bra förhållande mellan signal och brus. I 
spänningsgeneratorer som genererar a spänningar, kan en spänningstransformering av signalen vara 
bra för att höja den svaga signalen från bruset i kopplingen. Man kan se samma teknik användas för 
MC-pickuper i vinylspelare. MC-pickupens genererade spänning är  och brukar transformeras innan 
signalen förstärks av en RIIA-förstärkare. En transformator kan nog anses vara ett bra verktyg inom 
många delar av elektroniken där man vill höja signal/brus-nivån i en koppling. 

Som en naturlig uppföljning till mätningen i den här rapporten skulle det vid nästa mätning vara 
intressant att använda uppmätta brusspänningar för att vidare analysera hur förbättringar av 
signal/brus-förhållandet i förstärkarkretsen kan erhållas genom definitionen för brusfaktorn F.  

𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛
𝑆𝑁𝑅𝑢𝑡

 

Analysen för brusfaktor ekvationerna börjar med att dividera den erhållna brusspänningen Vqps på 
förstärkarens utgång med spänningsförstärkningen AV när mätningen genomfördes. 

𝐸𝑛 =
𝑉𝑞𝑝𝑠
𝐴𝑉

 

 

Figur 18. Ekvivalent schema för analys av brusfaktor[1]. 

Man kan då överföra den uppmätta brusspänningen Vqps på förstärkarens utgång till förstärkarens 
ingång som brusspänningsgenerator En i figur 18.  
Schemat i figur 18 innehåller även bruskällorna In och resistor R1. Brusströmms-generatorn In storlek 
för man av ekvation 3 genom insättning av värdet på kollektorströmmen i förstärkarens ingångssteg 
samt förstärkarens bandbredd. Denna brusström kommer att passera genom resistor R1 och ge 
upphov till en andra brusspänning. 

(𝐼𝑛 ∙ 𝑅1) 

Nu anses förstärkaren vara brusfri och allt brus som uppstår i förstärkaren är hänfört till 
förstärkarens ingång innan förstärkaren. Brusspänningens storlek utvecklad i resistor R1 är den tredje 
brusspänningskällan och fås av ekvation 2.  
Den totala brusspänningen på förstärkarens utgång kan nu definieras till:  

𝐵𝑟𝑢𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡 = 𝐴𝑉 ∙ �𝐸𝑅12 + 𝐸𝑛2 + (𝐼𝑛 ∙ 𝑅1)2 
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Bruseffekten i resistor RL på förstärkarens utgång i figur 18 blir: 

𝐵𝑟𝑢𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢𝑡 =
𝐵𝑟𝑢𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡2

𝑅𝐿
 

Brusfaktorn F erhålls genom kvoten av förstärkarkretsens totala bruseffektut dividerad med 
bruseffekten ut orsakad av resistor R1 i förstärkretsen. 

𝐹 =

(𝐴𝑉 ∙ �𝐸𝑅12 + 𝐸𝑛2 + (𝐼𝑛 ∙ 𝑅1)2)2
𝑅𝐿

(𝐴𝑉 ∙ 𝐸𝑅1)2
𝑅𝐿

= 1 +
𝐸𝑛2 + (𝐼𝑛 ∙ 𝑅𝑔)2

𝐸𝑅12
= 1 +

𝐸𝑛2 + (𝐼𝑛 ∙ 𝑅𝑔)2

4𝑘𝑇𝑅1𝐵
 

Genom att derivera brusfaktor ekvationen F med avseende på generatorresistansen R1 kan ett 
minimum erhållas som ger brusfaktorns lägsta värde.  

𝑑(𝐹)
𝑑(𝑅1)

=
1

4𝑘𝑇𝑅1𝐵
∙ �−

𝐸𝑅12

𝑅12
+ 𝐼𝑛2� = 0  

Brusfaktorn F går emot sitt lägsta värde när: 𝑅1 = 𝐸𝑛
𝐼𝑛

 

Det skulle även vara intressant och genomföra brustestet enligt mätmetoden SINAD med samma 
psophometriska instrument som användes i den här rapporten. Brusmätningarna genomförda enligt 
SINAD genomförs med en signal närvarande i systemet och bör därmed ge en bättre 
överensstämmelse med upplevt brus och stör-nivå i ett system. En SINAD mätning är kvoten av 
utsignalen delat med brus och distorsion.  

𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷𝑑𝐵 =  20 ∙ log(
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 + 𝐵𝑟𝑢𝑠 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑠 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
) 

Resultatet av en SINAD mätning presenteras i enheten dB. Detta möjliggör att bruset och 
distorsionen i SINAD mätningen kan mättas psophometriskt enligt ITU-468-4 med en Quasi Peak-
mätare som i den här rapporten. 
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