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Abstract

Abstract
This thesis investigates and identifies suitable polymers for an in-vehicle device that
uses intelligent transport system for information and communication purposes for
tolling systems.
Purpose
The purpose of this study was to identify suitable polymers that outperform the current
copolymers used by providing better radio wave signal transmission through the
material. In order to fulfil the study’s purpose and meet the material requirements, the
following questions have been posed;
[1] What material properties affect the propagation of radio waves through a
material?
[2] Which polymers are most suitable for the product based on the company’s
material requirements?
[3] How does the transmission of radio wave signal wary at different distances
between the polymer and the product antennas?
[4] How is the radio wave signal transmission affected by greater wall thickness on
the polymers that outperformed the current copolymer used?
Method
This thesis starts with a case study that investigates the magnetic and electric material
properties which affect electromagnetic waves and their propagation through a material,
with an emphasis on radio wave signal transmission through polymers.
The experimental study was conducted using an anechoic chamber at the company’s
radio wave measuring department. Data was collected and evaluated with the objective
of selecting suitable polymers for the device.
Study Result
The measurements revealed that the majority of tested polymers did not attenuate the
radio waves for this specific product but instead strengthened the signal transmission.
An absence of a plastic barrier between the product and radio wave signaling antennas
in the anechoic chamber resulted in a decreased signal transmission. Furthermore,
polymers typically known for their near radio wave transparency and perfect magnetic
and electric values performed worse than polymers with higher dielectric constants.
The best signal transmission values were obtained at a distance of 30,2-30,5 millimeters.
All measured polymers showed an improvement of signal transmission with an
increased wall thickness. A polyamide, polycarbonate-acrylonitrile styrene acrylate
blend and polybutylene terephthalate outperformed the current copolymer used.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Rapporten undersöker och identifierar lämpliga polymerer för en enhet som använder
intelligent transportsystem i information- och kommunikationssyfte för tullsystem.
Syfte
Syftet är att identifiera lämpliga polymerer som presterar bättre än nuvarande
polymerblandning genom att erbjuda bättre radiovågs-signalöverföring genom materialet.
För att uppfylla studiens syfte och kravspecifikationen ställs följande frågeställningar:
[1] Vilka materialegenskaper påverkar ett materials genomsläpplighetsförmåga av
radiofrekvensvågor?
[2] Vilka

polymerer

är

mest

lämpliga

för

produkten

utifrån

företagets

kravspecifikation?
[3] Hur varierar genomsläppligheten av radiofrekvensvågor vid olika avstånd mellan
plast och produktens antenn?
[4] Hur påverkas genomsläppligheten av radiofrekvensvågor vid större tjocklek på de
polymerer som presterat bäst?
Metod
Rapporten startar med en fallstudie som undersökte de magnetiska och elektriska
materialegenskaper som påverkar elektromagnetiska vågor och deras fortplantning
genom materialet, med fokus på radiofrekvensvågornas signalöverföring genom
polymerer.
En experimentell studie genomfördes med hjälp av företagets ekofria mätkammare. Data
utvärderades och sammanställdes med målet att välja lämpliga polymerer för produkten.
Resultat
Mätningarna visade att majoriteten av de mätta polymerer inte dämpade radiovågorna för
just denna produkt utan förstärkte signalöverföringen. Bristen på en plastbarriär mellan
produkten och kammarens radiovågsantenner resulterade i en försvagad signalöverföring.
Dessutom presterade polymerer som är kända för sin goda radiovågs-genomsläpplighet
samt nästintill perfekta magnetiska och elektriska materialegenskaper sämre än
polymerer med högre dielektrisk konstant.
De bästa värden för signalöverföringen erhölls vid ett avstånd på 30,2–30,5 millimeter.
Samtliga polymerer som mättes med större väggtjocklek visade förbättrade värden.
Polyamid, polykarbonat, polykarbonat-akrylstyren akrylnitrit och polybutylentereftalat
presterade bättre än nuvarande polymerkombination.
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NOTATIONER OCH FÖRKORTNINGAR
OBU

On-Board Unit (produkten)

DS

Downlink Sensitivity Test Setup

CG

Conversion Gain

TX

Transmitter

RX

Receiver

TRX

Transceiver (Betalstationen)

𝑘
𝜆
𝑣
𝑐
𝑛
𝜀'
𝜇'

Utrotningskoefficient
Våglängd
Ljusets hastighet
Ljusets hastighet
Brytningsindex för mediet/materialet
Elektrisk konstant
Magnetisk konstant

𝐴'
𝐴*
𝛾

Amplitud vid vågens start
Amplitud vid det komplexa avståndet x
Fortplantningskoefficient

𝜇'
𝜇
𝐵
𝐻

Permeabilitet i vakuum
Permeabilitet för mediet
B-fältet (flödestäthet)
H-fältet (fältstyrka)

Φ/
𝑆
𝜃

Magnetiskt flöde
Arean på ytan
Vinkeln mellan magnetfältets linjer och normalen till 𝑆

𝑀

Ämnets magnetisering

𝑋4

Molär mottaglighet (molar mass susceptibility)

𝐶
𝐶'
𝜀'
𝜀
𝐴
𝑇

Kapacitans med materialet som dielektrisk kondensator
Kapacitans med vakuum som dielektrisk kondensator
Permittiviteten i vakuum
Permittiviteten för ett material
Area av provplattan
Tjockleken av provplattan

𝑓8
𝑐'
𝜆'
𝜖:
𝜆4
𝑇4
𝑑4

Frekvens
Ljusets hastighet
Våglängd vid 8.025 GHz i vakuum
Relativ permittivitet för ett material (dielektrisk konstant)
Våglängden genom materialet
Optimal materialtjocklek
Optimalt avstånd mellan antenner och material
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

Kapsch TrafficCom har utvecklat en produkt med intelligent transportsystem (ITS) i
informations- och kommunikationssyfte. Produkten fästes på insidan av fordonet och
underlättar vägtullbaserade avgifter genom kommunikation med betalstationen TRX.
Betalstationen sänder signaler inom intervallet av radiofrekvensvågor, OBU:n registrerar
informationen och sänder tillbaka signaler i lägre frekvenser med hjälp av två antenner
som sitter på kretskortet.
Avstånd och barriärer mellan produkten och betalstationen dämpar dock
radiofrekvensvågorna och för att optimera produktens funktion och prestanda krävs att
material på kåpan och monteringsfästet har hög genomsläpplighet av
radiofrekvensvågor.
1.1

Bakgrund

Kapsch startade 1982 som precisionsmekanisk verkstad för Morse och telegrafutrustning
i Wien, Österrike. Idag är Kapsch en ledande leverantör av mobilitetslösningar och
kommunikationstjänster [1].
Materialforskning är en viktig del av företagets produktutveckling då deras produkter
ofta utsätts för mekaniska- och termodynamiska påfrestningar. Eftersom produkternas
prestanda är beroende av signalens styrka prioriteras radiofrekvensmätning på
företaget.
Materialet som används på produkten (Polykarbonat, Akryl-Styren-Akrylnitrit, PC/ASA)
uppfyller förväntade krav vad gäller UV-, temperaturkrav och radiofrekvens men för
framtiden önskar företaget att hitta material som i ännu mindre utsträckning dämpar
genomsläppligheten av radiofrekvensvågor.

1.2

Produktspecifikation

Produkten använder det senaste GNSS-systemet (Global Navigation Satellite Systems, en
kombination av GPS och GLONASS) för kommunikation av väginformatik. Produkten
använder

multiprotokollen

5.8

GHz

CEN/UNI

DSRC

(dedicated

short-range

communications) och sensorfusion-teknik för exakt mätning. DSRC är en- eller två-vägs
trådlös

kommunikation

som

främst

används

fordonsindustrin [2].
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Figur [1]. Bilden visar framsidan på OBU:n. Kåpan på baksidan är vit för att reflektera solstrålar och
minimera risken för överhettning vid direkt solljus.

Kåpan och monteringsfästet består av materialet Polykarbonat, Akryl-Styren-Akrylnitrit,
PC/ASA. Polykarbonat anses vara bland de mest lämpliga material för produkter som
använder radiofrekvensvågor.
1.3

Problemformulering

Avstånd och barriärer mellan produkten och betalstationen kan dämpa signalen. För att
förbättra produktens prestanda önskas en ökad genomsläppligheten av
radiofrekvensvågor genom ett alternativt material på kåpan och monteringsfästet som
är mer lämplig för produkten.
1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att hitta lämpliga material som kan förbättra produktens prestanda
genom att öka genomsläppligheten av radiofrekvensvågor. För att välja lämpliga
material

krävs

förståelse

av

materialegenskaperna

och

deras

påverkan

på

radiofrekvensvågorna. För att kunna dra mer konkreta slutsatser kring ett materials
genomsläpplighetsförmåga undersöks även plasttjocklek och avstånd till produktens
antenner.
Därmed är studiens frågeställningar:
[1] Vilka materialegenskaper påverkar ett materials genomsläpplighetsförmåga av
radiofrekvensvågor?
[2] Vilka

polymerer

är

mest

lämpliga

för

produkten

utifrån

företagets

kravspecifikation?
[3] Hur varierar genomsläppligheten av radiofrekvensvågor vid olika avstånd
mellan plast och produktens antenn?
[4] Hur påverkas genomsläppligheten av radiofrekvensvågor vid större tjocklek på
de polymerer som presterat bäst?
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1.5
I

Avgränsningar
rapporten

analyseras,

testas

och

bedöms

endast

polymerer

och

deras

materialegenskaper. Resterande material-grupper nämns endast i syfte att jämföras
med polymerer. Faktorer som påverkar genomsläppligheten av radiofrekvensvågor men
som inte är relaterade till materialval kommer heller inte att diskuteras i detalj i
rapporten.
Val av material med hänseende till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor oavsett
resultat är det väsentliga medan produktionsteknik och kostnad är obetydliga.
Önskvärda funktioner enligt företagets kravspecifikation kan komma att nämnas i
rapporten men är inte i fokus.
1.6 Disposition
Rapporten börjar med ett teoretiskt ramverk som kortfattat introducerar ämnet
elektromagnetism och dess innebörd och sedan förklaras olika termer som är
användbara inför materialvalet. Därefter beskrivs den metod som användes för att
besvara frågeställningarna. Resultatet av fall- och experimentella studier presenteras i
kapitlet efter. En analys av resultatet presenteras och därefter diskuteras resultatet.
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2

Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera
resultatet av de frågeställningar som formulerats. Termerna som beskrivs nedan används
som vägledning inför materialvalet.

2.1

Materialvalsprocess

Ett

typiskt

tillvägagångssätt

till

materialval

sker

genom

utvärdering

av

materialegenskaper med hänseende till problem och kravspecifikation. De främsta
materialegenskaperna är mekaniska, elektriska och termodynamiska egenskaper, men
även produktionsteknik och kostnad är viktiga vid materialvalet. Som tidigare nämnt tas
dock ingen hänsyn till produktionsteknik eller kostnad i rapporten.

Identifiering av problem

Bakgrundsundersökning

Specificering av krav

Brainstorming & val av
lösning

Utveckling av vald
lösning

Testing av lösning

Presentation av resultat

Figur [2]. Figuren visar exempel på materialvalsprocessen.
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2.2

Kravspecifikation

Med hjälp av kravspecifikationen kan polymer-grupper som inte uppfyller temperaturoch flamskyddkraven filtreras bort då dessa är nödvändiga krav.
Tabell [1]. Tabellen visar kravspecifikationen för materialet. Nödvändig/önskvärd funktion
förkortas med NF/ÖF.
Kategori
Säkerhet

Funktion
•

Klass

Materialet ska vara UL-

Kommentar

NF

klassat (flamskyddad)
Hållbarhet,
Stabilitet &
Livslängd

•
•

Materialet ska vara UV-

NF

Additiv och färg

beständigt

NF

finns för UV-

Materialet ska tåla -40

skydd för icke

grader Celsius till +115

UV-beständiga
material

grader Celsius
Tillverkning &
Produktion

•
•

•
•

Formsprutad plast
Hela höljet och
monteringsfästet ska bestå
av samma material
Tampoprint ska fästa
Lasermärkning möjlig

6

ÖF
ÖF

NF
ÖF
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2.3

Introduktion till elektromagnetism

Elektromagnetisk (EM) strålning kan färdas i vakuum utan ett medium i rymden. Annan
strålning som ljudvågor kräver ett medium i form av gas, fast eller flytande för att färdas.
Det elektromagnetiska spektret består av radiovågor, mikrovågor, infrarött (IR), synligt
ljus, ultraviolett (UV), röntgen och gamma-strålning [3].

Figur [3]. Illustrationen visar storleken på våglängden för olika vågor. Radiofrekvensvågor
är längre men har lägre frekvens än samtliga vågor.
Parametrar som påverkar vågrörelsen är period, frekvens, våglängd och amplitud. Högre
frekvens ger kortare våglängder [3]. Längre våglängder med lägre frekvens färdas genom
medium lättare än korta vågor med högre frekvens [4].

Figur [4]. Illustrationen visar våglängd, amplitud och en hel period [3].
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Elektromagnetism har både elektriska och magnetiska fält associerade till strålningen,
vilket förklarar tanken bakom termen “elektromagnetism” [5]. Elektromagnetisk
strålning uppstår när ett elektriskt fält orsakar acceleration av en atompartikel och får
den att röra på sig. Oscillerade elektriska och magnetiska fält produceras vid
accelerationen och rör på sig vinkelrätt mot varandra vilket resulterar i en ljusenergi
som kallas för foton [6]. Elektromagnetisk strålning klassas som ljus i form av fotoner
och färdas i ljusets hastighet

𝑣=𝑐=

1
>𝜀' 𝜇'

= 2.998 ∙ 108 𝑚⁄𝑠

[1]

Når vågorna färdas genom ett medium beskrivs hastigheten med ekvationen [7]:

8

𝑣=I

[2]

𝑐 = 2.998 ∙ 10J 𝑚⁄𝑠
𝑛 = 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓ö𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑡

2.3.1

Radiofrekvensvågor

Radiofrekvensvågor är en typ av elektromagnetisk strålning med lägre frekvens men
längre våglängd än annan elektromagnetisk strålning. Radiofrekvensvågor har
frekvenser mellan 20 Hz till 300 GHz och skapas genom oscillerad elektrisk ström som
periodiskt växlar riktning [8].
Då radiofrekvensvågor har en stor variation på frekvens, innebär även en stor variation
på våglängder.
Långa väglängder
Längre våglängder färdas längre avstånd än korta våglängder. Längre
våglängder färdas även genom och runt ett medium lättare än korta
våglängder.
Korta våglängder
Kortare våglängder kan transportera mer data än längre våglängder. Kortare
våglängder har fler svängningar och amplituder och kan därför transportera
mer data [4].
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2.3.1.1

Absorption

Absorption innebär att materialet absorberar energi från radiofrekvensvågor och på så
sätt dämpar och försvagar vågen. Absorptionskoefficient beskriver ett materials
påverkan på elektromagnetisk strålning genom absorption. Även dissipationsfaktorn
(se 2.3.4.1 Polarisering (material) & dissipationsfaktorn) är relaterad till absorption då
den beskriver mängd vågenergi som omvandlas till termisk energi i materialet genom
absorption. [4].
Absorptions-koefficient beräknas genom följande [9]:

𝛼=

2.3.1.2

UVW
8

=

XYV
Z

[3]

Polarisering

Polarisering beskriver riktning för den elektriska fältvektorn. Vid en vertikalt inriktad
dipolantenn kan elektronerna endast röra sig upp och ner och inte i sidled, därmed
pekar alltid elektriska fält upp och ner. I detta fall har fältet en strikt linjär
polarisering. Linjär polarisering är endast ett fall och är inte perfekt då det alltid finns
någon elektrisk komponent som pekar åt en annan riktning. Den typiska
polariseringen är elliptisk polarisering, vilket innebär både en linjär riktning (en
riktning) men även cirkulär polarisering (vertikal och horisontell riktning med samma
styrka). Polarisering är viktigt att ta hänsyn till när antenner ska riktas åt något håll,
då en felriktad antenn kan ge väldigt svag signal trots att antennen har en förmåga att
sända och motta starka signaler. Detta kallas för polarization mismatch [4].
För mer om polarisering med fokus på material, se 2.3.4.1 Polarisering (material) &
dissipationsfaktor.

Figur [5]. Figuren visar elektriskt fält och komplementära magnetfältkomponenter av en
elektromagnetisk våg. Polarisering beskriver orientering av det elektriska fältet [3].
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2.3.1.3

Reflektion

Radiofrekvensvågor reflekteras när de träffar objekt som är större än våglängden på
radiovågorna [10, kapitel 1.9]. När en våg träffar en yta med en viss vinkel reflekteras
vågen från ytan med samma vinkel. Det sker lika mycket reflektion i ett tätt nät som i
en solid yta så länge avståndet mellan nätets punkter är mycket mindre än våglängden
[4].
Reflektion kan vara en fördel beroende på applikation. Genom att sätta paraboler
bakom radiosändare eller mottagare kan vågenergin bli koncentrerad till en smal linje.
En vid spridning av vågenergi kan även uppnås genom att minimera reflektion.

Figur [6]. Figuren visar reflektion av radiofrekvensvågor. Incidentvinkeln är alltid
densamma som reflektionsvinkeln. En parabol använder denna effekt för att förstärka vågen
genom att koncentrera den [3].

2.3.1.4
Brytningsindex
Ett materials brytningsindex är ett dimensionslöst nummer som beskriver
ljushastigheten genom materialet [11]. Den beskriver även hur mycket av ljuset som böjs
och bryts och reflektionen på ytan av materialet.
Att vatten har brytningsindexet 1.333 innebär att ljuset färdas 1.333 gånger så snabbt i
vakuum som i vatten.
Om ljushastigheten för ett ämne är känt kan brytningsindexet definieras för ett ämne
genom ljushastigheten i vakuum i förhållande till ljushastigheten i ämnet [12]. Databaser
på brytningsindexet för olika material finns tillgängliga [13].
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2.3.1.5

Diffraktion

Diffraktion beskriver böjningen av vågor när de träffar en yta. Vid diffraktion övergår
en del av vågens energi till att skapa mindre sfäriska vågor kring hinder, hörn och hål i
ytan. Energin på diffraktionens våg är dock betydligt mindre än energin på vågen som
orsakade diffraktionen. Fenomenet kallas för Huygens lag [4].

Figur [7]. Figuren visar diffraktionen av vågor när de träffar ett material med ett hål i mitten
(enligt Huygens lag) [3].

2.3.1.6

Interferens av vågrörelse (signal-störning)

Fasen som radiofrekvensvågorna hamnar i när en antenn mottar eller sänder signaler
kan ge varierande värden. Radiofrekvensvågor kan förstärkas eller försvagas beroende
på fasen de hamnat i. Detta blir enkelt att förstå genom att illustrera två sinuskurvor
som adderas vid olika faser. När vågorna ligger i samma fas kan förstärkning uppnås,
vilket kallas för konstruktiv interferens (constructive interferance). När vågorna ligger
i motsatt fas kan försvagning ske, vilket kallas för destruktiv interferens (destruvtice
interferance) [4].

Figur [8]. Figuren visar en förenklad illustration av vågorna som adderas vid olika faser.
Vågorna förstärks i första exemplet men släcks ut i andra [3].
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2.3.1.7

Siktlinje

Siktlinje innebär, förenklat, att punkt B kan synas från punkt A. Det blir dock mer
komplicerat

vid

elektromagnetisk

strålning.

Fortplantningsförmågan

av

elektromagnetiska vågor varierar vid olika våglängder. Ljus har en våglängd på 0.5
mikrometer medan radiofrekvensvågor har en våglängd på några millimeter till
centimeter. Detta innebär att strålningen är bredare vilket betyder att vågorna behöver
mer utrymme för att siktlinjen ska synas helt.
Notera att detsamma även kan gälla synligt ljus trots att den har högre frekvens och
kortare våglängd. Ju längre vågen tillåts att färdas desto bredare blir vågen [4].
2.3.2
Dämpningskoefficient
Termen som beskriver försvagning av elektromagnetisk strålning som färdas igenom ett
medium

per

avståndsenhet

kallas

för

“Attenuation

constant”

eller

“dämpningskoefficient” (även konstant eller parameter). Enheten för koefficienten är
neper/meter, där en neper är ~8.7 dB. Koefficienten kan bestämmas genom ett
förhållande mellan amplituder med hjälp av följande ekvation [14]:
\
\^

[ ] [ = 𝑒 _*

[4]

Vid mätning och beräkning av dämpningskoefficienten är det viktigt att skilja på
försvagning av elektromagnetisk strålning och förlust av elektromagnetisk strålning.
Försvagning är oundvikligt men kan i detta fall reduceras med val av rätt material.
Förlust beror ofta på reflektion och kan teoretiskt undvikas vid goda förhållanden men
är svårt att tillämpa i verkligheten [15].
För produkten OBU finns tre parametrar som påverkar produktens prestanda;
försvagning, förlust och störning av energin i den elektromagnetiska strålningen.
Försvagning av signal beror på avståndet mellan OBU:n och betalstationen (TRX),
materialet som omsluter tekniken samt glasrutan och andra barriärer mellan produkten
och betalstationen.
Förlust av signal beror främst på reflektion av strålningen, som sker bland annat när
signalen skickas från betalstationen genom glasrutan och materialet till produkten och
tillbaka.
Störning av signal sker när betalstationer placeras bredvid varandra vid varje körfält.
För att undvika störning sänder betalstationen svaga signaler i korta avstånd och
barriärer placeras mellan olika körfält vid vissa tullar. Signalen skickas i 30 graders
vinkel för att undvika att fordonet bredvid tar upp signalen som sänds. Dessutom finns
ett minimumkrav på avståndet mellan betalstationerna [1].
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2.3.3
Magnetisk permeabilitet
Magnetisk permeabilitet är ett viktigt begrepp inom elektromagnetism som beskriver
ett materials förmåga att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält inom sig. Den mäts
i henry per meter (H ∙ mcd ) eller Newton per Ampere kvadrat (N ∙ AcU ) och beräknas
med följande ekvation [16]:

𝐵 = 𝜇𝐻

[5]

Ett material med hög magnetisk permeabilitet släpper förbi mer magnetiskt flöde.
Magnetiskt flöde mäts i weber (Wb) och beskriver mängden av det totala magnetfältet B
(antal magnetfältlinjer) som passerar genom en yta. För en plan yta och konstant
magnetfält gäller följande

Φ/ = 𝐵 ∙ 𝑆 = 𝐵𝑆 cos 𝜃

[6]

där 𝐵 är magnetflödets densitet, 𝑆 är arean av ytan och 𝜃 är vinkeln mellan magnetfältets
linjer och normalen till S [17].
Ett materials magnetiska permeabilitet listas ofta som en konstant trots att värdet kan
variera beroende på fältstyrkan som applicerats på materialet. Detta kan vara
vilseledande då ett materialval kan baseras på dess listade värde på magnetisk
permeabilitet, men kan ge oförväntade resultat beroende på applicerad fältstyrka.
Grafen nedan visar ett exempel på ett materials magnetiska permeabilitet som listas som
en konstant.

Figur [9]. Grafen visar materialet Stål C-1018 vid ökande fältstyrka. För materialet C-1018
varierar permeabiliteten mellan (5–100 μN/A2) men listas som 100 μN/A2 [4].
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Förutom fältstyrkan kan även temperatur, processteknik, fuktighet samt andra faktorer
påverka permeabiliteten.
2.3.3.1

Magnetisk susceptibilitet

Material kategoriseras baserat på deras magnetiska susceptibilitet, vilket beskriver ett
materials förmåga att magnetiseras vid närvaron av ett externt magnetfält. Den
definieras med följande;

𝑀 = 𝜒𝐻

[7]

där 𝑀 är ämnets magnetisering och 𝐻 är magnetfältets styrka [18].
Diamagnetiska material har en svag, negativ susceptibilitet (repulsion) till magnetfält
och magnetiseras inte när det externa fältet tagits bort. I dessa material är alla
elektroner i materialet bundna. Materialet kan inte magnetiseras då inga elektroner i
materialet kan bli bundna till elektronerna i det externa magnetfältet. De flesta material
tillhör denna kategori. Material med ett värde på <1 på relativ permeabilitet klassas som
diamagnetiska material (se 2.3.3.2 Relativ permeabilitet).
Paramagnetiska material har en svag, positiv susceptibilitet (attraktion) till externa
magnetfält och magnetiseras lätt men endast vid närvaron av ett externt magnetfält. När
det externa magnetfältet tas bort förlorar materialet sin magnetism. Material med ett
värde på >1 på relativ permeabilitet klassas som paramagnetiska material.
Ferromagnetiska material har en positiv susceptibilitet till externa magnetfält.
Attraktionen mellan materialet och det externa magnetfältet är mycket stark och dessa
material behåller sin magnetism även när det externa magnetfältet tagits bort. Väldigt
få material tillhör denna kategori och några exempel är Järn, Nickel och Cobalt. Dessa
material används ofta för avskärmning av elektriska komponenter och är effektiva på
blockering av elektromagnetiska vågor.
Den starka attraktionen beror dels på fria elektroner i materialets fält, men även på
magnetiska domäner som vid ett icke-magnetiserat tillstånd är slumpmässigt
organiserade men blir parallellt inriktade vid närvaron av ett externt magnetfält. [19].
2.3.3.2

Relativ permeabilitet (magnetisk)

Relativ permeabilitet är ett dimensionslöst mått på magnetisk permeabilitet för ett
medium i förhållande till magnetisk permeabilitet i vakuum [20]. Ett högt värde tyder på
ett material med god förmåga att magnetiseras. De flesta material, inklusive metaller
med undantag till vissa, ligger runt värdet 1.
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Tabell [2] visar värden på relativ permeabilitet för olika material [5].

Ekvationen för relativ permeabilitet kan användas för att kategorisera material baserat
på deras susceptibilitet. Material med relativ permeabilitet på <1 är diamagnetiska, >1 är
paramagnetiska och värden mycket >1 är ferromagnetiska.
l

𝜇: = l

]

[8]

där 𝜇' = 4𝜋 ∙ 10co 𝑁/𝐴U är den magnetiska permeabiliteten i vakuum.
För relativ permeabilitet definieras den magnetiska känsligheten genom
𝑋4 = 𝜇: − 1

[9]

där 𝑋4 kallas för molär mottaglighet [21].

2.3.4

Permittivitet och relativ permittivitet (dielektrisk konstant)

Permittivitet är ett mått på kapacitansen som uppstår när ett magnetfält bildas. När
dielektriska material eller isolatorer placeras i ett elektriskt fält sker nästan inget
strömflöde i materialet. Detta beror återigen på att elektronerna i materialet redan är
bundna till andra elektroner. I en icke-isolator som vissa metaller, finner man fria
elektroner som binds till elektronerna i det elektriska fältet, vilket resulterar i ett stort
strömflöde i materialet [22].
Relativ permittivitet beskriver ett materials förmåga att uppehålla elektrostatisk
energi (potentialenergi) i ett magnetfält [23]. Den beräknas genom ett materials
permittivitet i förhållande till permittiviteten i vakuum. Permittiviteten i vakuum är
𝜀stuvv4 = 1.0 per definition och material med värden mellan 1–2 önskas om de ska
användas som isolatorer.
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Den beräknas med följande ekvation

w

𝜀 = w , 𝐶' =
]

x] \
y

[10]

Där
𝐶 = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟
𝐶' = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟
𝜀' = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚 (8 ∙ 10cdU 𝐹/𝑚)
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛
𝑇 = 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛

När elektromagnetisk strålning färdas genom ett material kan materialets dielektriska
konstant påverka vågimpedansen i strålningen, vilket leder till reflektioner vid
gränsytan på material. Förändringar i vågimpedansen påverkar även våglängden av det
elektromagnetiska fältet inuti materialet, vilket leder till en hastighetsförändring på
elektromagnetiska strålningen som färdas genom materialet [24].

2.3.4.1

Polarisering (material) & Dissipationsfaktor

Dielektriska material är sämre på att leda ström och blir polariserade vid inverkan av
ett applicerat elektriskt fält. Polariseringen är beroende av ett materials molekylära
struktur då bundna elektroner resulterar i brist på strömflöde i ett material, vilket leder
till polarisering [23].

Figur [10]. Figuren visar den molekylära strukturen vid ett icke-polariserat och polariserat
tillstånd [6].

Polarisering av ett material under inverkan av ett applicerat elektriskt fält kan variera.
Energin i det elektriska fältet omvandlas till termisk energi vid förändringar i amplituden
i det elektromagnetiska fältet, vilket sker på grund av molekylvibrationer som uppstår
vid variationer av polariseringen.
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Dissipationsfaktorn beskriver förlusten av energin vid omvandlingen som sker genom
absorption.
Dissipationsfaktorn och dielektrisk förluststangent hänger ihop. Dissipationsfaktorn
definieras som resistiv effektförlust i förhållande till applicerad fältkraft i kondensatorn.
[23]-[25].

Figur [11]. Grafen visar den dielektriska konstanten och förluststangenten för olika material
[7].

2.3.4.2

Dielektrisk styrka

Dielektrisk styrka beskriver den mängd spänning som ett material kan motstå innan den
når

sin

nedbrytningsspänning

(även

kallad

spänningsgräns)

och

blir

elektricitetsledande. Ett typiskt exempel på detta är luft. Luft anses vara en god isolator,
bland annat på grund av luftens höga relativa permittivitet men har låg
nedbrytningsspänning. När spänningen i det elektriska fältet överstiger luftens
nedbrytningsspänning blir luften elektricitetsledande och joniserad (atomerna slits bort
från atomkärnan), vilket resulterar i blixtnedslag. På samma sätt kan andra material ta
skada eller förstöras när deras nedbrytningsspänning överstigits av ett elektriskt fält
med hög spänning. Dielektrisk styrka behöver tas hänsyn till när spänningen förväntas
vara hög eller vid användning av ett tunt material [26].
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2.4

Material och design med hänsyn till radiofrekvensvågor

Material med fokus på radiofrekvensvågor beskrivs nedan.
2.4.1

Elektromagnetiska material

Elektromagnetiska material har en stor påverkan på elektromagnetiska fält och kan
omdirigera, absorbera, dämpa eller blockera elektromagnetiska vågor beroende på
materialets egenskaper [27]. Materialen kategoriseras baserat på påverkan de har på
elektromagnetisk strålning.

2.4.1.1

Konduktiva material

Det finns flera varianter av konduktiva material som används i avskärmningssyfte eller
för påverkan av elektriska och statiska laddningar i elektriska komponenter. Ett
materials ledningsförmåga är avgörande för användningsområdet som ett konduktivt
material [28].
§

EMI/RFI blockering – [10d − 10X ]
Blockerar elektromagnetiska vågor genom att absorbera eller reflektera vågorna

§

Conductive compounds – [10d − 10ƒ ]
Används för att få fram starkare elektriska laddningar

§

Static Dissipative compounds – [10ƒ − 10dU ]
Erbjuder i snabbare takt än anti-statiska material en spridning eller sönderfall
av elektriska laddningar

§

Anti-static compounds – [10d' − 10dU ]
Erbjuder ett långsamt sönderfall av statiska laddningar

2.4.1.2

Absorberande material (RAM)

Absorberande material (Radar-absorbing materials, RAM) dämpar reflektionen av
vågorna och omvandlar absorberad vågenergi till termisk energi. Vid frekvenser mellan
1-40GHz används magnetiska material för att absorbera energin från vågorna. [29]
Material som används i företagets mätkammare klassas som absorberande material (se
2.5.1 ekofritt rum).

2.4.1.3

Dielektriska material

Alla material dämpar styrkan på elektromagnetiska vågor och hit tillhör även
dielektriska material, men dessa material kan dämpa vågorna på en mycket mindre skala
i förhållande till konduktiva material. Materialen är främst önskvärda inom
telekommunikation för god signalöverföring [27].

18

Teoretiskt ramverk
2.4.1.4

Metamaterial

När vanliga material inte uppfyller förväntade krav kan metamaterial vara ett intressant
alternativ. Metamaterial är artificiellt konstruerade med hjälp av nano-kompositer
bestående av plaster och metaller. De kan manipuleras beroende på önskemål, krav och
appliceringsområde [30]. Metamaterial är dock ofta inte tillgängliga för tillfället.

Figur [12]. Figuren visar ett exempel på hur metamaterial kan se ut [8]
2.4.2

Materialstruktur

Amorfa polymerer har en slumpmässigt ordnad molekylstruktur. Dessa polymerer har
ingen fast smältpunkt utan mjuknar gradvis vid temperaturökning och är enkla att
forma.
Delkristallina polymerer har en regelbundet ordnad molekylstruktur vilket ger god
styrka och styvhet [31]. Dessa polymerer mjuknar inte vid temperaturökning som amorfa
plaster utan bibehåller sin styvhet tills viss mängd värme absorberats, och ändrar
därefter snabbt till flytande form med låg viskositet
En plast kan dock inte bli helt kristalliserad och majoriteten av alla polymerer har en
kombination av en amorf och delkristalliserad materialstruktur. Plaster kategoriseras i
två grupper beroende på mängden av amorf eller delkristalliserad ordning på strukturen
i materialet [32].

Figur [13]. Figuren visar vanliga polymerer kategoriserade beroende på deras amorfa eller
delkristalliserade materialstruktur [9].
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2.4.3

Produktdesign

Produktdesign har en stor påverkan på produktens prestanda. Designen på produkten
kan försvaga eller förstärka radiofrekvensvågorna beroende på applicering.
Materialtjocklek, avstånd till antenner, kurvaturer, färgval, antenn-placering på
kretskortet mm påverkar genomsläppligheten av elektromagnetiska vågor.
Förstärkning av elektromagnetiska vågor är även möjligt. Som tidigare nämnt kunde
paraboler vid mottagar- eller sändningsantenner koncentrera och förstärka vågen i en
viss riktning.

2.4.3.1

Avstånd till antenn och väggtjocklek

Vid låg relativ permittivitet är det möjligt att uppnå god elektrisk transmission om
väggtjockleken på materialet är mindre än halva våglängden som sänds. Detta kallas för
halv-våglängdskonfiguration och används främst för att bestämma maximal tillåten
väggtjocklek på materialet. För frekvenser mellan 5–25 GHz tillåts en variation på
väggtjockleken mellan 3-15mm om materialets relativa permittivitet är 4.0. Halvvåglängdskonfigurationen är applicerbar på många produkter då maximal tillåten
väggtjocklek erbjuder tillräckligt god styrka och styvhet [33].
Halv-våglängdskonfiguration används främst vid högre frekvenser inom intervallet av
mikrovågor. Följande ekvationer används för att bestämma väggtjocklek på material
samt avstånd till antenn på radomer. Optimalt avstånd mellan antenner och material
minimerar reflektioner när vågorna träffar materialet [34].

Våglängden beräknas genom följande ekvation:
[11]

𝜆' = 𝑐' ⁄𝑓8
𝑓8 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠
𝑐' = 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
𝜆' = 𝑣å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛
𝜖: = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡
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Våglängden genom materialet beräknas genom följande ekvation:

𝜆4 = 𝜆' ⁄√𝜖

[12]

𝜆4 = 𝑣å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

Optimal eller maximal tillåten väggtjocklek för materialet kan även beräknas. Om
tjockleken som fås är den optimala eller den maximalt tillåtna beror på produkten,
antennerna samt materialet som används. Den beräknas genom följande:

Z]

𝑇4 = U∙

√ˆ‰

[13]

𝑇4 = 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘
𝜖: = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

Minsta avstånd mellan produktens antenner och materialet beräknas genom följande
för bättre värden:

𝑑4 = 𝜆' ⁄2

[14]

𝑑4 = 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 mellan antenner och materialet

2.4.3.2

UV-strålning och färgval

Färgval som görs på produkten av estetiska skäl kan ha en negativ påverkan på
genomsläppligheten av radiofrekvensvågor. Färger som innehåller kol, bly eller metaller
ska inte användas då dessa blockerar RF-signalerna. Ljusare färger föredras för att
undvika höga temperaturer på plasten vid direkt solljus [35].
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UV-strålning kan påverka bindningarna inuti materialet och leda till excitationer. [36, s.
500]. Excitation innebär att en elektron får energitillförsel genom att absorbera en foton
eller krocka med en partikel. Efter energitillförseln exciterar elektronen upp till högre
energinivåer (skal på högre nivå) men är mycket ostabil och exciterar snabbt tillbaka till
sitt grundskal. När elektronen exciterar tillbaka slutar det med extra energi över som
avges i form av elektromagnetisk strålning. [37].
UV-strålning kan även bilda ett oxiderat ozon-lager som innehåller syreatomer och
syreradikaler vilket resulterar i att elektroner avges från materialet. Ozon-lagret
påverkar ytan på materialet och leder till missfärgning av materialet.
Material som inte är UV-beständiga kan behandlas med en additiv eller färgning som gör
att materialet påverkas mindre av UV-strålningen. [36, s. 500].

2.5

Mätningsutrustning

Mätningsutrustningen bestod av ett ekofritt rum och en programvara som skickar
signaler från det ekofria rummets antenner till produktens antenner, och tillbaka.
2.5.1

Programvara

Conversion Gain (CG) ger ett värde på skillnaden mellan mottagen och sänd signal till
On-Board Unit. Inkommande signal (frequency) sänds med en kanal på frekvensen 5,8025
GHz medan utgående signal (subcarrier frequency) skiljer sig av antingen 1,5 eller 2.0
MHz från inskickad frekvens. Ett positivt värde fås fram och höga värden innebär mindre
dämpning av radiofrekvensvågor.
Downlink Sensitivity Test Setup ger ett värde på minsta möjliga nivå där EUT
(Equipment Under Test) fungerar felfritt. Den startar på styrkan –59 dB och skickar 200
signaler till OBU:n. Värdet på styrkan går långsamt upp tills produkten lyckats ta emot
minst 199/200 inskickade signaler. När produkten mottagit 199 eller 200 signaler har den
klarat testet och ett negativt värde som beskriver känsligheten fås fram. Värdet ligger
oftast kring –50 till –46 dB och låga värden önskas då höga värden tyder på dämpning av
radiovågor i större utsträckning. Styrka, antal inskickade signaler och krav på mottagna
signaler kan ändras manuellt men en standard används för samtliga mätningar.
Både DS och CG bör mätas i boresight (framsidan), azimut (vinklat 35–45 grader
horisontellt från boresight) och elevation (vinklat vertikalt från boresight) [Kapsch
TrafficCom].
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2.5.2

Ekofritt rum

Ett ekofritt rum används för att undvika signalstörningar från andra
komponenter och reflektioner av elektromagnetisk strålning när mätningarna
görs. Materialet i rummet består av pyramid-format, kol-baserat skum täckt av
en konduktiv och magnetiserad metall, ofta järn. Med rätt material och
konstruktion på rummet kan elektromagnetisk strålning utanför rummet inte
färdas in i rummet. Detta är viktigt för att undvika att signalen från andra
elektriska komponenter inte tas upp eller stör signalen på produkten. Materialet
blockerar vågorna genom att absorbera dem och minimera reflektioner [38].

Figur [14]. Figuren visar ett ekofritt rum som absorberar elektromagnetisk strålning [10].
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3

Metod

I kapitlet beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att
besvara studiens frågeställningar.

3.1 Koppling mellan frågeställningar & metod
Tabell [3] beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och vilka metoder som
används för att bearbeta frågeställningarna.

Tabell [3]. Kopplingen mellan studiens frågeställningar och metod.

Frågeställning 1

Frågeställning 2

Frågeställning 3

Frågeställning 4

Fallstudie

Fallstudie &

Experimentell

Experimentell

experimentell

studie

studie

studie

Frågeställning 1

Materialegenskaper och radiofrekvensvågor

En fallstudie har utförts för att besvara studiens första frågeställning. Fallstudien ger en
djupare

förståelse

för

teorin

kring

ett

materials

genomsläpplighets-

eller

avskärmningsförmåga samt hur materialegenskaper påverkar radiofrekvensvågor. För
att besvara studiens första frågeställning används endast teorin kring material och
genomsläpplighet av radiofrekvensvågor.

Frågeställning 2

Radiofrekvensmätning på polymerer - Standard

Fallstudien hjälper även vid materialvalet och att besvara andra frågeställning men även
en experimentell-studie har utförts för att besvara studiens andra frågeställning.
Noggranna mätningar krävs för att få fram värden på genomsläppligheten av
radiofrekvensvågor på olika material. Valda polymerer placeras med samma avstånd
från kretskortet för mätning. Avståndet mellan materialskivan och kretskortet
föreställer ungefär samma avstånd mellan kåpan och kretskortet på produkten (4
millimeter). Materialskivor används istället för kåpor för att förenkla mätningstekniken
samt minimera risken för felmätningar som kan uppstå vid kurvaturer och radier på
kåporna, då materialstruktur och tätheten mellan molekyler kan variera på kåpan.
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Frågeställning 3

Radiofrekvensmätning med olika avstånd

En experimentell studie har utförts för att besvara tredje frågeställning. Polymerer
placeras manuellt på olika avstånd från produktens antenner. Plasterna mäts på
avstånden (13, 20, 25, 32, 34, 40) millimeter.

Frågeställning 4

Radiofrekvensmätning med olika tjocklekar

En experimentell-studie har utförts för att besvara studiens fjärde frågeställning.
Polymerer som presterat bäst mäts med tjockleken 3-4 millimeter. De placeras på
standardavståndet 4 millimeter från antennerna.

3.2 Materialval
Materialvalet är baserat på materialegenskaper och tillgängliga plaster hos
underleverantörer. Till en början valdes material som ansågs ha god radiofrekvenstransparens och nästintill perfekta materialegenskaper för produkter som använder
radiofrekvens-

och

materialegenskaper

mikrovågor.
som

Därefter

referensplasten.

valdes
För

material

att

med

undersöka

liknande

hur

mycket

materialegenskaperna faktiskt påverkar genomsläppligheten av radiofrekvensvågor
beställdes även polymerer som förväntades blockera eller dämpa vågorna. En plast med
hög dielektrisk konstant men låg dissipationsfaktor och brytningsindex från olika
tillverkare, en lätt konduktiv plast med någorlunda bra elektriska materialegenskaper
och en kolfiber-förstärkt polyamidplast på 40% för jämförelse. Både amorfa och
delkristalliserade polymerer ingick i mätningen för att undersöka skillnaden mellan
dessa.

Materialbeställningen skedde i följande steg
Polymerer med bra materialegenskaper som förväntas ha hög genomsläpplighet
av radiofrekvensvågor
Delkristalliserad

Delkristalliserad

PTFE

PEHD

Amorf
SLS

Polymerer med liknande materialegenskaper som referensplasten
Amorf

Amorf

Delkristalliserad

Amorf

Delkristalliserad

Delkristalliserad

Amorf

Amorf

LEXAN

PC

VALOX

GELOY

PA6

PA12

ABS

ASA
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Polymerer som förväntas blockera eller dämpa radiofrekvensvågorna
Delkristalliserad

Delkristalliserad

Delkristalliserad

PVDF

ACETAL

KF-FÖRSTÄRKT

Hög dielektrisk
konstant

Konduktiv

God våg-absorption

Se bilaga [1] för jämförelse av materialegenskaper av polymererna.

3.3

Mätningsteknik

Genomsläppligheten av radiofrekvensvågor bestäms genom att mäta styrkan på
radiofrekvensvågorna som skickats från mätkammarens antenner (TRX) efter att de
passerat materialet och fått kontakt med antenn 1. Därefter sänder antenn 2 tillbaka
signalen till antennerna i mätkammaren. Hastigheten på radiofrekvensvågorna
förväntas vara lägre än ljusets hastighet då mätningarna inte sker i absolut vakuum. Alla
mätningar sker med frekvensen 5,8025 GHz och samma inställningar används vid alla
mätningar (subcarrier frequency, minimum 199/200 signaler, -59 i start power med
mera).
Samtliga material har måtten 120x120x2mm respektive 100x100x2mm. Några material
mäts även med 3-4 millimeters tjocklek. Samma fixtur används på samtliga polymerer
för att besvara andra, tredje och fjärde frågeställning.
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Figur [15]. Figuren visar montering i mätkammaren.
Avståndet mellan produkten och kammarens antenner är detsamma vid alla mätningar
och får inte justeras vid jämförandet av olika material. En justering på avståndet
påverkar vågens elektriska och magnetiska fält samt vilken fas vågorna hamnar i, vilket
resulterar i en stor variation på mätvärden som inte beror på materialet.

3.4

Litteraturstudie

Nätbaserade böcker, forskningsartiklar och sidor har använts för att få fram teorin
kring material och radiofrekvensvågor.
3.5 Analysmetoder för resultat
Genom att jämföra polymerernas värden på Downlink sensitivity och Conversion Gain
kan polymererna analyseras.
3.6 Validitet och reliabilitet
Validitet är en värdering av undersökningens och mätningsmetodens relevans för
studien. Reliabilitet är en värdering på huruvida studiens resultat blir densamma om
studien upprepas [39]. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet medan hög reliabilitet
inte garanterar hög validitet [40].
Validitet uppnås i litteraturstudien eftersom litteraturen är relevant och behandlar
ämnesområdet som anges i studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.
Mätningsmetoden är tillräckligt relevant för att besvara frågeställningarna.
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Reliabilitet är däremot svårt att säkerställa i studien då variationer i mätningsresultat
alltid kommer existera på grund av temperatur- och fuktförändringar i mätkammaren.
Det behöver dock inte innebära brist på kvalité i mätningsmetoden då något varierande
resultat är svårt att undvika vid mätning av elektromagnetisk strålning och är dessutom
förväntat.
För att undvika varierande resultat mättes alla polymerer under samma dag. Varierande
resultat upptäcktes endast när mätningarna gjordes med flera dagars uppehåll.
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4

Genomförande och resultat

Kapitlet presenterar studiens resultat från mätningarna och jämför polymerers
genomsläpp eller förstärkning av radiofrekvensvågor.

4.1

Frågeställning 1

Materialegenskaper och radiofrekvensvågor

Det finns en rad olika materialegenskaper som bör undersökas inför ett materialval.
Dielektrisk konstant (relativ permittivitet) samt dissipationsfaktor är de som anses vara
viktigast för produkter som kräver avskärmning eller genomsläpp av elektromagnetisk
strålning. För avskärmning önskas höga värden medan låga värden önskas för
genomsläpp av radiofrekvensvågor.
En

amorf

plast

föredras

över

delkristalliserad

plast

för

genomsläpp

av

radiofrekvensvågor. Magnetisk permeabilitet bör ligga i närheten av 1.0, vilket de flesta
polymerer redan gör men många material som ligger över 1.0 är konduktiva, och
konduktiva material ska helst undvikas. Även brytningsindexet bör ligga i närheten av
1.0.

4.2

Frågeställning 2

Radiofrekvensmätning på polymerer

Radiofrekvensvågornas hastighet genom materialet kan beräknas med följande ekvation
𝑣=

𝑐
𝑛

Polykarbonat har ett brytningsindex på 1.5860 vilket ger hastigheten

𝑣=

𝑐 2.998 ∙ 10J 𝑚⁄𝑠
⇒
= 1.89 ∙ 10J 𝑚/𝑠
𝑛
1.5858

På samma sätt kan hastigheten på radiofrekvensvågorna beräknas på resterande
material.
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Tabell [4]. Tabellen visar våghastigheten genom olika material. De gråmarkerade har större
hastighet än andra material. Brytningsindexet är dock svårt att hitta på polymerblandningar,
därför finns endast polymergruppers våghastighet genom materialet listade nedan
Material/Mätningstyp

våghastighet

brytningsindex

Utan plast/skum-material

<2.998 ∙ 10J 𝑚⁄𝑠

-

PTFE

2.22 ∙ 10J 𝑚⁄𝑠

1.35

PVDF

210 ∙ 10J 𝑚/𝑠

1.426

PE

1.99 ∙ 10J 𝑚/𝑠

1.51

PA12

1.95 ∙ 10J 𝑚/𝑠

1.53

PC

1.89 ∙ 10J 𝑚/𝑠

1.5860

Vid standardmätningen mättes produkten utan någon plastbarriär och jämfördes med
referensen och samtliga plaster. Utan någon plast eller med endast skum som täckte för
antennerna gav betydligt sämre värden i jämförelse med närvaron av en plast.
Referensplasten ger en förbättring på 0.5 dB på DS och 2.4 dB på CG.
Lexan gav bäst värden med ett medelvärde på 50.1 på DS och 9.8 på CG. Två olika värden
står listade på Lexan på DS då den visade -50.5 lika ofta som -49.6. Även PA12 natur och
Geloy gav bra värden som visar en liten förbättring i jämförelse med referensen. Vid
jämförelse med utan någon plast ger Lexan en förbättring på 1.15 dB på DS och 3.1 dB på
CG och en förbättring på 0.65 dB på DS och 0.7 dB på CG i jämförelse med referensplasten.

Tabell [5]. Tabellen visar resultatet från mätningarna och en jämförelse mellan olika polymerer
och deras värden. DS står för mätningen Downlink Sensitivity Test Setup medan CG står för
mätningen Conversion Gain.
Material/Mätningstyp

DS

CG

PC/ASA

-49.4

8.7-9.1

Utan plast/skummaterial

-48.9

6.7

GELOY

-49.6

9.6

-49.6

9.4

Material/Mätningstyp

DS

CG

PA6

-49.4

8.7

PTFE

-49.6

7.9

PEHD

-49.4

8.2

-49.5

8.8

Referens

(ASA/PC)
LEXAN

PC
TRANSPARENT
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TRANSPARENT

LEXAN

-50.5,-49.6

ACETAL

9.8

(-1.15 dB)

-48.7

8.5

-49.7

VALOX

-49.6

9.7

PA12

-49.6

9.5

-49.6

9.4

-49.6

9.6

PVDF 1

-48.7

8.4

PVDF 2

-48.7

8.4

SLS

-49.1

8.4

KF-FÖRSTÄRKT

-

-

TRANSPARENT
PA12
SVART
PA12
NATUR

4.3

Frågeställning 3

Radiofrekvensmätning med olika avstånd

För att beräkna det optimala avståndet används följande ekvation

𝜆4 = 𝜆' ⁄√𝜖

𝜆4 = 𝑣å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑑4 = 𝜆' ⁄2

𝑑4 = 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
(𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑇𝑅𝑋)

𝑓8 = 5.0825 𝐺𝐻𝑧
𝑑4 = 𝜆' ⁄2

⇒

⇒

𝜆' = 0.05898524 𝑚

0.05898524⁄2 = 0.0295𝑚 = 2.9𝑐𝑚

Det innebär att alla material bör ligga minst 2.9 cm från produktens antenner för
optimala värden.
Avståndsmätningen visade att alla plaster, oavsett vilka värden de hade vid
standardavståndet, fick bättre värden vid 3.2-3.4 centimeters avstånd. Den
kolfiberförstärkta plasten kunde inte mätas på kortare avstånd än 3 centimeter. Enligt
programvaran var produkten blockerad och ett värde kunde inte fås fram. De flesta
plaster fick sämre värden återigen vid 4.0 centimeter medan den kolfiberförstärkta
plasten var den enda som gav bättre värden vid 4.0 än 3.0 centimeter.
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Tabell [6]. Tabellen visar mätningsresultaten för avståndsmätningen. Gråmarkerade värden
visar de bästa resultaten.
Material/avstånd

0.4

1.2

2.0

3.2

3.4

4.0

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-48.9

9.6

4.6

5.9

10.7

10.5

5.7

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-48.9

9.4

5.8

5.4

10.2

10.0

6.2

-49.6

-47.7

-47.7

-50.5

-50.5

-48.9

9.8

5.1

6.5

10.3

10.2

5.2

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-48.9

9.7

6.0

5.4

9.8

9.8

6.7

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-47.7

9.5

5.5

5.4

9.8

9.8

5.9

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-48.9

9.4

6.0

4.7

10.2

10.2

6.5

-49.6

-47.7

-47.7

-50.6

-50.6

-47.7

9.6

5.1

5.7

10.0

9.2

5.0

-49.4

-47.7

-46.7

-49.7

-49.7

-48.9

8.7

5.6

3.5

9.7

9.6

7.4

-49.6

-47.7

-47.7

-49.6

-49.6

-48.9

8.5

6.6

5.5

8.8

8.8

6.5

-49.4

-47.7

-47.7

-49.7

-49.7

-48.9

8.2

5.6

5.4

8.2

8.2

6.2

-48.8

-47.7

-49.9

-49.9

-48.9

7.0

4.4

9.4

9.1

6.5

-48.7, -49.7

-48.8

-47.7

-49.9

-49.9

-47.7

8.5

6.6

4.7

9.2

9.0

5.5

-48.7

-48.8

-47.7

-49.9

-49.9

-48.9

(centimeter)
GELOY

LEXAN
TRANSPARENT

LEXAN

VALOX

PA12
TRANSPARENT

PA12
SVART

PA12
NATUR

PA6

PTFE

PEHD

PC TRANSPARENT

-49.5
8.8

ACETAL

PVDF 1
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PVDF 2

KF-FÖRSTÄRKT

8.4

7.3

5.5

9.4

9.2

6.5

-48.7

-47.7

-47.7

-49.9

-49.9

-47.7

8.4

5.8

4.1

9.2

8.9

5.9

-

-

-

-37.7

-37.7

-39.8

-

-

-

-15.7

-15.9

-16.4

För att beräkna våglängden i materialet används följande ekvation

𝜆4 = 𝜆' ⁄√𝜖

𝜆4 = 𝑣å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

För materialet PC fås följande våglängd i materialet

𝜆4 = 𝜆' ⁄√𝜖 ⇒ 0.05898524⁄√2.9 = 0.0346𝑚 = 34.6𝑚𝑚

Det innebär att våglängden genom materialet är 34.6 millimeter.

4.4 Frågeställning 4

Radiofrekvensmätning med olika tjocklekar

Följande ekvation kan användas för att beräkna optimal tjocklek eller maximal tillåten
väggtjocklek på polymerer beroende på deras dielektriska konstant. Om tjockleken som
fås är den optimala eller den maximalt tillåtna beror på produkten, antennerna samt
materialet som används.

Z]

𝑇4 = U∙

𝑇4 = 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘

√ ˆ‰

𝜖: = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

För materialet PC gäller följande

Z]

𝑇4 = U∙

√ˆ ‰

⇒ 𝑇’w =

0.05898524

U∙√U.“

= 0.0173𝑚 = 1.73𝑐𝑚
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På samma sätt fås optimal väggtjocklek för andra polymerer.

Större väggtjocklek visade antingen en förbättring eller ingen skillnad alls. Det bästa
värdet fås med plasten Geloy med tjocklek på 0.4 centimeter, därefter kommer PA12
Grilamid med 0.3 centimeters tjocklek.

Tabell [7]. Tabellen visar mätningsresultaten för tjockleksmätningen. Gråmarkerade värden
visar de bästa resultaten.
Material/Tjocklek
(centimeter)

0.2
DS

0.3
CG

DS

0.4
CG

DS

CG

GELOY

-49.6

9.6

-

-50.7

10.6

LEXAN

-49.6

9.4

-

-49.8

10

LEXAN

-49.6

9.8

-

-49.8

10.3

VALOX

-49.6

9.7

-49.8

10

-

PA12

-49.6

9.4

-49.8

9.6

-

-49.6

9.4

-50.3

9.6

-

-49.6

8.5

-49.4

8.2

TRANSPARENT

SVART
PA12
NATUR
PTFE+
PEHD

4.5

-

-49.4

8.9

Slutligt resultat

Det bästa värdet som fås är -50.7 på DS och 10.6 på CG med plasten Geloy på 0.4
centimeters tjocklek. Det är en förbättring på 1.3 dB på DS och 1.5 dB på CG. Vid
standardmätningen ger Lexan, Valox, PA12 natur och Geloy de bästa värden, i den
ordningen.
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5

Analys

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys.

5.1

Frågeställning 1

Materialegenskaper och radiofrekvensvågor

Även om dielektrisk konstant och dissipationsfaktorn är viktiga inför ett materialval, bör
inte andra polymerer med något högre värden ignoreras helt. En del polymerer med
något högre dielektrisk konstant och dissipationsfaktor är ofta bland de mest
rekommenderade material för produkter som använder radiofrekvensvågor och ger ofta
bättre resultat än andra med lägre värden. Andra materialegenskaper har en stor
påverkan på genomsläppligheten av radiofrekvensvågor och samspelet mellan alla dessa
materialegenskaper avgör om ett material är bra till att använda i genomsläppligheteller avskärmningssyfte.

5.2

Frågeställning 2

Radiofrekvensmätning på polymerer

Ett värde på Downlink sensitivity och Conversion Gain på en produkt där plasterna
verkar förstärka radiofrekvensvågorna är inte tillräckligt för att veta exakt varför en del
polymerer presterar bättre än andra och vad skillnaden mellan polymererna exakt
innebär, däremot är det något som är värt att reflektera över.
Enligt de uppmätta värden dämpar inte polymererna radiofrekvensvågorna men
förstärker de istället. Förstärkning med hjälp av material är ytterst ovanligt men möjligt
och är ofta uppnått av en slump.

Det finns både för- och nackdelar med förstärkning med hjälp av material. Dels kan det
innebära att bättre värden fås vid förstärkning i jämförelse med dämpning även om ett
nästintill RF-transparent material används, dels innebär det större variation och frihet
vid materialval samt bättre mekaniska egenskaper. Polymerer som förstärkte vågorna
mest har betydligt bättre mekaniska egenskaper i jämförelse med RF-transparenta
polymerer.
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Polymerer med bättre materialegenskaper för radiofrekvens-genomsläpplighet kan ha
presterat sämre just på grund av deras goda radiofrekvens-transparens. Det är möjligt
att de har större genomsläpp av radiofrekvensvågor och får därför värden som ligger
närmare till värdet som mättes upp utan någon plastbarriär. Denna teori gäller
materialen PTFE, PEHD och även SLS. När skum-material användes som plastbarriär fick
man 100% radiofrekvens-transparens då värdet på både DS och CG visade exakt samma
värde som utan något material.
PVDF 1 och 2 visade liknande värden som radiofrekvens-transparenta material trots att
sämre resultat förväntades av både PVDF och Acetal. PVDF har intressant nog hög
dielektrisk konstant (8.0) men låg dissipationsfaktor och ett väldigt lågt brytningsindex
i jämförelse med andra polymerer. Det låga brytningsindexet kan ha minskat reflektioner
vid ytan när vågorna träffat materialet. Det kan ha gett bra radiofrekvens-transparens
trots den höga dielektriska konstanten då mindre vågenergi gick till förlust genom
reflektioner.
Acetal är en lätt konduktiv plast med en någorlunda bra dielektrisk konstant och
dissipationsfaktor. Men acetals tendens att konduceras kunde antingen ha varit
otillräcklig för att förstärka vågorna, eller vara anledningen till att plasten förstärkte
vågorna något.

5.3

Frågeställning 3

Radiofrekvensmätning med olika avstånd

Enligt beräkningarna var det minsta rekommenderade avståndet mellan materialet och
produktens antenner 29 millimeter. Det stämde någorlunda bra då alla polymerer visade
en förbättring (förstärkning) av radiofrekvensvågor efter avståndet 32 millimeter men
började ge sämre värden återigen vid 40 millimeter. Enligt teorin ska polymerer prestera
bättre efter det minsta rekommenderade avståndet men variationer förekommer
fortfarande även efter det avståndet, vilket var förväntat. Däremot förväntades en
generellt mindre variation på värdena efter 29 millimeters avstånd men vid jämförelse
av värdena mellan avstånden 4-12 millimeter med 32-40 millimeter finner man lika stor
försvagning av radiofrekvensvågor, med undantag till vissa polymerer som visade 0.2 dB
mindre försämring på det andra avståndsintervallet i jämförelse med första. Teorin
kring optimalt avstånd stämde därför inte helt, vilket kan bero på förstärkning av
vågorna med hjälp av material istället för dämpning.

5.4

Frågeställning 4

Radiofrekvensmätning med olika tjocklekar

Alla polymerer visade en förstärkning av radiofrekvensvågor vid större väggtjocklek på
materialet. Större väggtjocklek på materialet kan inte minska avståndet mellan
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produktens antenner och materialet på grund av fixturens design. Förstärkningen av
vågorna kan istället bero på att tjockare material har bättre förmåga att förstärka
radiovågorna än tunnare material. I vanliga fall sker en generell förbättring av
genomsläppligheten vid tunnare material (trots vissa variationer) och en större
dämpning vid tjockare material men eftersom förstärkning av radiofrekvensvågor med
hjälp av polymerer är specialfall gäller inte dessa regler helt.
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete och forskning.

6.1

Implikationer

Mätningarna är baserade på gjutna provplattor istället för formsprutade kåpor.
Variationer i mätvärden kan därför finnas och företaget bör mäta de mest lämpliga
material för produkten i formsprutad kåpa. Oförväntade resultat är en risk vid mätning
av formsprutade kåpor.
Mätvärden kunde variera beroende på temperatur och fuktighet i mätkammaren.
Dessutom fanns det en variation på likadana plaster med olika tillverkare. För att uppnå
resultat som presenterats i rapporten krävs samma produkt, samma tillverkare på
polymerer och ungefär samma temperatur- och fuktighetsvariation i det eko-fria
rummet.
Rapportens teori kan användas som vägledning inför ett materialval, däremot är
resultaten beroende på denna specifika produkt och varierande resultat kan fås för
andra produkter.
6.2 Slutsatser och rekommendationer
Företaget bör mäta de mest lämpliga polymerer i rapporten för produkten i formsprutad
kåpa. Av praktiska skäl är avståndsändring mellan produktens antenner och materialet
inte tillämpningsbart på produkten då 32 millimeter är det minsta avstånd som ger bättre
värden än standarden. Däremot kan det vara bra att använda större väggtjocklek på
materialet. Vid justering av materialtjocklek kan mätning med monteringsfästet på kåpan
vara nödvändig då mätningarna utfördes utan något monteringsfäste.
Även om avståndsmätningen inte är tillämpningsbar kan det finnas ett generellt intresse
för att kombinera avstånds- och tjockleksjusteringen. En justering på båda behöver dock
inte vara en fördel. Tjockare plast som placerades på 32 millimeters avstånd gav exakt
samma värden som tjockare plast vid standardavståndet.
Kravspecifikationen är uppfylld då de lämpliga polymerer utifrån mätningarna uppfyller
kraven för UV-beständighet, temperatur, flamskydd, möjlighet att få detaljerna
formsprutade och hade tillräckligt bra mekaniska egenskaper för god hållbarhet.
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6.3 Vidare arbete eller forskning
En mer noggrann undersökning på de material som gav bra värden kan vara intressant
då de flesta undersökningar gäller avskärmning eller genomsläpplighet av
radiofrekvensvågor, men inte nödvändigtvis förstärkning av vågorna.
Att undersöka materialet som används på antennerna kan också vara intressant då det
har en stor påverkan på antennens prestanda. Närmare avstånd mellan produktens
antenner kan även förbättra prestandan.
När förstärkning av elektromagnetisk strålning önskas används paraboler bakom
antennerna då vågorna lättare reflekteras och studsas tillbaka till antennerna, vilket kan
ge en förstärkning. På samma sätt kan insidan på kåpan (framsidan) rundas något med
hänsyn till antennernas placering för att undersöka om det kan ge bättre förstärkning
av radiofrekvensvågor.
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Kapitlet ger detaljerad information som en bilageförteckning om studiens bilagor.
Bilaga 1

Materialegenskaper – Jämförelse [11]
Tabell [8]. Elektriska & magnetiska materialegenskaper.

Material

Dielektrisk
konstant

Dissipationsfaktor

Dielektrisk
styrka
kV/mm

Magnetisk
Permeabilitet

PC/ASA
PC

3.0
2,9

PTFE

Brytningsindex

0.0025

35.0

0.866

-

0.01

15-67

<1.0

1.584-6

2.1

<0.0001

50-170

1.0

1.38

PA6

3.6

0.016-0.036

25

<1.0

1.53

PA12
PEHD

3.5

0.06

26-30

<1.0

-

2.3

0.0005

22

<1.0

1.54

PBT

3.2

0.002

20

<1.0

-

PVDF

8.4

0.06

13

<1.0

1.42

Acetal

3.7-4.4

0.006-0.18

>1.0

-

Önskat
värde

<2.0

<0.002

20
Högt

1.0

1.0

Tabell [9]. Mekaniska materialegenskaper.
Material

Tensile Strength
(MPA)

Hardness (Rockwell)

Density
g cm-3

PC/ASA
PC

-

-

-

55-75

M70

1.2

PTFE

10-40

D50-55

2.2

PA6

78

M82

1.13

PA12
PEHD

50-55

R84-107

1.02

15-40

D60-73

0.95

PBT

50

M70

1.31

PVDF

25-60

R77-83

1.76

Acetal

60-70

M80

1.41

Tabell [10]. Termiska materialegenskaper.
Material

Temp (C)

Flammability

-40 till 135

UV-Resistance
Good

PC/ASA
PC

V0-V2
V0
HB

-135 till 115-130

Good

PTFE

-260 till 180-260

Excellent

PA6

-40 till 80-160

Poor
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PA12
PEHD

-

Fair

okänt till 55-120

Poor

HB-V2
HB

PBT

okänt till 120

Fair

HB

PVDF

-40 till 135-150

Excellent

-40 till 80-120

Poor

V0
HB

Acetal

46

